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ا شاء، وغري مسموح لكل مسلم احلق يف أن يرتمجه كله أو يقتبس منه م(

 .)بتغيريه أو التعليق عليه

 حقوق الطبع متاحة لكل مسلم، وكذا الترمجة واالقتباسو
  بشرط أن يكون النص كما هنا

  .ومن حق أي إنسان أن يالحظ أو يرد أو يستدرك أو يضيف كتابيا للمؤلف
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  . أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،احلمد هللا

ارة جديدة رؤية جديدة للعامل أو نظب يف أنه فيمكن اختصار هذا الكتا
 وما أسهل ،-أي احلضارة الغربية-ظر ا إىل أنفسنا وإىل احلضارة الند نن

لكتاب ليس نتيجة نظرة  وهذا ا،ارة مكان أخرى إذا شئناأن نضع نظ
بل هو مثرة تفكري ظنسطحية عجلى، أو جمرد تشدد أو تعصب كما قد ي ،

 ي، مع تدبرطويل وتأمل عميق ودراسات متأنية يف التاريخ احلضاري العامل
، وقراءة طويلة يف الفكر الغريب ويف األديان ة نبيه لكتاب اهللا ونظر يف سري

، وأرجو أن ، استمرت سنوات طويلة بل عقودااملختلفة الشرقي منها والغريب
 وذلك باإلميان عن معرفة بأنه ال ،يقنيسلم من اليقني إىل حق اليتحول به امل

ن ما عداه جري وراء السراب  وأ،خالص هلذه البشرية البائسة إال باإلسالم
 وإن أكن أخطأت فمن ،والغرور، فإن أكن وفقت لذلك فالفضل هللا وحده

يطان واهللا ورسوله من ذلك بريئان، واملسلمون هم أمة التوحيد نفسي والش
  .وأمة احلق والعدل يقبلون ذلك ممن كان

وحسيب أنين ابتدأت طريقا أرجو أن يقيض اهللا من يتمه من املؤمنني، 
 من العقبات والتحديات كان علي لكي أخرج هذا الكتاب أن أجتاوز كثرياًو

  :يف الطريق، ومنها
وهي عقبة يف غاية الصعوبة بالنسبة يل، وقد قال : عقبة الفسح: أوالً

 -حينما قدمت إحدى دور النشر أحد كتيب للفسح-املوظف املسؤول 
 امسا آخر  فلو وضعتموإمنا هي يف اسم املؤلف،املشكلة ليست يف املضمون 

  .أو مركزا حبثيا مثال لكان الفسح بال إشكال
وأنا من عاديت دائما الكتابة بامسي الصريح وال أرضى أن يوضع اسم 

  :غريي مكانه، ومل يكن أمامي إزاء هذه املعضلة إال أحد طريقني



 

 

٦ 
 ال أرضاه -وإن كان أصبح معتادا يف كل دائرة- تقدمي رشوة وهو -أ ٦

  .لقا ولن أفعلهومل أفعله مط
  الطباعة بدون فسح، وهو ما اخترته ال سيما وحنن يف عصر يهم-ب

الناس الكسب املادي وليس االلتزام باإلجراءات الروتينية، وهذا أهون علي 
من أن أفقأ عيين وأسري يف زمرة املطبلني، وأستخدم شهاديت ومواهيب لكي 

أكسب رضا مه ن شعار﴿   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �©   ¨   §    ¦﴾ 
إن مل تكن عبدا فأنت عدو، وإن مل تكن مداحا فأنت "، ومنهجه ]٢٩:غافر[

 ".متطرف
فأنا كما يعلم اجلميع ليس يل عمل، بل قد حرموين : العقبة املادية: ثانياًً

حىت من راتب التقاعد الذي اقتطعوه أصال من مستحقايت، واحلمد هللا الذي 
 بأن ال أمد يدي إىل املخلوقني، على أنه لو كان أغناين باالفتقار إليه، وكرمين

لدي أموال ألنفقتها على احملتاجني ال سيما من جياهد يف سبيل اهللا يف األرض 
  .اليت بارك اهللا فيها للعاملني، ومن يطلب العلم يف هذه البالد املقدسة

فأنا ابن جمتمعٍ يغلب عليه االنغالق وتقديس : العقبة االجتماعية: ًثالثا
  .ملاضي دون أن يضم إىل ذلك تقدير اجلديدا

فأنا مل أشرع يف كتابة هذا الكتاب إال قريبا، وعلي : عقبة الوقت: رابعا
أن أجنزه قبل دخول الشهر الكرمي، شهر الفتوحات واالنتصارات والربكات 

  .والدعوات
 وقد أنذرين ،أضف إىل ذلك أنين أخشى أن يفاجئين املوت كل حلظة

وقاليباهللا بالش  :﴿¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦ ﴾ ]واملوت ]١٨٥:األعراف ،
  :عقبة كؤود ال جيوزها إال املخفّون وما بعده من السؤال أصعب منه

ا إذا متنا تركنا ولو أن  لكان املوت غاية كل حي  
  ونسأل بعدها عن كل شيء  ولكنا إذا متنا بعثنا

ة احلائرة باالهتداء وعلي أن أنقذ نفسي ومن يسمع قويل واإلنساني
دى اهللا واالستقامة على أمره، وأحتول من اليقني إىل حق اليقني بقدر 



 

 

٧ 
استطاعيت، وكلما قرأت لفيلسوف غريب ازددت قناعة بأن لدى املسلمني  ٧

احلل األمثل والدواء الناجع لكل أزمة إنسانية أو مشكلة اجتماعية، وواجب 
 ما نقص مين، وال يستوي ي إمتام أقدم ما أعلم تاركا لغريالنصح يقتضي أن

من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعدل وقات.  
 لست عدواً ملن يقبل احلق وال عبداً إال هللا وحده، -وهللا احلمد-وأنا 

وإمنا أنا ناصح مشفق لكل إنسان ومستعد ملناظرة غريي بالعقل، وإقامة 
وهديف هو إيصال هذا اإلنسان احلجة على املخالف يف الشرق أو الغرب، 

 عن رمحته حني  الذي أخربنا مصطفاه ،احلائر املسكني إىل الغفور الودود
:  فرحت بابنها وألصقته بصدرها، فقال ألصحابه الكرام من السيبرأى امرأة

فاهللا أرحم بعباده من :  ال، قال:أترون هذه طارحة ولدها يف النار؟ قالوا(
 ويرتل علينا ،ته الواسعة أن يرسل لنا رسوالً، ومقتضى رمح)هذه بولدها

كتابا كي نتبعه وحنتكم إليه يف كل خالف، فنحن بالفطرة حنب العدل 
ونكره الظلم، وحنب احلق ونكره الباطل، ولكن كيف نعرف تفصيالت كل 

V   U   T   S   R   Q   P   O   N   ﴿: منهما بدون كتاب
  _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W` ﴾ ]٢١٣: البقرة[.  

كل أحد، عامة يل يف حيايت كلها هي الوضوح والصراحة مع والسمة ال
واإلسالم عندي أكرب من كل حزب أو فصيل أو فئة أو تيار، والكتاب 

كتيبة املهاجرين واألنصار (والسنة يسعان اجلميع، كما وسعا الكتيبة اخلضراء 
عبد بن ايب وقاص وأبا ، ووسعا كتائب األعراب، وكما وسعا سيوم الفتح

  ).حمجن الثقفي
وأنا أعلم أن بعض الناس حيب ااملة وال تعجبه الصراحة، ولكن هذا 

  :طبعي فليتحملين على عاليت
  على شعث أي الرجال املهذب؟  هخا ال تلمولت مبستبق أ

وكل إنسان له عيبه ورمبا كان هذا عييب الذي أعلم، وما أكثر ما ال 
  .أعلم



 

 

٨ 
 وهذه كان، أينما للحق وصديقا ،كان أينما للباطل إال اعدو لست وأنا ٨

 نفتري وال ظلمنا من نظلم ال واحلق العدل أمة هي املباركة احملمدية األمة
 جحد من فضائل جنحد وال ،بنا غدر مبن نغدر وال ،علينا افترى من على

 للمفسدة، ودرأ للمصلحة جلبا وال منا برامجاتية سياسة ذلك وليس ،فضائلنا
 خري األمة هذه من على اهللا أثىن وقد ربنا، عليه ونص ديننا أمرنا ذا بل

 ،]١٥٩:األعراف[ ﴾ ¶   ¸   º   ¹   «   ¼   ½   ¾﴿: فقال منهم
 العزيز عبد بن عمر ادد اخلامس الراشد اخلليفة أمر منذ سيما ال شأننا وهذا

R  ﴿: تعاىل بقوله بتذكرينا رمحه اهللا    Q P O  N M  L K 
[ Z   Y   XW V   U   T   S﴾ ]٩٠:النحل[، 

  .أسبوعيا بذلك يذكروننا خريا اهللا جزاهم اجلمعة وخطباء
يف  بل ،فقط الصناعة يف ليس ،منا أجود الغرب أن نقر أن العدل ومن

 عن كشف لكنه املظلوم، ونصرة الشعوب واحترام واإلدارة والسياسة النظام
  : دفعت مثلي للكتابة عنه ومنها حمسوسة وقائع يف لإلسالم املتأصلة هتواعد

  .للصهاينة الدائم االحنياز. ١
 االنقالب كترتيب املسلمني عند ناجح منوذج أي وأد حماوالت. ٢
  .اآلسيوية النمور وتقويض ،بتركيا

 الذي) اإلرهاب (املفتعل البعبع حماربة نفق يف املسلمني إدخال. ٣
غريه أنسونا حىت موهضخ.  

 أمريكا تكون سوف" :-تهومسع- لسناتورات يف أمريكاا أحد قال وقد
 أردوغان جوال أن مصيبتهم ولكن ،"أردوغان على األتراك انقلب لو سعيدة
  .صحفهم اعترفت كما وطائرام االنقالبيني دبابات غلب

 صحيفة حمرري كبري) هريس ديفيد (الصحفي ذلك أثبت ولقد
 أدري الو! أحداثها ويرصد قةاملنط يف يعيش الذي ةالربيطاني) اجلارديان(

 أطلق وهكذا ،)جورج السان فندق (بريوت يف أم تركيا يف حينها أكان
 نوره يتم أن إال اهللا وأىب اإلسالم على املاكرة الصليبية احلملة هذه الغرب



 

 

٩ 
+   ﴿ يتخلف ال الذي وعده وحيقق ٩   *  )   (   '  &   %   $  #"  !

  .]٦:الروم[ ﴾,
 حاجتنا شدة مع الفساد يف وننفقه نبذره لكنناو املال ينقصنا ال وحنن

 مليار ٦٥ (ينفقون سوف مثال السعودية يف املسؤولون يعلنه ما وحسب إليه،
 يكن أمل !للسينما دور افتتاح على ريال مليار مئيت من أكثر أي) دوالر

 وبناء ،البطالة على والقضاء للجهاد اإلعداد يف املليارات هذه نفاقإ األجدر
 سيما ال املشكالت تلك من ينانع وحنن سيما ال واملدارس، ياتاملستشف

، وهذه الدور سوف تبلغ عند املناطق بعض يف انعدامها أو اخلدمات تردي
  . دار كما يقولون٣٠٠أكثر من ) ٢٠٣٠(اية رؤية 

 ليس احلرمني بالد يف الصحوة على اهلجوم إن يقول املؤمل والواقع
 احملاربة العلمانية إىل الالدينية العلمانية من لانتقا هو وإمنا ،فقط علمانية
 الشؤون يف العلم أهل يتدخل أال هي الالدينية العلمانية وإمنا للدين،

 إىل اليوم انتقلوا ولكنهم ،القضايا من كثري يف القضاة ينظر وال السياسية،
 املفاجئ التطور وما اتمع، وثوابت االعتقاد قطعيات  على املباشر اهلجوم

، وأنا أطالب ذلك على واحد إال مثال) الكوتشينة (الورق لعبة إىل النظر يف
بإصالح األوضاع كلها لتوافق العقيدة كما يف الكتاب والسنة، وال أطالب 

  .ال مبلكية دستورية وال بغريها
  .كافرا املظلوم كان ولو الظلم ضد نقف أننا عدلنا منحنن و

 رأسها فوق ما الظلمة املارين حدأ ألقى ،مظلومة امرأة عن  قال وقد
 غري وهو قويها من احلق لضعيفها يؤخذ ال أمة تقدس كيف( :احلبشة يف

  .)متعتع
 اليت احلبشة بأرض رأوه ما أعجب ذلك فعله الصحابة عد كيف فانظر

  أنه وكيف واآلثار، واحليوانية واملائية النباتية احلياة من أعاجيب فيها
 كل حق يف هذا العظيم قوله وقال مسلمة، يستل وهي املظلومة مع تعاطف

 كيف ،األخالقي والسمو العدل هذا  معوانظر كافرة، كانت وإن حىت أمة



 

 

١٠ 
 األمريكان أن وكيف األقوياء، واألشخاص اليوم القوية األمم الغرب يعامل ١٠

 وجنازاكي هريوشيما على القنابل وألقوا األملانية) دوسلدروف (دمروا
 اعترف ،املدنيني ماليني وقتلوا وأفغانستان والعراق الصومال على واعتدوا

 وزارة أثبتت وقد ،وحدها الكورية اجلزيرة شبه يف ماليني بسبعة كسينجر
 إىل تفتقر ال فأمريكا، البيئية العدالة إىلحىت  تفتقر أمريكا أن العراقية البيئة

 العدالة إىل بل  فقط،الفكرية والعدالة االجتماعية والعدالة السياسية العدالة
  .جتاوب الب فيها احملتجني صرخات تذهب مايبن أيضا، البيئية

 ابن نقل كما- الظامل ظلم من تشكو وكرها يف احلبارى كانت فإذا
 أمريكا داخل األمريكية اإلدارة ظلم من يشكون البشرية من فكم -القيم

  .وخارجها؟
 فيما وهم ،سواهم من على واحدة يد هموبدعي همسني واملسلمون

  .هلم ينبغي ما هو هذا احلق ويعتقدون يتحاورون بينهم
 إىل والطرق املذاهب شيوخ مع تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب وقد

 شيوخ السيما خمالفيه مع طويلة ومناقشات ردود للشيخ ذلك ومع ،قازان
 ذهام يف ما وأقل ،عنه ويدافعون الدين حيبون إم يقولون وهؤالء الصوفية،

 يستغلون الذين اإلسالم ألعداء سائغة لقمة يظلوا أال املصاحل من خالشي مع
 اصطحام يف ما مع هذا الصف، وتفريق الفنتيقاد إل املسلمني بني اخلالفات

  .موضعها هذا ليس أخرى حكم من
 شرقه كله العامل ندعو حنن بل ،قط احلق ضد فوبيا لدينا ليسوحنن 

 السالم عليه مبوسى أوىل وحنن ،السالم عليه إبراهيم أبينا ملة اتباع إىل وغربه
  .النصارى من السالم عليه بعيسى وأوىل ،اليهود من

 على أمريكا اعتدت حيث ،الظامل األمريكي املخطط عكس طبعا وهذا
 ساقتها حيمي وكان ،التمثال إسقاط متثيلية بغداد إلسقاط وافتعلت العراق
 بديال ووجدت ،الطويل هلكامل حصارها بعد ذلك فعلت وإمنا ،)بدر (قوات

 وهي ،املزعومة وصحواا املالكي ونوري العبادي حيدر يف ليباجل أمحد عن



 

 

١١ 
 األجزاء جعلتف ،األنبار يف وإخوام العرب جزيرة يف السنة أهل بني تفصل ١١

  !!النجف حملافظة تابعة األنبار من اجلنوبية
 اهلزمية، الأذي جير فانسحب أوباما استنقذها املستنقع ذلك أوحال ومن
 يضم الذي حتالفها معها وانسحب ،من الغنيمة باإلياب أمريكا ورضيت

 وال القاهرة على ال بالطبع بغداد يف ضباطها يعثر ومل دولة، ثالثني من أكثر
  .كثريا ذلك عن سألوا كانوا وإن ،اهلرم شارع على

 عنه البزة كيني الغزاة يف العراق هم من خلعوالسعيد من األمري
  . زاعما أنه عجوز كرديةكرية، ولبس ثياب عجوز وعرب احلدود مشياًالعس

 تسويقه ربك توىل جديد شكل يف) حسني صدام قادسية (وظهرت
 مساه ما أمريكا تدمر ولكي ،)مهسات(اإلعالم السعودي ال سيما برنامج 

 جتمع أكرب لتحويل السابق التحالف ضعف تحشد )السين املثلث( البنتاغون
 من املاليني وهجرت وقتلت ،وخراب أطالل إىل )املوصل( راقالع يف سين
  .العراق يف السنة أهل

على أن لذلك تبعات ال بد منها لكل من يطلب جنة عرضها 
 وال خطر على ،السماوات واألرض، وفيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت

  :ومنها. قلب بشر
/   0   1   2   3   ﴿: الصدع باحلق  - أ  .]٩٤:احلجر[ ﴾.   

فقد كان األنبياء الكرام ناصحني ألقوامهم كما : النصح للخلق  - ب
 .يف القرآن الكرمي

 .]١٢:إبراهيم[ ﴾ N   M   L   K﴿: الصرب على األذى  - ت
 §  ̈    ©   ª   »   ¬   ®   ¯   ﴿بيع النفس هللا   - ث
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O   N﴿ :لزوم العدل  - ح ١٢    M    L   K ﴾ ]٩٠:النحل[.  

  .فر إىل أي بلد وال أخاف إال اهللاوأنا لن أسا
 متسك وصالبة رأس أو شهوة انتقام، بل هي عناداوليست القضية 

  . ونصح للمسلمني وحرص على اجتماع كلمتهم،بالثوابت
 ،انوا احلق أينما كا أصحابه ليلة العقبة على أن يقولووقد بايع النيب 

 وقد قال نيب اهللا ، وبايعوا على النصح لكل مسلم، يف اهللا لومة الئموال خيافوا
*   +   ,   -   .   /   0   1   2   3   54   6   ﴿ :هود عليه السالم
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O   N   M    L﴾ ]غاية ما يفعله األعداء هو القتل، وتلك ، و]٥٦-٥٤: هود
 ا فهو من كرمه وجوده املتتابع علي  اهللا علين وإن م،شهادة ال أستحقها

كتبته من  وإنين إذ أقول هذا ألنصح كل أحد بقراءة ما كنت ،منذ الصغر
 واخلطاب املرفق معه ) سبتمرب١١  أحداثاملوقف الشرعي من(قبل وهو 

 ال سيما ، لريى ما الذي تغري جوهريا،" ووكر بوشجورج"للرئيس آنذاك 
وازمت  ،بعد أن تورطت أمريكا يف االنقالب الفاشل الذي وقع يف تركيا

 وأخزى اهللا عمالءها ،وظهرت هزميتها يف أفغانستان للعيانيف العراق، 
  . وما سيأيت أعظم،وسلط عليها العقوبات من كل جانب

ير أحدنا بني دينه ه عليه أمرنا إذا خوالرسول الكرمي صلوات اهللا وسالم
  .وضرب عنقه أن يقدم عنقه

والواجب علينا يف هذه املرحلة هو بيان ما نرى أنه احلق للصحوة 
 لدي باستقراء التاريخ قد ثبتاملباركة الصاعدة، ورسم الطريق القومي هلا، و

جهة، واستشراف املستقبل أن املسلمني أفاقوا من غفلتهم ومستعدون للموا
 ورمبا استمر ذلك طويال ،ستيقظون وخيتلفواومن الطبيعي جدا أن يتخبط امل

  .]٢١:اادلة[ ﴾í ì ë  êé è ç æ å î﴿ ولكن العاقبة للمتقني
 ،صعود يف حني أن الغرب أخذ يف االحندار يف ال مثالبدأت تركياقد و

لذين ني من املسلمني اوإن يكن أحد يستحق الرثاء حلاله فهو بعض املخدوع



 

 

١٣ 
 ويرجون اخلري يف اتباع ،هاآماهلم على هذه احلضارة وأوليائ ن يعلقونال يزالو ١٣

إال باقتفاء  ويظنون أنه ال سبيل للتقدم والرقي ،آراء فالسفتها ومفكريها
وقف املسلمون طوال تارخيهم يف وجه من يريد تعكري مصدر سبيلها، وقد 

ا إىل كل من دعلك دعا وإىل ذالتلقي الصايف وتشويهه بأقوال الفالسفة، 
 ما خطه ثالثة من علماء  تارخييا هي تلك الوقفاتوأبرز ،الكتاب والسنة

 وهم اإلمام أمحد بن ،من عاصرهم أو جاء بعدهمفي كان هلم أثر ،اإلسالم
 رمحهم  والشيخ ادد حممد بن عبد الوهاب، وشيخ اإلسالم ابن تيمية،حنبل

  .اهللا مجيعاً
 وإن كان ما قاموا به يتطلب ،فظة كما حافظواواآلن جيب علينا احملا

  . وليس أفراداأمةً
رمحه اهللا وقفة حازمة لكي ال يتعكر املنبع الصايف أمحد قد وقف اإلمام ف

 وكان رمحه اهللا أبعد ، ال سيما الفلسفات الوضعية،ملصادر امللوثةبا" الوحي"
 املسألة  حيث ظنوا أن، وبعضهم يف عصره، من ناقديهب رأياًو وأصنظراً

بأن يأتوه احه الدائم وإحل مطالبته املستمرة  ال سيماأهون مما يعتقده اإلمام
 وأن ،ه أن مصدر احلق هو ذلكوذلك لعلم، ن الكتاب والسنةبشيء م

، وتبدأ الضالالت والبدع إذا مسح العلماء ا تبدو أول األمر صغرية مث تكرب
ث يتلوببدع ، وإمنا بدأت اليها حىت يستحيل التقاء ضلعالزاوية حادة مث تنفرج

 والكفر ، حىت انتهى م األمر إىل صريح اإلحلاد،املصادر الكتابية شيئا فشيئا
  .بالتدين يف أي شكل كما نرى اليوم

 بيت  أقروا بذلك حني دخل عليهم النيب -قبحهم اهللا-واليهود 
 يده راءباعو وملا رفع ابن ، عاملهم سابقا عبداهللا بن سالم املدراش ومعه
 ولكن الزنا كثر ، اعتذر األحبار بأن الرجم هو حكم اهللا فعال،عن آية الرجم

يف أشرافهم فرأوا أن يصطلحوا على ما يقيمونه على الشريف والوضيع وهو 
 واصطلحوا ،موا املساواة املزعومة على حكم اهللا أي أم قد،التحميم واجللد



 

 

١٤ 
جتهادات البشرية مع حكم على خالف شرع اهللا يف حني أنه ال جمال لال ١٤

  .اهللا
 ومنها ،أما إخوام النصارى فقد أضافوا إىل بدع اليهود بدعا أخرى

 وجلأوا إىل ،]٢٧:احلديد[ ﴾d   c﴿: الرهبانية اليت قال فيها جل شأنه
 فاختذوا أحبارهم ورهبام ،اهللالتصويت حني ينبغي الرجوع إىل كتاب 

 عقده علماؤهم هو جممع نيقية سنة  فكان أول جممع،أربابا من دون اهللا
وماين ، وكان املتحكم فيه هو االمرباطور الوثين الرجرجيورية ٣٢٥

 إذ كان التثليث ،تثليث على عقيدة التوحيدل حينها عقيدة ال وفض،قسطنطني
 ومل يكتف النصارى بذلك بل لعنوا القائلني بالتوحيد ، لوثنيتهأقرب

 وتكلفوا استخراج ،ح وابتدعوا صلبه واعتقدوا ألوهية املسي،وحرموهم
 وهكذا استنصحوا الرجال ،"الناموس"التثليث من ألفاظ مشتبهة يف التوراة 

 فعكروا مصدر ، معرضني عن حكم اهللا،يف دين اهللا واتبعوا أهواء البشر
  .التلقي بتلك اآلراء البشرية

 وسخر له من ، بنفسه"القرآن"خري غري أن اهللا تعاىل حفظ كتابه األ
 فكان منهم اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،فظ له قدسيته ونقاءهع عنه وحييداف
انية كما وقف الصديق يف وجه الردة ه اهللا الذي وقف يف وجه الردة الثرمح

  .األوىل
 وبقي دينه هو املرجع الوحيد لإلنسانية ،وهكذا بقي كتاب اهللا حمفوظا

 ل رسالة خري خلقه حممد  أن جيع، واقتضت رمحته تعاىل بالعاملني،العطشى
 وأن يظل عليها طائفة منصورة من هذه األمة املباركة اليت ال جتتمع ،معصومة

 وسخر هلا يف كل قرن من الناس من جيدد امللة وحييي ما ، قطةعلى ضالل
اندرس من الدين أو نسي، ويرد الناس عن بنينة القومية ات الطريق إىل الس

  .واملنهاج الالحب
 اهللا على املسلمني بعبقرية فذة لعصور الوسطى اإلسالمية منويف ا

ودعها شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي رد على وعقلية جبارة ومواهب لدنية أُ



 

 

١٥ 
ه عن عقيدة س وعلى كل من جنحت به عقلياته أو حد،كل أعداء اإلسالم ١٥

  وأنشأ مدرسة فكرية يف احلديث والتفسري واإلميانيات، وكان،السلف الصاحل
كلنا من حبره ": مرجعا ملن جاء بعده كما قال تلميذه العالمة ابن القيم

  ".رفتنغ
وكان ممن اغترف من هذا البحر الزخار اإلمام ادد الشيخ حممد بن 

 وكان ،عبد الوهاب رمحه اهللا الذي انتشرت دعوته حىت أقاصي األرض
 داعيا إىل اهللا ،ن للحق بعيدا عن تكفري املعيكشيخ اإلسالم ابن تيمية ناصراً

 ومل يتكلم عن شيء ، وجمادال باليت هي أحسن،باحلكمة واملوعظة احلسنة
 لريى بعينه ما يفعله الرافضة )قم( حىت قيل إنه رحل إىل ،دون االطالع عليه

 واطلع على أقواهلم من كتبهم ،بعد أن كان زار العراق ورأى أعماهلم
 وكل من جدد ملة عمرو ،ضرحةل مثل ذلك عن عباد القبور واأل وقُ،نفسها

  . أو دين قوم نوح،بن حلي
 وأن ختضع ،شاء اهللا أن تغشى األمة غاشية احلضارة الغربية الزائفةمث 

بدع  وأن تتشعب العلوم وتكثر ال،اجلددأكثر بالد اإلسالم ألولئك الصليبيني 
 مون األهواء وحيكِّ،، وحيكمون بالقوانني الوضعيةوينتشر اهلرج بني الناس

 وال يزال ينشىء هلذا ، ووعده حق، ولكن اهللا للمفسدين باملرصاد،البشرية
  .طاعته إىل أن تقوم الساعةيف الدين نشأ يستعمله 

واهللا تعاىل ليس يف حاجة إىل البشر يف شيء أبداً وإمنا أنزل القرآن 
العظيم رمحة منه خبلقه كما قال، وقد قال لسيد ولد آدم خري اخللق أمجعني 

 ﴾r   q   p   o﴿ : وقال]١٢٨:آل عمران[ ﴾ :﴿{   z   y   x   wحممد 
ولو قدرنا أن اهللا مل خيلق ، ]٤٥:النازعات[ ﴾ ÚÜ  Û ﴿ : وقال]٤٨:الشورى[

البخاري ومسلم وال أمحد بن حنبل وال ابن تيمية وال حممد بن عبدالوهاب 
  وال أي جمدد أيعجز سبحانه عن اإلتيان مبثلهم ممن خلق؟

Î   ﴿:  ألكرم جيل وأفضلهبحانهأمل يقل س    Í   Ì   Ë   Ê   É   È
Ð   Ï﴾ ]٣٨:حممد[.  
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Ù    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ   Í﴾ ]رات١٧:احلُج[.  
 ، على أن نيب آخر الزمان منهمواليهود هم الذين حيسدون العرب

 وحنسد الغرب أو ،فكيف نكون مثلهم وندعي أن اخلري حمصور فينا وحدنا
  ونصرته على أيديهم؟اجلاوة أو الترك أو األفارقة إذا كان جتديد الدين 

 وما عداه شرك ، حنتكر احلقيقة وحنصر التوحيد فيما نظنكيفو
  .أوضالل أو خطأ

فإذا وفق اهللا العامل أو الداعية أو احلاكم للدعوة واجلهاد واألمر 
 فالفضل له وحده وعلى من وفقه اهللا لذلك أن ،باملعروف والنهي عن املنكر

  .يكثر احلمد واالستغفار والطاعة
 ال أقصد أن أعاملها ،ا حني أبني ما فيه هذه احلضارة من عيوبوأن

باملثل وأحط من قيمتها كما حطت هي من قيمة احلضارة اإلسالمية، وإمنا 
 وليس أن ننسب كل سئية لنا وكل ،أعدل معها وأريد أن تتوازن الصورة

  .حسنة للغرب
مساه وحنن إذ ندعو الناس إىل الصراط املستقيم، ال ندعوهم إىل ما 

 بل إىل القيم الكونية اليت أنزل اهللا على اآلسيوية،القيم  "سنغاس ريتيد"
 ال على  التوحيداآلسيوي والغريب، وجعل فيها اهلدى واخلري وتقوم على

 بل هي يف احلقيقة ،هي صنم العصر األكربحاليا احلضارة الغربية فالوثنية، 
 وجيمعها ،مشخصا  بعضها فلسفي وبعضه،جمموعة من األصنام املتراكمة

ة تتراوح بني إنكار خالق الكون صراحة وعن أا معبودات وأرباب متمجيعا
 وبصورة أخرى ، ولكن يف ثوب علمي زائف،وبني تعطيل صفاته وتأويلها

 وزادت ، وهي القاع الذي ترسبت فيه كل ضالالت األمم القدمية،جديدة
  .على ذلك تنظريا وتفلسفا



 

 

١٧ 
الذي يليه ثلة من األصنام " هبل"الغربية هي وإن شئت فقل إن احلضارة  ١٧

كالدميقراطية وحقوق اإلنسان والسالم العاملي وحترير املرأة، والعوملة، 
  .إخل.. والتجارة احلرة واملساواة 

  واالستعمار،ومع احتفاظ الغرب بعدوانيته كما يف احلروب الصليبية
 أوصى ا  أضاف إىل ذلك يف اآلونة األخرية أعماال أخرىالعسكري،

ري صكإثارة الشبهات وتن" يوحنا الدمشقي"و" رميوند لول"و التاسع "لويس"
 وزاد على ذلك استعباد سائر البشر ،املسلمني وغزوهم فكريا وسلوكيا

عوملة واالستثمار واالقتصاد وب خريات األمم وثرواا بأمساء جديدة كال
 استعمار  األملاين"سهابرما"احلر، وأمثال ذلك من الشعارات اليت مساها 

  .احلياة
رة فون الدول املستعم أن املستعمرين يكلِّ،ومن سبل االستعمار اجلديد

صرح أن " دونالد ترامب"نفقات ما يريد املستعمرون عمله، ومن ذلك أن 
على املكسيك أن تتكفل بنفقات بناء جداره العازل، وأن على دول النفط 

ة يف بالد الشام اليت يعتزم إقامتها، وما التكفل بنفقات إنشاء املناطق اآلمن
  .خفي أعظم

 والقوة ، القوة الصلبة أو اخلشنة:مجع الغرب بني نوعني من القوةو
يف ظل هذه احلضارة اختفت و ،لها وسائل االتصال احلديثةالناعمة اليت تسه

، وطنية أو النفعية بأي اسمالواجبات الاألخالق والفضيلة والقيم لتحل حملها 
مسألة شخصية حيق لإلنسان أن عندهم  فاللواط مثال عوا يف تناقض شائنووق

ميارسها أو يدعها، أما قطع إشارة املرور فهو كارثة تستوجب إحالة فاعلها 
  !إىل احملكمة

  عندهم هي)من لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر أيضا(وعبارة 
الغاية تربر "ا قاعدة  وأن حتل حمله،عبارة ليست واقعية بل ينبغي حماربتها

 أو أن اإلنسان ما هو إال ذئب على أخيه ،"مكيافيللي"كما قال " الوسيلة
أو الفلسفة ، "هوبز" كما أرشدهم ،اإلنسان فإذا مل تكن ذئبا أكلتك الذئاب



 

 

١٨ 
الربامجاتية املعاصرة، فمبادئ الغرب هي مصاحله املادية، أما التضحية باملصاحل  ١٨

  . فهو عند الغرب من فعل املتأخرينمن أجل املبادئ األخالقية
يبيع " فاوستيا" ال بد أن يكون ،ولكي يكون اإلنسان متقدما عند القوم

  .نفسه للشيطان
 هذا إمنا انطلق إىل العامل اإلسالمي وحاربه حتت "فاوست"واملصيبة أن 

 ال ، وهي حرب فضفاضة طويلة،ستار احلرب على اإلرهاب هذه املرة
 وهكذا أصبح الغرب هو ،معاملها أو أن يتنبأ بنهاياايستطيع أحد أن حيدد 
  ! وأصبح العامل اإلسالمي هو الضحية،دراكوال مصاص الدماء

أن يكون علما منفلتا عندهملم الذي يسعى إليه كل البشر ال بدوالع ، 
الذي خترج منه كل األفاعي " بندورا"حىت ولو كان فتحا لصندوق 

  .ساطريهم كما تقول أ،والعقارب والشرور
وضعت احلضارة الغربية رجال وألهداف متسترة ويف غزو غري مسبوق 

 ولكنها عجزت عن وضع إنسان يف أسرة مستقرة أو يف جمتمع ،على القمر
 ومن عالمات التقدم يف هذه احلضارة أن تتحول اجلرمية من فردية ،آمن

ا كثرة  أم،قوم ا عصابات منظمة إىل مجاعية ت،كحال اتمعات البدائية
 ،ر اليت ال بد من دفعهاضريبة التحضعندهم عانسات وأبناء السفاح فهي ال

  ! وإمنا الغريب أن يتحضر شعب دون دفعها، بغريب عندهموليس ذلك
 وتنشئ ، ترعى أطفال السفاح!وهذه احلضارة إلنسانيتها ودميقراطيتها

  . دون التفكري ملاذا كثروا أصال،هلم احملاضن
 فهؤالء العبيد ،هلم مشكلة للبشر ال يسبب "املاكينة"اآللة واستعباد 

هم عمال يتقاضون مرتبات وحيق هلم الترفيه أو عبيد التكنولوجيا اآلليون 
  . وهذا هو املهم،واللهو

ملا جيب على ومبقتضى الدميقراطية حيدد األكثرون املعايري الالزمة 
الغربية حيق لالبن قتضى حقوق اإلنسان والقوانني مب، واحلكومة فعله أو تركه

  !أو االبنة أن يشكو أحد الوالدين أو كليهما للبوليس



 

 

١٩ 
ومبقتضى احلضارة الوضعية جيوز اعتقال أي مسلم على أنه إرهايب  ١٩

  !.القانون قوم لوط فهو مل خيرج عن فاحشة أما من يرتكب ،حمتمل
-" اليباب"سان أن يهرب من األرض القفر نوإذا كان من حق أي إ

وأن ، "وبنهاميأ"وأن يتقي انتحار الغربيني كما قال  -"إليوت"على حد تعبري 
 فإن على اإلنسان -"بوكانني"الذي حتدث عنه -" موت الغرب"جيتنب 

وهو أن نأخذ -  وتبعه كثريوناملسلم أن يوقن بأن ما صرح به طه حسني
 باطل، وغري علمي وغري إنساين، وهو  زعم-احلضارة الغربية حلوها ومرها

  .كله غري شرعيقبل ذلك 
منا أن ننتقي وخنتار ال أن نأخذ كل شيء ويربينا على فاإلسالم يعلّ

  .الستجداءاوالعقل واحلكمة وليس على التطفل 
 وعروا نساءهم ،وقد جرب املغرورون مثل هذه النصائح غري الثمينة

 ا ونبذوا دينهم وشربوا اخلمور وتعاطو،تبعوا الشهواتوأضاعوا الصلوات وا
ألغى الشريعة و وتعاملوا بالربا، وبعضهم ألغى احلروف العربية، املخدرات

، جانب، ومسوا أبناءهم وبنام بأمساء غربيةاإلسالمية، ورطن هؤالء بلغة األ
وأي طائرة ال وعمروا املالهي وانصرفوا عن املساجد فماذا جىن أولئك؟ 

صنع يشترط تطري إال إذا كان قبطاا يرطن باللغة اإلجنليزية مثال؟ وأي م
لكي يعمل أن يكون اخلبري أشقر الشعر؟ وأي قناة تصر على أن تكون املذيعة 

  ! جحر الضبأو املراسلة متربجة؟ أم أنه ال بد من دخول
والفتوحات أمل يكن التركي يأتينا أيام اجلهاد :  لذلكمثاال حمسوساخذ 

 مسينا أبناءنا ، وكنا معجبني به جداً إىل حد أنناباشا أو واليا نسمع له ونطيع
باخا أو ية التركية احلديثة طر، مث أصبح يأتينا أيام العلمانية واجلمهو"تركي"

  حالقا أو عامال يف ورشة؟
ومبن يفتخر التركي اليوم، أمبحمد الفاتح أم بكمال أتاتورك؟ وملاذا 
قفزت تركيا هذه القفزة اهلائلة من دولة مستضعفة، إىل أن تكون الثانية يف 

!  من حيث القوة العسكرية، وأن تصنع الطائرات والدبابات)توحلف النا(



 

 

٢٠ 
ذا على ضاعف دخل الفرد التركي حنو أربعة أضعاف، أال يدل هتوأن ي ٢٠

  الرجوع التدرجيي لإلسالم؟
دونالد "الصديق التارخيي واحلليف االستراتيجي من يسمى مث انظر إىل 

؟ م من دخول أمريكامنع املسلمني كلهأم ع تنظيم بعينه هل صرح مبن" ترامب
 منها ، نشرا جمالت وصحف اليتوانظر إىل الصور املسيئة للرسول 

، أكانت صورة لنب الدن أو الكاثوليكي ومنها الربوتستانيت ومنها اإلسرائيلي
بأن حيضر ألول " أوالند" الرئيس أةمكاف وكيف جرت ؟يب بكر البغداديأل

الرياض ودون أن يعتذر عن الصور  مؤمتر القمة اخلليجية يف ،مرة يف التاريخ
  .طبعاً

 ،وانظر إىل الغرب املتحضر كيف أغرق املهاجرين إليه يف البحر األبيض
وكيف يعلن قوالً أنه يؤيد حكومة الوفاق الوطين، ويقاتل يف الوقت نفسه 

  !.؟"حفتر"مع 
طبق ذلك علي وعليك  أال ين،)إرهايب حمتمل(أوباما " تعبريوتأمل يف 
  م؟وعلى كل مسل

ريس يف بايقع   إىل استنكار ما-علماؤنابل -وانظر كيف نبادر حنن 
 هم يف التحقيق؟ بينما ال تسمع نأمة اووبروكسل وفلوريدا قبل أن يبدأ

  إلنكار ما يفعله اليهود يف املسجد األقصى وهو أقرب إلينا على األقل؟
" هرتزل"وانظر كيف رفض السلطان عبد احلميد الثاين إغراءات 

 موافقة لقرار التقسيم الذي رفضناه م العرب مبادرة جمانية لليهودقدوكيف 
  .سابقا

 يف  ومعوالً"اللنيب"من الذي رضي أن يكون جنديا حتت قيادة انظر و
   احلديد اليت تربط بني املدينة النبوية واسطنبول؟ لتدمري سكة"لورانس"يد 

 نعم ؟جل املريضوملاذا ال تعيدها الدويالت اليت أنشأوها بعد إعدام الر
السكة نفسها ال وجود هلا، ولكن أليس مكاا باقيا وقد أراد العثمانيون 

  .مدها إىل مكة بل إىل صنعاء ووضعوا خططا لذلك



 

 

٢١ 
  أمل يضع حكام سورية مكاا خطا دولية يربط بني حلب ودمشق؟ ٢١

ملاذا لتعرف واقرأ الصحف الغربية ووسائل اإلعالم الغربية نفسها 
 وملاذا صمت الغرب حني ،تركيا يف عضوية االحتاد األورويبيرفضون دخول 

ر هلجته بسرعة بعد  وكيف غي،قام االنقالب العسكري الفاشل يف تركيا
  فشل االنقالب؟

هيئة األمم مع أن  ، يف جملس األمنوملاذا ال يعطون تركيا مقعدا دائماً
ة بعد األمم نفسها تقول إن منظمة التعاون اإلسالمي هي ثاين منظمة عاملي

  ؟ وأهم دول املنظمة هي تركيااملتحدة
وانظر كيف أن هؤالء الذين يدعون الدميقراطية وحرب اإلرهاب 

، وهذا منظر "أردغاناقتلوا " على رأسه مسدس ويكتبون أردغانيصورون 
  !ميكنك مشاهدته بعينك يف أوروبا

 ،والناس كلهم يقولون إن تعديل ميثاق هيئة األمم ضروري
 "هتلر" حكرا على الدول اليت هزمت "الفيتو "ون بقاء حق النقضويستنكر
  إال ميثاق هيئة، ويستغربون كيف يتطور العامل كله ويتغري سريعاً،قبل عقود

  ؟األمم
وانظر لكي تعرف بنفسك طبيعة املعركة ملاذا يصدرون أوامرهم إىل 

و احلافلة أو  وملاذا يرتلون املسلم من القطار أ،الفنادق بعدم إسكان أي مسلم
 ؟الطائرة، وملاذا يعاقبون أي صاحب حلية حىت يثبت هلم أنه غري مسلم

ويغرمون املسلمة إذا وضعت منديال على بعض شعر رأسها أو لبست 
  !البوركيين

 تستخدم من شاءت إما بالتحالف ،والسياسة الغربية سياسة مراوغة
ستخدامه ترميه  وبعد ا،"حماربة اإلرهاب"معها وإما بقتال عدوها باسم 

 أفغانستان بعد أن هزموا السوفييت،  كما فعلت بااهدين يف،وتتخلى عنه
 وكما فعلوا يف اليمن ،"سرت"ليبيا ملا قاتلوا جيش الدولة اإلسالمية يف ويف 

 واألمريكيون يفعلون ،يف املكالالقاعدة تنظيم  علىملا قضى التحالف العريب 



 

 

٢٢ 
طريق اخلطأ وسوف ب قالوا حدث ذلك ،يئاوإذا استنكر العامل شما يشاؤون،  ٢٢

  .حنقق يف ذلك
 مع أم يقاتلون !داعش لبالد الشام كي حياربوا  أتواويقول الروس إم

يدمرون سبعة مستشفيات يف يوم واحد يف مناطق ليس فيها داعشي واحد، و
ت حيرم القانون الدويل استهدافها، مث إم دمروا  وهذه املستشفيا،يف حلب

  .ا وهجروا أهل السنة منها ليتم التغيري الدميغرايف املنشودحلب كله
 ولكن انظر إىل أملانيا أكرب صديق ؛ من قدميدع روسيا فأمرها مكشوف

كيف كشفت القناع عن وجهها  وأهم دول االحتاد األورويب،  ظاهراألتراكل
اد ىل االحتإنه من املستحيل انضمام تركيا إ""  مريكلالاجني" مستشارا وقالت

وأملانيا مثل  "؟ واألتراك مسلمون-كما قالت-األورويب ألن أوروبا مسيحية 
 متنع العمال األتراك من املسريات اليت هي حق غريها من الدول األوروبية،

  !دميقراطي؟ وال تسمح إال لألكراد واالنقالبيني
بانقالب " أمريكا" الدميقراطية احلرة ةواسأل عقلك كيف تعترف الدول

   وتدبر انقالبا مماثال يف تركيا الدميقراطية؟،السيسي
 تدل على أن ،وهناك شواهد واقعية كثرية ال نريد االسترسال يف ذكرها

 ولكن ، بل وضعوه يف قلوم،القوم مل يعودوا حيملون الصليب يف أيديهم
 أكثر الغربن إ" الصليب بل بعضنا يقول ضداملصيبة أننا لسنا كلنا 

ج  وفيهم سذّ،نومتعصبكلهم  ولكنهم ،ني ملحدم، صحيح أن فيه"ملحدون
  . والصوت الليربايل اآلخر يف الغرب ليس له قوة إلزامية!أغرار مثل ما فينا

صحيح أن أكثر املسلمني اليوم يعيشون يف القفص احلديدي الذي عرب و
 ى ومن يصر عل؟ ومن حيرسه،ع ذلك القفص ولكن من صن"ماكس فيرب"عنه 

  بقائنا داخله؟
مناه وخرجنا منه هل لو أننا حطَّو، يتغري احلال لو جعلوه ذهبياًوهل 

  تستطيع أي قوة على وجه األرض أن تعيدنا فيه؟



 

 

٢٣ 
 والقضاء على كل أعمدة منارة هب أم استطاعوا قتل النخبة املفكِّ ٢٣

  ؟يعون نزع اإلميان من قلب كل فرد فهل يستط،االستقالل فينا
  أو إبعاد حزب العدالة،غانأردهب أم استطاعوا قتل رجب طيب 

أم دين يتدين به الشعب التركي ولن أو حزب، فهل القضية قضية شخص 
  يتخلى عنه؟

حنن نؤمن بأن مصري الليربالية يف الغرب هو مصري املاركسية يف و
 وال فكاك  ونوقن يقينا جازما أنه ال خالص لإلنسانية من هذا الشقاء،الشرق

  .م وحدههلا من هذا اجلحيم إال باإلسال
 ينتج ثقافة االستهالك ، مع صليبيته وتعصبه لدينه وتارخيهوالغرب

ويصدرها للعامل الذي يشتري منتوجاته بأضعاف مضاعفة، وعلى الدول 
الغربية أن تشتري املواد اخلام بثمن خبس مث تبيع بعضها إىل املغفلني الذين ال 

  ".هذه بضاعتنا ردت إلينا"ن لويقو
 واهتمت بثقافة ، يف جحر الضب هذاعودية الصحف السدخلتوقد 
انية معلقة  جتد صحيفة جم فإنك،إذا كنت تسكن يف جدة مثالف االستهالك،

  !على باب مرتلك يوميا، متتلئ باإلعالنات والتخفيضات
  .التعريصحافة  والصفراء،صحافة الدع 

أما القنوات فهي يف أمريكا مثال قنوات جنس وإباحة وإثارة ونكات 
تدور حول الشهوات واملتع الرخيصة، وما عدا ذلك فهو أي أا  ،جنسية

  . وقليل من األخبارإعالنات جتارية
ويف القنوات املتخصصة يف اآلثار والرياضة جتد صنوف امللهيات 

  .واملشغالت باستمرار إىل جانب اإلعالنات التجارية
ع  فإا م، أو القنوات إىل السياسيني الغربيةوإذا تطرقت الصحافة

االقتضاب تركز على الفضائح واالامات اليت يوجهها كل طرف للطرف 
  .اآلخر



 

 

٢٤ 
٢٤ يف وس يف مواقع التواصل االجتماعي وجتد صدى اإلعالم املادي املسي

  .مظاهر احلياة العامة
واإلعالن هو الذي جيلب املال للقناة أو الصحيفة ولو كانت إخبارية، 

  ".ييو اس تود"وصحيفة " كسفو" وحمطة "سي إن إن" حمطة أو عامة مثل
  . يتبع الشهوات وخيضع للرتوات ويعظمها-حىت كباره-والغرب 

 هو أا جعلت ،قد انتخبوا إحدى اجلاهالت لسبب واحد فقطف
فهي امرأة متحررة من  ،برناجمها االنتخايب أن ختلع مالبسها قطعة قطعةً

  !التقاليد البالية
  .ة عارية يف مرتل جماورأامروخرج أعضاء الكونغرس إىل الشرفة لريوا 

 ، بإجياز، وسيأيت بإذن اهللا التفصيل فيهااحلضارة الغربيةحكاية تلك هي 
وكثري من الناس يتساءلون عن حكاييت مع أتباعها الليرباليني هنا، وهي 

، ولكين  آالفاحكاية طويلة متتد عشرات السنني ومئات الصفحات، بل
  .سأوجزها جدا

 ، ويف الوقت نفسه مشفقا على هؤالء،مر اهللاولكي أكون عادال كما أ
 وزرت من ، تعرفت شخصيا على كثري منهم،راثيا ملأسام كأي داعية

رب ضهم انقلب يف جلسة واحدة فقط، وأض والغريب حقا أن بع،استطعت
 ذايرأس حتريرها األستمثاال لذلك أنين قمت بزيارة جريدة عكاظ يوم كان 

  .لثناءا اليوم الثاين ما ال أستحق من  فكتبت عين يف،هاشم عبده هاشم
 مثل خالد الغنامي ،كما حرصت على قراءة ما كتبه من وفقه اهللا للتوبة

 إىل جانب القراءة املستفيضة ملا كتبه كبار ، ونورة الصاحلومشاعل العيسى
 مع مشاهدايت الواقعية حلال اتمعات الغربية خصوصا يف ،املفكرين الغربيني

 ومساع مقابالم الفكرية اليت جتريها الصحف أو القنوات ،انياأمريكا وبريط
ذ حممد سعيد طيب مرارا،  كما قابلت األستا،الفكرية كقناة اجلزيرة القطرية

 اعلم يا أستاذ أن :طريا، وكان مما قلت لهوحدوي وليس قُنه وقد قال إ
م يف  وأنا أعذر هؤالء الليرباليني أل!شعبيتك يف مكة وليست يف القطيف



 

 

٢٥ 
 ولكنهم ، فهذا يعلمه كل أحد؛نظري جهلة ال أعين أم جهلة باإلسالم ٢٥

  .جيهلون الفكر الغريب نفسه والواقع الغريب املشاهد
 على ذلك الفكر ولذلك أنا مستعد ملناظرة أي إنسان منهم اعتماداً

  .نفسه، إذا كانوا ال يريدون املناظرة بالكتاب والسنة
 ، والرجوع عن أي خطأ وقعت فيه،كافرومستعد لقبول احلق ولو من 

  .وما عليهم إال بيانه وهم مشكورون على ذلك
 ومن األدلة ،وأنا أرثي هلؤالء الليرباليني لشذوذهم عن الوطن واتمع

يف الصحف إال عندي على هذا الشذوذ أم ال يستطيعون إبداء آرائهم 
 يف جهة عامة الناسعون موايط وال يست،املواقع واألندية اخلاصةوالقنوات و

 وقبائلهم تتربأ منهم كما رأيت ،املنتديات العامة وامللتقيات اجلماهريية
جرهم يردون عليهم بأنفسهم،  واملواطنون من أقارم أو قراهم أو ه،بنفسي

وانظر مثال إىل أسرة العمري يف الزلفي، وملاذا ال يسكن عثمان إال يف املغرب 
إذا جاء، وملاذا مل يتزوج، ومن الذي أعطاه أو يف أحد القصور يف الرياض 

  شيكا على بياض؟
ومثل العمري أخوه عبدالرمحن الراشد الذي مضى عمره ومل يتزوج 

وقد عينوه رئيسا ! ويقولون إنه أخريا خطب إحدى املتربجات اللبنانيات
 وهو مرشح ليكون !!للغرفة التجارية بالشرقية وعضوا مبجلس الشورى

  !الشيعي بالديوان امللكيمسؤوال عن امللف 
وأهل الدين ال يهمهم أن تسرق احلدأة منهم طريقة الطبخ ما دام اللحم 

  .بأيديهم) الشعوب(نفسه 
 فأنا ،ومع أن الشذوذ ال خيلو منه جمتمع حىت اتمع النبوي الشريف

 ، ويتيح هلم أن يكتبوا ما يشاؤون، املناصبيويل أعداء التدين هؤالءأرثي ملن 
 أن ذلك أقصر وسيلة لتحبيب العامة فيه ورضا الغرب عنه، وأن ظنا منه

 ولكنه ،بطيء(أي " سلوبت شور"السري على القاعدة الدنلوبية الشهرية 



 

 

٢٦ 
الشعب ساخط وهذا وهم، كن أن يؤدي إىل النتيجة املرجوة ف مي،)مؤكد ٢٦

  . مهما سكتوحاله معلوم
رنا سودا أو  وما دام أكث،وأما الغرب فلن يرضى عنا ما دمنا مسلمني

  .ملونني
 بل يستهزئ به ، يؤمن بالقوة وحيتقر من يقلده ويتابعه)أي الغرب( وهو

 "أتاتورك" حىت أن أحدهم قال عن املدعو ،وال حيترم إال من كان أصيال قويا
حنن أغرينا الرجل التركي أن يترك دينه فلما تركه حنن : "ومن وافقه

  ".احتقرناه
ن كوريا الشمالية أقوى من األمة وال ميكن ألي عاقل أن يصدق أ

  .اإلسالمية
 الليربالية والدميقراطية وحقوق تتبددوكان ميكن يف نظري جبرة قلم أن 

  .، ولكن ذلك كله مقصوداإلنسان املزعومة ودعاوى حترير املرأة
 ،ةيوأنصح الليرباليني ومن وراءهم بأن السباحة عكس التيار غري جمد

 ،، وأن ذلك إمنا هو تنقية للصف من املنافقنييفناوأن االعتقال أو القتل ال خي
 وخناف أن يقول لنا أحد احلق ، اهللايف جنبوإمنا خناف من ذنوبنا وتقصرينا 

  .فنرده محية وعصبية عياذا باهللا
 ، أو الفهم املغاير لفهمنا،وخناف أن حنجر على الرأي املخالف لرأينا

ل أو نونعوذ باهللا أن نضلض.  
ربايل أيا كانت عقيدته الدينية أن ينبهين إىل ما قد يكل لولذا أرجو من 

من يشاء، معه حضر أكون نسيته أو سهوت فيه، وأن حيدد موعدا ملقابليت ولي
 ،وليحدد املكان الذي يريد، ولن مينعين من ذلك عائق إال املوت أو املرض

رية ال أمتتع حبو -وأعوذ به من حال أهل النار-وأنا أمحد اهللا على كل حال 
يدانيها أي حرية يف هذا الكون، وذلك بعبودييت هللا وحده وأمتتع كذلك 

ال حيلم به أي م مبلكليس يف فمي ماء، وأنا أعلم يقينا وأنا ك يف الوجود، ل



 

 

٢٧ 
 جيب أن يكونأن اجلنة حمفوفة باملكاره، وأن النار حمفوفة بالشهوات، وأنه  ٢٧

  . احلق وحدههوغرض للمسلم 
فضل فال ساحمه اهللا إن مل يذكره ويقله، وقد قطعوا ومن كان له علي 

عين الراتب والتقاعد مث يقولون يل بعد ذلك بسنني ال تتربع لفلسطني وال 
لك شعرة واحدة، وأنا راض كل  ومن أين أتربع؟ ومل يزحزحين ذ،غريها
ار إىل اهللا  كل الغىن، وحسيب من الغىن االفتق قانع كل القناعة غينالرضا
  .وحده

راءات، قد عفوت عن كل من أساء إيل، وما أكثر اإلساءات واالفتو
حتسب عند اهللا عفوي عن من ظلمين، كما رجاء أن يعفو اهللا عين، وأ

أحتسب عنده وحده مناصريت لكل قضايا املسلمني، ال سيما قضية املسجد 
  . وأهل البيت الشريفاألقصى املبارك

 كان كافرا أو فاجرا كما أحتسب عنده أنين مل أغش أي إنسان ولو
، أقول له ما أستطيع من احلقووال أستحل ذلك بل أنصحه مبا أعلم 

  . اهللا أذاه إن آذاينعندوأحتسب 
ن جبينه ه فمسح الدم عه قوم نبيا من األنبياء شج النيب حكىوقد 
 وذكر اهللا تعاىل أن الرسل ،)قومي فإم ال يعلموناللهم اغفر ل(: وهو يقول
انه  وذكر سبح،]١٢:إبراهيم[ ﴾N M L K﴿ :وا ألقوامهمالكرام قال

 مل ينس قومه حىت ملا قال ،ن امسه حبيب النجارأن املؤمن الصاحل الذي يقال إ
Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   ﴿: ، قال تعاىلادخل اجلنة: له ربه

Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ﴾ ]٢٧-٢٦: يس[.  
يف العفو حني قال ملن كذبوه  أروع األمثلة وقد ضرب الرسول 

و شاعر أو جمنون أو صابئ أو مفتر أو أواموه بأنه ساحر وأخرجوه وآذوه 
اذهبوا فأنتم (: ، ومسوه ابن أيب كبشةب أساطري األولنيتكتايعلمه بشر أو 

  .)الطلقاء



 

 

٢٨ 
ومن جاءين يف بييت فحياه اهللا أيا كان، وقد قابلت كثريا من الكفار  ٢٨

تخبارات غربية، وكثريا من الصحفيني أو مندويب حىت من أعلم أنه اس
 أو بعثات التلفزيون الغربية، وقد وجدت ذلك فرصة ،وكاالت األنباء الغربية

مثينة لدعوم وتعريفهم حقيقة اإلسالم، وألسأهلم عن دين جمتمعام وواقع 
، وألسأهلم عن فالن حياا وطريقة تفكريها، وكيف ينظرون إىل املسلمني

  هم وهل هم اآلن ال يزالون أحياء؟من مفكريهم ما آخر كتبوفالن 
وحني يقولون أم كتبوا عين وعن املعارضة يف السعودية أصحح 
معلومام، وأقول أنا لست معارضاً، ولكنين ناصح على منهج األنبياء 

اب وما ذلك ت وأطمع أن يهدي اهللا كل من ضل من احلكام أو الكُ،الكرام
  .عليه بعزيز
أعتذر للليرباليني إال عن شيء شخصي واحد، وهو أن وسيلة وال 

  .قط" جواال"االتصال يب هي الفاكس، فأنا ال أملك هاتفا حمموال 
، بل إن بعض الناس ال يفهم ته فرضا فأنا ال أستطيع استخدامهولو محل

  .ما أقول
 املعذرة إن كانت بعض الصراحة حمرجة أو كان بعض احلق وأرجو

ين ريب ال أستجيز الغش وال أعرف النفاق وال أجيد  فهكذا خلق،مرا
عام التحقيق يف اململكة عرض علي أن مدير : األساليب امللتوية، ومن ذلك

أن أكتب أنين فرحت بشفاء امللك وأن ذلك سيكون وسيلة خلروجي من 
 بل أدعو عليه يف ،كيف أقول بأين فرحت وأنا مل أفرح : فقلت له،السجن

 ،مل أكذب يف حيايت ما استطعتأنا  وكيف أكذب و،كل سجدة من الصالة
 قيل ، قيل أيزين املؤمن قال نعم،يسرق املؤمن، قال نعمأ (وقد سئل النيب 

 أعوذ باهللا من هذه الثالثة، وكان العرب يف ،)أيكذب املؤمن قال ال
 كما أن الكرم ،منقبةجاهليتهم ال يكذبون ويرون أن الكذب يأيت على كل 

 وأما اخلروج من السجن فله وقته الذي كتبه اهللا قبل أن يغطي كل عيب،



 

 

٢٩ 
أنا وال امللك وال ال خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، وال أستطيع  ٢٩

ر ما كتب اهللاويل عهده وال وزير الداخلية وال أي خملوق أن يغي.  
وهنا ينبغي أن نصحح نظرة بعض الناس عن العفو أو أنه دليل ضعف 

  !زمأو أنه ترك للح
 وبعض الرؤوس مثل رأس ، من النفوس من ال يرتدع إال بالقوة،نعم

 عنها بضرا، وبعض األصنام مثل بهاتد الشدصبيغ بن عسل ال بد أن تب
أصنام قوم إبراهيم عليه السالم ال بد من حتطيمها وجعلها جذاذا، وبعض 

 ،ا نفسهالناس ال يدع االفتراء فهو كاحلطيئة ال يدع اهلجاء، وإن مل جيد هج
 ، وهذا حق واشترى منه أعراض املسلمنيومل يسكت حىت سجنه عمر 

 ،ولكن ال بد لنا من الدفع باليت هي أحسن، وأن نقول احلق كما أمرنا اهللا
وننهى عن املنكر حسب الترتيب الوارد، واهللا تعاىل هو الذي يتوىل حفظ من 

: عمله هللا من أمرينحفظه، وإجياد املخرج ملن اتقاه، وال خيلو حال من كان 
ب ورجوعه  وإما توبة املخاطَ-٢، عذار إليه بالبالغ وإقامة احلجة إما اإل-١

 %   ﴿ أي كما قال املؤمنون األولون ملا قيل هلم ، وكل ذلك خري،إىل احلق
.   -   , ، وكان جوام كما ]١٦٤:األعراف[ ﴾&   ')   (   *   +   
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 ظهروكل من راهن على ما يف قلوب املسلمني من خري متجذر مهما 

أهل هذه وكذا كل من عرف ما يف قلوب ،  مل خيب ومل خيسرغري ذلك
  . من طيبة وكرماجلزيرة

صي تائبا مىت شاء، وقد ا وهو جيعل الع،واهللا تعاىل على كل شيء قدير
 مث قاد املسلمني عام الفتح، ،حدكان خالد بن الوليد قائدا للمشركني يوم أ

 مث أصبح سفريا ،ملك احلبشةوكان عمرو بن العاص سفريا للمشركني لدى 
  .للمسلمني يقابل أرطبون الروم

مث أصبح واعظ " أعلُ هبل"وأبو سفيان بن حرب قال يوم أحد 
  .املسلمني يوم الريموك



 

 

٣٠ 
ن يساريا، وللتوبة أمثلة حديثة كثرية، فالدكتور عبدالوهاب املسريي كا ٣٠

ومنري شفيق كان نصرانيا، وكان الدكتور زكي جنيب حممود فيلسوفا، وكان 
  .وهكذا.. عبدالرمحن بدوي وجوديا

¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯﴿: واهللا تعاىل يقول    §﴾ 
 -٢ التوبة، -١:  فجعل للرجوع ملن عاد إىل احلق ثالثة شروط]١٦٠:البقرة[

طاع، ليس فوق الطاقة البشرية، ولذا  البيان، وكل ذلك مست-٣اإلصالح، 
أهيب بإخواين مجيعا أن يبادروا إىل ذلك وأهيب بكل داعية أن جيهر باحلق 

هو السجن يفتح اهللا فيه ووال يبايل باخللق، وأبشرهم بأن أخوف ما خيافونه 
من الرمحة ما ال ميسكه أحد من البشر، وفيه من النعيم واللذة ما جعل أحد 

  !لدنياا يرفض اخلروج منه ويقول خترجونين من اجلنة إىل ينيإخواننا السودان
 إال إذا ا وأشك أن نناهل،أما الشهادة فهي أمنية عزيزة وشرف عظيم

  . وهو الكرمي املنان،، وما أكثر نعمه علينا ورمحته بنااإياهاهللا غنا بلَّ
مرحبا بالدميقراطية ولو جاءتنا على ظهر : رأت قول من قالقوقد 

مرحبا بإقامة الدين ولو أقيم على رقابنا ودمائنا : ريكية، وأنا أقولدبابة أم
  !وأشالئنا

 ن يف الغرب إىل الدعوةواملقيمال سيما وحنن ندعو املسلمني 
 فاحلرية املوجودة ،إلسالم وحماسنها وتعليم الناس هناك دين ،واالستعالء

 أحوج ما يكونون إىلعندهم للدعوة فرصة ال تعوض، والناس هناك 
  ! يف إعالمهم إرهابا أو مسوا اإلسالم، مسوا أنفسهم متقدمنياإلسالم، وإن

 وال ما يدعونه من التقدم، فتلك ،م تقلب الغربيني يف البالدال يغرو
 الكثري من أبنائها نأخذ هنا بإجياز اوقد شهد بضالهلاتمعات ضالة حائرة، 

  :بالغ ما قاله بعضهم
 يف اجلمعية  وعضواًكان يسارياًالذي " جارودي " املفكرول ق-١

، "روجيه" بدال من "رجاء" مث أعلن إسالمه ومسى نفسه ،الفرنسية الوطنية
وإمنا أعلن إسالمه هربا من لفح احلضارة الغربية الضائعة ويأسا من فلسفاا 



 

 

٣١ 
إذا كنتم تزعمون أن : " قال،"فرعونية" بل قال عنها ،درسية والشيوعيةامل ٣١

 فلماذا جترب الواليات املتحدة الدول ،ام كل الناساألرض ال تستطيع إطع
من األراضي لكي تبقى أسعار قمحها على ما هي % ١٥ر األوروبية بأن تبو

  ".عليه
 ،مادية  أهدافاألمريكانل بل على أن "جارودي"ومما يدل على صدق 

:  السابق قال السعودي أن وزير الزراعة،ليست األرباح الطائلة إال مقدمة هلا
 أوقفوا كل إنتاجكم من القمح وأمريكا األمريكيال يل وزير الزراعة ق"

، " بنصف السعر الذي تبيعه لكم اآلناألمريكيمستعدة أن تبيع لكم القمح 
  . لكلية الزراعة بالرياض يوم كان عميداً،وأنا أعرف وزير الزراعة هذا

إن اختصار القضية ": "ويلسون" يقول الرئيس االمريكي السابق -٢
لها هي أن حضارتنا ال تستطيع االستمرار يف البقاء ماديا إال إذا استردت ك

  ".روحانيتها
إن كثريا من : "وهو وزير خارجية سابق ألمريكا" داالس" يقول -٣

  ".الناس فقدوا إميام يف جمتمع حر
  !".ن جيل بال دين وبال راحةحن: " يقول أحد الشعراء األملان-٤
سوف يذكرنا التاريخ : " األمريكية"الندكيف" يقول رئيس بلدية -٥

بأننا اجليل الذي أوصل إنسانا إىل القمر بينما هو يغوص إىل ركبتيه يف 
 وهذه العبارة تذكرين بعبارة أخرى مماثلة قاهلا أحد ،"األوحال والقاذورات

  .!"مريكي عاريااتمع األ"االجتماعيني يف كتاب الباحثني 
  وأين التقدم والرقي؟فأي جمتمع هذا وأية حضارة؟ 

 "سبروميثو"أما علمهم فال بد أن يسرقوه ويغتصبوه كما حيكون عن 
املقدس حظر على مسارق النار يف امليثيولوجيا اليونانية، وأن اخلالق يف كتا 

اإلنسان األكل من شجرة معرفة اخلري والشر كما يقول سفر التكوين من 
4   . ﴿تورام، وهو على أية حال علم ظاهري     3   2   1   0   /  
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٣٢ 
يف روايته الشهرية تلك احلالة قبل عقود " ري بوليب"وقد صور الكاتب  ٣٢

  ".الفريسة"ية اخليالية واوكذلك ميخائيل كريشتون يف ر، "كوكب القردة"
 فخذ هذه ، ال حتب الروايات أو ال تقرؤها أخي القارئوإذا كنت

 تتحدث عنها صحفهم وال ينكر وقوعها أحد يف احلقائق الواقعية اليت
أمريكا، فاإلنسان يف ظل هذه احلضارة يستخدم العبث ألجل العبث، 
ويرتكب اجلرمية ألجل اجلرمية، ويستمتع بتضليل الشرطة، وهذا أحد مظاهر 

  !الضياع والتيه واحلرية وفقدان اهلدف من احلياة
حدثين به الثقات، فارم وبعض هذا العبث شاهدته أو قرأته وقليل منه 

 اإلقدام  بل دافعه هو فقط!ليس له أي دافع إنساين كما يف اتمعات املتأخرة
على جرمية ال تكتشفها الشرطة مطلقا، ويف تضليل الشرطة تكون متعة ارم 

  .الوحيدة
وقد بلغ التقدم يف أمريكا وبالذات يف والية فلوريدا إىل حد أن طالبا 

فهذا هو جمتمع آكلي حلوم البشر احلقيقي، ! يال له وأكل جثتها قتل زميأمريك
قدم أحدهم  أنه يريد أن يأكله أي شخص وفعال تليكترونياًأوآخر أعلن 

  !كله مبوجب االتفاق بينهمالتلبية طلبه فقتله مث أ
 هو -أحدمها أو كالمها-وأظن أن قتل الوالدين عندنا أو حرقهما 

  !!ف هذه اتمعات الراقيةمقدمة لكي نتطور ونكون يف مصا
ووصل األمر بأحدهم إىل حد أنه تربز ووضع الرباز يف وعاء كرتوين 

، وما عليك إال أن تستسلم لذلك %"١٠٠ صايف  فنانبراز"وكتب عليه 
  !حقا إن اجلنون فنون: وتقول

ومن التقدم يف أمريكا أن إحداهن قتلت ابنتها ووضعت اجلثة يف 
، القدوم وطالبة منه !ها ذا اخلرب الساراخمربة إي وكلمت عشيقها "البانيو"

  .ولوال أن العشيق شم رائحة اجلثة وأزعجته ملا علم بذلك أحد



 

 

٣٣ 
 يف أمريكا تقع مثل هذه اجلرائم بل كل ساعة ورمبا كل وكل يوم ٣٣

دقيقة، والفضل يف ذلك يعود ألفالم الرعب وأفالم اجلنس اليت تظهر يف 
  .ليود فيهااإلعالم باستمرار، وتتفنن هو

 وأشطر فإنه يرسل للشرطة كودا مشفرا عنه وإذا كان ارم أكثر ذكاء
يذكر فيه سريته وحياته، وجتتهد الشرطة يف فك رموز الكود، وأحسب أن 

 أمل يصور اللصوص ،اجلرائم املصورة اليت حتدث هنا يف جدة إرهاص بذلك
الحقتهم، ولو  إلثبات عجز الشرطة عن م،عدوام على مطعم القلزم مثال

، "أبشر بطول سالمة يا مربع: "أم أخربوين بذلك لقلت هلم كما قال جرير
اهللا خيلف عليك، هذا كثري وال "فأنا يل جتربة مع الشرطة كان جواا 

  ".تستطيع الشرطة متابعته
اهللا "هذا والشرطة يف أمريكا تصلك يف وقت وجيز وال تقول لك 

  .مثل شرطتنا" قيامةتاخذها يوم ال"، أو "خيلف عليك
أحد مرتب الشرطي، أما اجلرمية واحملذور جدا عند ربعنا أن ميس 

 ،الكربى فهي أن تطلب منه االستقالة، وهل هو الرئيس العام لتعليم البنات
 حىت تطلب منه ،أو رئيس مركز هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  االستقالة؟
 فإننا نتفوق عليها يف ،ل الشرطةولئن كنا متأخرين عن أمريكا يف جما

  !ورمبا نساويها أو نتفوق عليها يف جمال تعاطي املخدراتت أخرى جماال
أن تكلفة عالج املريض ومن تأخر أمريكا الذي ال وجود له عندنا 

 هنا بالسرطان بسبب التدخني تدفعها شركات التبغ والسجائر يف أمريكا، أما
  !فيتحملها بيت مال املسلمني

 ختلو احلضارة من هذا الضياع وهذه اآلفات إذا آمنت باهللا واليوم وإمنا
  .اآلخر

 لكي نقول إن ،ال حتتاج املسألة إىل كثري من الذكاء أو العمق الفلسفيو
احلياة اإلنسانية تتدهور باستمرار، لقد جنحت األحزاب اخلضر ومؤمترات 



 

 

٣٤ 
ذا النجاح صحبه املناخ وغريها يف إنتاج طاقة بديلة صديقة للبيئة، ولكن ه ٣٤

إخفاق مريع يف اجلانب اإلنساين، جعل كثريا من البشر يتلمس القيم الكونية 
 أو يف الفلسفات الشرقية، وبعض القدمية،العامة يف األساطري واخلرافات 

 وتعمل عباداته ،الغربيني اجتهوا لإلسالم الذي حيرر العقل البشري من اخلرافة
 التقين والتقدم األخالقي معاً، وبه وحده وقيمه لالتساق املطلق بني التقدم

الرياضيات، "ميكن سد الفجوة العميقة بني االجتاه العلمي يف حبوث 
، وبني االجتاه األخالقي القيمي متمثال يف "وغريها، ، والكيمياءءوالفيزيا

  .التراحم والتواصل والرتاهة والشفقة واحلياة اإلنسانية السعيدة يف الدارين
 ومساه "منتميالال" "كولن ولسن" القانط الذي مساه ريب الغاإلنسانف

، وأيا كان االسم أو الوصف هو يف أمس احلاجة إىل "املتمرد" "البريكامو"
الدين، والدين عند اهللا هو اإلسالم دين مجيع األنبياء ودين التوحيد، وهو 

  . احلق تبحث عنرة الالهثة اليت أضناها السري وهيدين الفط
، ولكن بعد هالكه مبدة ظهرت "إن الرب قد مات" "تشهني"لقد قال 

ة الفكر يف ق، وهو ما يؤمن به عمال"إن اإلنسان قد مات"مقولة جديدة تقول 
االشتراكية والرأمسالية، وكيف ال يكون اإلنسان قد :  الفلسفتني الغربيتنيكال

مات يف عامل ليس له ضمري وال أخالق وال قيم، عامل نسبوي طبقي 
  .ي، تسود فيه املادة ويسيطر عليه السوق احلراستهالك

 اإلنساين  أي أنه مهما تطور العلمومن احملال أن حييا امليت من داخله،
  .ال ميكن انتشال اإلنسان ونفخ الروح فيه

والذين يظنون أن العلم البشري ميكنه إحياء اإلنسان هم مثل الذي 
 يستطيع املريض أن  ولكن هل، أن حييي نفسه، دع امليت من امليتيطلب

ليعاجله، وال بد أن يكون  ذاته يعاجل نفسه؟ أم ال بد من طبيب خارج عن
الطبيب متصفا باخلربة الطويلة والرمحة باملريض؟ وصفات كثرية ال بد من 
توفرها وإال كان مشعوذا، وال بد أن يكون يف بعض األدوية مرارة يرفضها 



 

 

٣٥ 
ناوهلا، وسوف جيد بذلك العافية املريض ويتقيؤها، غري أنه ال مناص من ت ٣٥

  .مطلوبةاحلميدة وتصبح مستساغة بل 
ويف ظل اإلسالم تقوم احلضارة املستقيمة اليت كتاا هو القرآن، وليس 

" هيجل" ليس ا حممد ، ورسوهل"أصل األنواع"و"  التكوينسفر"
  ."مقال يف املنهج"، ومرجعها هو ما صح من احلديث  وليس "نيتشة"و

 احلضارة اليت جتعل تة اليت تنشئ اإلنسان احلر وليسوهي احلضار
اإلنسان عبدا آليا أو رقيقا للمادة الصماء، أو إنسانا عدميا ال هم له إال 

  . واقتناص اللذة واالماك يف الشهوات،االستهالك
وهي احلضارة اليت جتعل العلم حمكوما بالعدل واألمانة، وليس منفلتا 

  .ار، وإبادة املستضعفنييتفنن يف إنتاج وسائل الدم
تقد أن املال مال اهللا، وإمنا حنن البشر مستخلفون فيه وهي حضارة تع

بل إن الوجود اإلنساين كله على هذه األرض إمنا هو استخالف وابتالء لنا 
معشر البشر؛ فإما أن نقوم حبق االستخالف كما أمر اهللا، وإما أن نفسد يف 

  !د منا الشيطاناألرض ولك احلرث والنسل كما يري
" آدم مسيث"واإلنسان املسلم ليس هو اإلنسان االقتصادي كما يظنه 

وال اإلنسان غري " هوبز"، وال اإلنسان الذئب كما يقول "ريكاردو"و
، "فرويد"، وال اإلنسان اجلنسي كما يظن "ميكيافللي"األخالقي كما ختيله 

و إنسان استهالكي وال هو عبارة عن معدة وأمعاء كما تظن املاركسية أو ه
يضيع عمره يف الترفيه والسياحة كما تقول الليربالية، وإمنا هو إنسان متفرد 
فوق ذلك كله فيه نفخة من روح اهللا، ومادة طينية، وله أخالق ثابتة وعقل 

كيانه الفريد كون له  هللا أينما ذهب وبذلك يثابت ومعايري ثابتة، وهو عبد
  .واحلرية املطلقة

 وال تسجنه القوى ،ده اإلعالم االستهالكياحلر ال يقيوهذا اإلنسان 
وال يتخلق الظالمية االستبدادية، وال تتحكم يف مصريه النظريات العلمانية، 

 ووهبه من ،وهو حيمد اهللا على ما أعطاه من حريةباألخالق النسبية، 



 

 

٣٦ 
أخالق، ورفعه عن ذلك املستوى السافل الذي تريد الصحافة واإلعالم  ٣٦

صحف استهالكية مادية، وهذه الظاهرة فهي مة أن تسقطه فيه، الغريب عا
، %١٠املسيحية و: تدينة منها تقولتراها يف أي صحيفة أمريكية حىت امل

بالدنيا من التجار، ويكثر فيها إال وهلذا االستهالك يعمل من ال يؤمن 
  .اإلعالن عن التخفيضات واملعروضات

طة الغربية تتغري حسب الظروف، وأنا هنا أنبه املسلمني كافة إىل أن اخل
ما رأى الغرب أن حماربة اإلسالم حبده ال تؤيت مثارها، جنح إىل شيء من فل

الواقعية السياسية املاكرة كما أوصت مراكز البحوث األمريكية، السيما بعد 
النجاح الشعيب الفائق للربيع العريب، وايار األنظمة املستبدة أو ضعفها 

هو قيام دولة حتكم بالشريعة، مع مراعاة  ده فقطعنع املفاجئ، فاملمنو
خصائص اتمعات يف بعض القضايا، كاحلجاب ومنع دخول غري املسلمني 
املدينتني املقدستني، وبناء املساجد وطباعة املصاحف، وتوزيع نسخ من 
القرآن الكرمي والسماح للشرطة الدينية ببعض الصالحيات االجتماعية إذا 

 دينية خاضعة للقانون وأمثال  وإبقاء دار لإلفتاء وإنشاء قنواتاقتضى األمر،
  .ذلك، وهذا عند الغرب أخف الضررين، وأهون الشرين مرحلياً

ال مانع من ): "نجريبروك(وقد جاء يف التقرير الذي أصدرته مؤسسة 
أمريكا والعامل (، ويف منتدى "املرجعية الدينية ولكن بدون دولة إسالمية

ص أحد البحوث على أن أمريكا جتيز للدولة تنظيم املؤسسات ين) اإلسالمي
 وحياة مواطنيها الدينية، دون أن يكون هلا دور يف حترمي املسكرات، ،الدينية

 الفصل بني بتبينأو دعوة النساء للحجاب، أو دعوة الناس للصالة، وعليها 
  ".الدين والدولة مع مراعاة الظروف االجتماعية للبلد

ة نقول إن النهج األمريكي يف حماربة اإلسالم ال حيارب وبعبارة جامع
دين يف اجلملة، ولكن يبقي نوعا منه كشعارات باهتة، ومسألة شخصية، تال

حبيث ال يتعارض مع املصاحل األمريكية، وهو ال يعارض وجود األحزاب 
اإلسالمية يف مصر واألردن والكويت وليبيا وتونس، إذ هي حقيقة شعبية 



 

 

٣٧ 
نه يرى ضرورة التأثري على سلوكها وضرورة دخوهلا يف اللعبة واقعة، ولك ٣٧

السياسية حبكم الدميقراطية، وأمريكا جتعل دار إحياء التراث اإلسالمي يف 
  .الكويت منظمة إرهابية، وتدفعها لكي تدخل جملس األمة

، ]٣٠:الطور[ ﴾Ó Ò Ñ  Ð Ô ﴿والغرب يقول كما قال املشركون 
  !أي سيموت اجليل املتدين

" عمر عاشور" يضرب املدعو "سابان"يف الندوة اليت عقدها مركز و
مثاال للسلفية املقبولة غربيا باململكة العربية السعودية اليت هي أقوى الدول 

للواليات "، ويف الوقت نفسه أكرب حليف إسالمي  كما يقولالسلفية تأثريا
، "ية املدخليةالسلف"، ويقول إن السعودية ترعى ما مساه "املتحدة األمريكية
بأنه ال مانع لديه من أن يكون إسالم جبهة اإلنقاذ " ميتران"أي كما صرح 

على النهج السعودي، وإمنا مينع أن يكون على النهج املتشدد، ويوصي تقرير 
الواليات املتحدة األمريكية بضرورة التحاور " سلفيونوشيوخ "عنوانه 

فية املؤيدة للحكومات اليت ، وأال تتجاهل السل"حزب النور"املباشر مع 
، على أن يف التقرير ما حيتاج إىل أن نستمع )سلفية الوضع الراهن(يسموا 

إن يف " ستيفن الكروا"فيه إىل وجهة نظر حزب النور نفسه، كقول كاتبه 
مؤسسي احلزب أعضاء مسيحيون، وينسبون للدكتور ياسر برهامي قوله يف 

إن يف املوسيقى "لنادر بكار قوله احلزب أعضاء غري مسلمني، وينسبون 
  ".خالفا سائغا

الذي كان نائبا لرئيس الوزراء يف وهو " مروان املعشر"وكذا قول 
األردن مث وضعه األمريكان نائبا لرئيس مركز دراسات الشرق األوسط يف 

يجي، وقول خليل العناين الذي هو خبري سياسي مبعهد الشرق نمؤسسة كار
 برامجايت، وإنه ليس مناهضا للنظام السياسي بل إن حزب النور: "األوسط
وهو مدير أحباث مركز " شادي محيد"، وقريبا من ذلك ما قرره "لإلخوان

  بالدوحة، وكل هذه األقوال حتتاج إليضاح من حزب النور"بروكينجر"
  .ومن غريهم



 

 

٣٨ 
تشري إىل اخلطأ الذي وقعت فيه اإلدارة ) راند(كما أن مؤسسة  ٣٨

جوناثان (لت مع الصوفية وأمهلت حزب النور، وقد أعد األمريكية إذ تعام
  ).السلفيون والصوفيون يف مصر(دراسة عن الطرفني عنواا ) براون

التكيف "حبثا عنوانه " القرن األمريكي اجلديد"وقد أعد مركز 
 أن اإلدارة األمريكية اعتمدته رمسيا، ومن التوصيات اليت وديب، "اإلستراتيجي

  :ا اتباعهاأمريكعلى رأى أن 
 .محاية أمن حلفاء أمريكا ورعاية السالم العريب اإلسرائيلي - أ
 . نشر القيم األمريكية وأسلوب احلياة األمريكية - ب
 . حماربة اإلرهاب - ت
 . الوصول اآلمن للنفط - ث
 . دعم األنظمة العربية املستقرة ولو كانت ديكتاتورية - ج
وبني من التمييز بني األفراد واحلركات املعادية للقيم األمريكية  - ح

 .يقبلوا
وتوصي مراكز البحث املختلفة بأن تتعامل السياسة األمريكية مع ما هو 

  .متاح ال ما هو مرجو
وأنا أوصي باالهتمام مبا يصدر عن املراكز البحثية األمريكية، فهي كما 

حكومة الظل "ومست الربيطانية ننقل حممد حسنني هيكل عن االيك
ياسة األمريكية وتترك التوقيع عليها للرئيس ، وهي اليت تصوغ الس"األمريكية
  .األمريكي

فمثال إذا أراد الباحث معرفة سياسة اجلمهوريني فعليه بتتبع إصدارات 
القرن األمريكي، وإذا أراد معرفة سياسة الدميقراطيني فعليه بتتبع إصدارات 

  ).مركز األمن األمريكي(
مريكية املخالفة أما من كان سلفيا يف اجلملة ويعارض املصاحل األ

لإلسالم، فيجب وضعه يف قائمة اإلرهاب، كما وضعوا جمموعة من العلماء 
  .واملصلحني يف السعودية والكويت واليمن وبالد الشام ومصر وغريها



 

 

٣٩ 
والغرب يريد إخراجنا من التوحيد إىل الشرك، ومن الطاعة إىل املعصية،  ٣٩

عل ذلك ولن نفعله، ومن السنة إىل البدعة كما أمر الشيطان، وإن مل نف
  .فحسبه التشكيك وحتويلنا من مسلمني إىل ضائعني ال دين لنا

 الكتاب والسنة على أن هللا لعبادته وأمرنا بتوحيده، ونصخلقنا اوإمنا 
املؤمن املوحد ال يشرك باهللا شيئا، وقد كان للشرك صور قدمية منها اتباع 

 به كتبه وأرسل به ، وذلك عكس ما أنزل اهللا"األوائل"فلسفة اليونان، 
رسله، وهذه الفلسفة رد عليها بعمق شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، 
ونقدها نقد اخلبري ا ودافع عن عقيدة السلف يف كل ميدان، وبين أن فيها 
من احلق ما يشفي ويكفي، وليس بعد احلق إال الضالل، ونقض كالم من 

ابن رشد، ونقض مقوالم، وال ، كالفارايب و"الفالسفة اإلسالميني"يسمون 
تزال كتبه منهال عذبا ملن أراد الرد على تلك الفلسفات أو ختصص فيها، غري 
أنه مل يكن يعلم الغيب، وأن الفلسفات الغربية سوف تأيت مبا مل يكن يف 

  .حسبان أحد، ومل يأمر بتقليده
وحنن إذ نطلب من املتخصصني قراءة كتبه والرد على املنحرفني 

 الفلسفات والنظريات اليت ظهرت بعده، جيب أن نرد على ،اهامبقتض
ع  وندركالربوتستانتية واهليجلية والبنيوية وغريها، وال حنارب شرك القبو

مها للناس يف احللقات أو جمالس رق يف اجلزئيات ونعلِّشرك القصور، وال نغ
و الوعظ والتذكري، تاركني ما يعصف بنا من أنواع املخالفات العصرية أ

إمجاال، بل ندعو العامة واملثقفني وطلبة العلم إىل اجلمع بني  عنها نتحدث
األمرين، ونشكر من ختصص يف نقض الفلسفات العصرية، كما نشكر من 
ختصص يف نقض الفلسفات القدمية، فالشرك شرك يف أي صورة منه، 
والبدعة بدعة كذلك، واملعصية هلا أشكال وألوان، والشيطان يوحي إىل 

 إىل األجيال السابقة، واوسية هي يوحيما كان كجيال الالحقة األ
اوسية سواء يف شكلها القدمي أو يف الشكل الصفوي احلديث، والنصرانية 

، والشيوعية "بات روبتسون"أو ما قاله " بولس"هي النصرانية سواء ما قاله 



 

 

٤٠ 
 ، واالستعمار هو"ماركس"أو " مزدك"ها يهي الشيوعية سواء دعا إل ٤٠

االستعمار سواء جاءت به اجليوش أو الشركات، واليهود هم اليهود سواء 
، وقد جاء احلديث يف من كفر أيام موسى عليه السالم أو أيام حممد 

، "إسرائيل"القرآن عنهم واحدا، وكذا الصهاينة وأمثاهلم ودولتهم املسماة 
 الروس وكان الفرس والروم يتقامسان مناطق النفوذ كما يتقامسها اليوم

  .واألمريكان
ت احملكمة العليا ملعمث  ،ة لوط تدل ارمني على أضيافهوكانت امرأ

 تعمله امرأة لوط، وأصبح الليرباليون اليوم يدلون الغرب على ما ملاألمريكية 
 فاحشة السحاق،  يرتكنبتايوبعض األمريكمن هو إرهايب من املسلمني 

 هو أشنع، حيث أمرت وزراء تأمر مباالسحاقية " ديك شيين"ولكن ابنة 
  ).األمريكية طبعاً( املناهج احلديثة يتبعواالتعليم يف دول اخلليج أن 

وهكذا لكل ذنب صورة، وقد تتغري الصورة، ولكن احلقائق واحدة 
واألمور يف جوهرها واحدة، بل رمبا كان احلال اليوم أسوأ، وعلينا أن نتدبر 

  "   #   $   %   &   '   ! ﴿القرآن والسنة لنعلم منهما كل شيء 
ما من شبهة إىل قيام الساعة إال ويف : (، قال ابن عباس ]٣٣:الفرقان[ ﴾)

  ).كتاب اهللا جواا
فهال آمنا بالكتاب كله، وبالشريعة كلها، ودخلنا يف السلم كافة، 

ما هللا ليس فينا شركاء متشاكسون وتدبرنا كتاب اهللا حق التدبر، وكنا سلَ
يف شكلها اجلديد املشار إليه، وهال عرفنا املسلمني ادة األصنام وهال تركنا عب

  !بعدوهم األرقط املاكر
واملفكرون الغربيون الذين يتفقون على ما يف احلضارة الغربية من 

، فقال بعضهم آفتها هي "آفة احلضارة الغربية"عيوب، خيتلفون فيما يسمونه 
خرون بل آفتها الطبقية ، وقال آ"ينيب تودرنولآ"اخلمر واملخدرات مثل 

واالستئثار كالشيوعيني، وقال بعضهم آفتها هي احلروب الطاحنة مثل 
  ".برتراند رسل"و" اليبنتز



 

 

٤١ 
وقال بعضهم آفتها هي العنصرية، وعلى ذلك كثري من األمريكان  ٤١

تب األمريكي ااملعاصرين خصوصا بعد أحداث تكساس، وأملح إىل ذلك الك
والواقع أن كل ، "كارتر"يكي السابق القس وقرره الرئيس األمر، "ليراي"

ذلك جمتمع فيها، وكله مظاهر ألمر واحد هو الكفر باهللا، وكل من كفر 
  .باهللا فقد سفه نفسه وقال على اهللا شططا كسفيه اجلن

وهكذا يتضح أننا أمة التوحيد واإلميان ننبذ الشرك والكفر، وال جنزئ 
 خصائصنا، أوىلالتوحيد و "تهدهواي " كما قال عويصةالطبيعة فتلك مشكلة

  .  الثانية هي أننا أمة العدل واملكيال الواحد لكل شيءواخلصيصة
وحنن نقبل احلق ممن خالفنا وال ننكر ما يقول كله، وإن خالفنا يف 
بعض األمور، فنحن مثال نتفق مع الصوفية يف دوام الصلة باهللا دون أن نأخذ 

 قدروها  اليتنازلامل ود اهلندوسيبالزه وااللتزام ،ما هم فيه من البدع
 وقعوا فيها، ولنا عليهم مؤاخذات فصلناها عند احلديث  اليتشطحاتالو

  .، وسيأيت بإذن اهللاعنهم
وحنن مع الشيعة يف أن األمريكان والصهاينة ال يفرقون بني مسلم سين 
وآخر شيعي، ويف حمبة آل البيت ويف أن احلسني قتل مظلوما، وما عندهم من 

 ونرفض أي -خصوصا الشيخني-، ولكننا حنب اخللفاء الراشدين كلهم احلق
 من السنة،  ثبت، ونؤمن بالصحاح وما ويف أصحاب النيب ،طعن فيهما

 ولنا عليهم ،وال حنصر اإلمامة يف آل البيت بل هي حق لكل قرشي
  .مؤاخذات مبسوطة يف موضعها

 أن العقل يدل وحنن مع الفالسفة العقليني واملناطقة وأهل الكالم يف
على احلق، وأن االستدالل والنظر حق، ولكنا لسنا معهم يف أن العقل هو 

 بل العقل كالبصر والوحي  ال بد أن خيضع للعقل وأنهم يف الوحياحملكَّ
  .كالنور

أو ما قد يسميه علماؤنا ) التجريب(وحنن مع املدرسة التجريبية يف أن 
)للحكم الصادق، ولكننا لسنا معهم يف يوصل العقل) االستقراء(أو ) ربةالد 



 

 

٤٢ 
أن كل شيء جيب أن خيضع للتجربة العلمية ويوضع يف املخترب، فعامل الغيب  ٤٢

  .كله ال جمال فيه للتجربة وإمنا علينا اإلميان والتسليم
وحنن نتفق مع علماء النفس يف أن النفس اإلنسانية معقدة جدا يصعب 

كار الروح أو اجلن أو املالئكة أو معرفة حقيقتها، ولكننا لسنا معهم يف إن
  .إنكار الفطرة

وحنن مع علماء األحياء حني يبحثون خصائص الكائنات، ولكننا ال 
 ويزيدنا إميانا به وحبكمته ،نقف عند ذلك بل جنعله يقودنا إىل اخلالق سبحانه

  . وهكذا،وبإحسانه كل شيء خلقه
 له، فليس ينبغي التفريق بني التدين والتعصبولكي نعرف الغرب 

يف " بوتني"يف فرنسا وال " مارين لوبان"يف أمريكا وال " دونالد ترامب"
 وكذا. روسيا مبتدينني، ولكن يتعصبون لنصرانيتهم ويكرهون اإلسالم جدا

 األحزاب يصدق على، بل هذا أيضا )شعبوية(كل األحزاب اليمينية املسماة 
 باإلسالم ولكن ليس اليسارية يف أوروبا، صحيح أن بعض اليساريني يسمح

  !ألنه احلق بل ألنه اختيار بعض الناس
من أفضى ذلك إىل ما يظننه غرينا إذا  ،وحنن ال نتعصب حىت للحق

 عن تفضيله على   ى وقد،جمرد تعصب ال يقوم على دليل منطقيكون 
لنبيني على  ا بعضموسى ويونس أو التفضيل بني األنبياء، مع أن تفضيل

  .آنبعض وارد يف القر
ومع التزامنا بالعدل، ومع أن بعض املسلمني قد يفقد دينه ويذوب يف 

 دائمي احلرب على اإلسالم كثريي اخلوف  الغربينياتمعات الغربية، جتد
اإلسالموفوبيا ال تقوم عليها اإلدارة األمريكية وحدها، بل هي الشغل منه، و

القات اإلسالمية الشاغل حلوايل أربعني منظمة أمريكية يعرفها جملس الع
 ويصطلي بنارها ،، وهي منظمات تساعد اإلدارة األمريكية"كري"األمريكية 

املسلمون يف أمريكا، كما يعرفها الالتني والسود هناك، وأكثرها مييين 
  ! أي الليرباليون النصارى،ما يسمى اليسار املتدينميثله أصويل، وبعضها 



 

 

٤٣ 
ر  تست لكنه،نا التارخيية ومن عقدة في،رب ينطلق من روح صليبيةغفال ٤٣

 واملساواة، وما أشبه ذلك من باحلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان والعدالة
 وحله للقضية ، وتعصبه جلي-إال القليل-  ثقافة عدائيةتهرات وثقافاعالش

الفلسطينية إمنا يقوم على حماباة اليهود، وإطالق يدهم ألخذ ما يريدون، ورد 
ت الدولية، ومناصرة ظلمهم بالسالح وبالفيتو، مع أم ما يريدون من القرارا

  .كما تقول األناجيل هم الذين وشوا باملسيح بن مرمي عليه السالم
  ".هل االقتداء مبحمد أسوأ من الشيطان؟" تأليف كتاب ومن صليبيته
 ألهل الكتاب فهم  الذمة الذين جيلون املسيح ويعقدونأما املسلمون

 كما يقولون، وعليهم !طفهم املسيح إىل السحابلن خيت" وثنيون"عندهم 
، واملسلمون يستحقون هذا "هرجمدون"سوف يقيم أبناء اهللا وأحباؤه معركة 

 األخطر، وصدق اهللا همالعنف والكراهية واحلروب، ألم يف نظر الغرب 
﴿h g  f  ed c b a  ` ، ]١٠٩:البقرة[ ﴾^ _ 
Ü   Û   Ú  ﴿و    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Óà   ß    Þ   Ý ﴾ ] آل

، ومن الغفلة والسذاجة السياسية أال نربط هذه اهلجمة الشرسة ]١٠٠: عمران
على اإلسالم والعداوة املقيتة له باإلخفاق الكبري يف اجلهود التنصريية اليت 

املعمداين يف إندونيسيا واليمن " جيمي كارتر" الكاثوليكي أو  البابايبذهلا
 يرصدون له من املليارات اهلائلة يف دولة الفاتيكان رغم ما. وإفريقيا وغريها
  .ومركز أطاللنطا

طرية اإلسالم واستجابة اهللا فومن الطرائف الدالة على عمق التدين و
أن أحد املنصرين حول بعض جهلة وفقراء : تعاىل لدعوة خليله إبراهيم

ن عمله قال املسلمني إىل النصرانية ووعدهم باجلوائز اليت خيتارون، وملا فرغ م
  !! الكعبةنرىهلم اختاروا أفضل جائزة أقدمها لكم، فقالوا أفضل جائزة أن 

فاإلسالم هو دين الفطرة وليس التثليث املزعوم، وهو لفطريته ال 
Ä   Ã   Â   Á   À﴿يتكلف األدلة، وهو دين الكون كله  آل [ ﴾ ¿   

  .]٨٣:عمران



 

 

٤٤ 
اخلبء، والبدوي فاهلدهد يستدل على ذلك بأن اهللا هو الذي خيرج  ٤٤

تعمق ينظر يف تركيب  بعريه كيف خلقه اهللا، والعامل امليكفيه النظر إىل
... ال يرى يف السماء من فطور، والفلكي يرجع مرصده ف"اخلاليا"الذرات 

  .إخل
   تدل على أنه واحد  ويف كل شيء له آية

ماهم عن احلق الواضح، فما أقسى قلوب هؤالء الكفرة، وما أشد ع
ودهم لنعم اهللا عليهم، وما أجدرهم بعذاب جهنم، وما أضل جحوما أعظم 

  ".مسلم ليربايل"نه ، أو يقول إ"م السياسياإلسال"من يقول من أبناء املسلمني 
ومن كيد أهل الكتاب ومكرهم الكُبار أن الغرب جييد صناعة 
الفزاعات، وسياسة تغليف األهداف، فمن الفزاعات اليت صنع فزاعة الوهابية 

 وكأن ،عنده حركة إرهابية تكفريية، ولذلك يتحالف مع الرافضةوهي 
الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا هو الذي يكفر أبا بكر وعمر، وكأن 

" جروزين"وتبعا لرأيه جند مؤمتر !!  كانوا أيضا وهابيةني واحلشاشنصرييةال
  !!خيرج تلك الدعوةَ من أهل السنة

العراق خدمة إلسرائيل جعل اهلدف ومن تغليف األهداف أنه ملا احتل 
 ،كل شيء وال يكاد يذكر أمن إسرائيل أو شيكات اليهود" النفط"الثاين 

وشركام اليت أوعزت لإلدارة األمريكية باحتالل العراق، غري أن اهللا ينطقهم 
اآلن أصبحت "وهم ال يشعرون، فقد قال أوباما بعد توقيع االتفاق النووي 

 فقد قالت رئيسة ، ويأيت عليهم بشاهد من أنفسهم،"إسرائيل أكثر أمانا
  اليت عملت سنني يف البيت األبيض وعرفت كثريا،نادي الصحافة األمريكي

يقولون : " للشعب األمريكي" توماسهيلني"عن رؤساء أمريكا عن قرب، 
إم حياربون اإلرهاب نيابة عن العامل، وهم صناع هذا ) أي ساسة أمريكا(

  ".م يسوق أكاذيبهم ألن الذين ميلكونه هم يهود إسرائيلاإلرهاب، واإلعال
 وهلا شهرة لدى ،من املعارضني لغزو العراق" هيلني" وكانت 

األمريكيني، وكالمها يشهد ملا قالته املوظفة األخرى يف البيت األبيض 



 

 

٤٥ 
، ويبدو أنه ملا بدأت "النبوءة والسياسة"ال سيما يف كتاا " لس هالغريس" ٤٥

 يف األفول جاءوا مبصطلح اإلسالم -الوهايب كما يزعمون-مشس اإلرهاب 
، ويوصون بإنشاء شبكة من اإلسالم املعتدل "اإلسالم األصويل"أو " السياسي

األمريكاين ملقاومته، وهذا الكالم وأمثاله يؤيد ما قاله عنهم اخلبري بأحواهلم 
 ، وكذا رئيس وزراء ماليزيا سابقاغانوأردالرئيس التركي رجب طيب 

  .انمحماضر حممد، والسفري سابقا مراد هوف
والغرب مع تركه الدين يعترف بتعصبه للنصرانية، ويفضلها على 

فرانك  "تأليف الدين يف السياسة األمريكية اإلسالم، فانظر مثال كتاب
ذكر فيه أن التدين ال خيتص باليمينيني بل تسرب إىل حيث " المريت

 سن سفري اإلمارات يف واشنطناليساريني، كما كتب يف ذلك يوسف احل
  .سابقا

إن : "ترمجة أمحد صدقي" الفرصة الساحنة" يف كتابه "نيكسون"قال و
 وسوف يضطر الغرب إىل أن يتوحد مع موسكو ،اإلسالم والغرب متضادان

، وهذا ما حيدث اآلن يف الشام، "ليواجه اخلطر العدواين للعامل اإلسالمي
كيني ينظرون نظرة موحدة للمسلمني معظم األمري"ويقول نيكسون أيضا 

، غري عقالنيني، غري أن احلظ ةعلى أم غري متحضرين، وسخني، برابر
ثلث االحتياطي حالف بعض حكامهم فأصبحوا حيكمون بالدا ختتزن حوايل 

  "!العاملي من النفط
معترضا على قضاة أمريكا الذين اموه " دونالد ترامب"ويقول 

  ".اإلسالم دين اإلرهاب وقتل الكفار ":بالعنصرية ضد املسلمني
الغرب حباجة إىل "وزير خارجية بريطانيا السابق ) روبن كوك(ويقول 

 فإن اإلسالم سيأخذ مكان االحتاد ، وما دامت احلرب الباردة قد انتهت،عدو
  ". وسيصبح هو العدو،السوفييت القدمي

ى إن مهمتكم الكرب: "ويقول بوش الصغري لطالب الكلية احلربية
 "سورس"ستكون حماربة هذا اإلسالم الراديكايل حربا طويلة، ويقول 



 

 

٤٦ 
بعد سقوط املعسكر : "امللياردير الذي رشح نفسه للرئاسة األمريكية ٤٦

  ".فوجده يف األصولية اإلسالمية..  الغرب لعدو جديدجتاحاالشتراكي ا
 ،جه هذه السنوات حتديا من االسالماإننا نو: "مناركاتقول ملكة الدو

  ".ى املستوى العاملي واملستوى احملليعل
 األمني السابق "كالوس"وهذه النقول وما أكثر أمثاهلا تصدق مقالة 

لقد انتهى العدو األمحر وجاء العدو "حللف الناتو بعد سقوط الشيوعية 
  .يعين اإلسالم" األخضر

 عن  ضمن حديثهيقول الشيخ صاحل احلصني رمحه اهللاوعن واقع أمريكا 
: هـ وقد كان يف أمريكا حينها٢٣/٦/١٤٢٠ أي)  سبتمرب١١أحداث (
أي (حنت ذهنية املتلقي م ش٢٠٠١سبتمرب سنة ١١يف اليوم األول حلادث "

 وراء تدبري وتنفيذ العملية ،بأن مسلمني وال غريهم) متلقي اإلعالم األمريكي
كية ويف اليوم التايل غطت شاشات التلفاز يف الواليات املتحدة األمري. املرعبة

ما قادا طائرتني من صور األخوين خباري الطيارين السعوديني، مع التأكيد بأ
طائرات اهلجوم على مركز التجارة العاملي ومبىن البنتاغون، مث تبع ذلك 

 ،األخبار عن توصل األجهزة األمنية للتعرف على هويات تسعة عشر شخصا
 الصحف وشاشات املشاركني يف تنفيذ العملية، ومألت صورهم وأمساؤهم

التلفاز وحوائط املطارات احمللية والعاملية، مع طلب املعلومات ممن يعرف أي 
شيء عنهم، وأكد اإلعالم توصل األجهزة األمنية ملعرفة جنسيات أحد عشر 

  .من هؤالء بأم سعوديون
وقد انكشف يف األيام القليلة القادمة أن أحد األخوين خباري تويف قبل 

فت  الذي عر، أن مثانية من بني األحد عشر سعودياسنة، كما انكشف
خارج ... األجهزة األمنية هويام بأم من االنتحاريني ال يزالون أحياء

  ".الواليات املتحدة األمريكية
أما االنتحاري التاسع عشر الذي وجدوا جواز سفره سليما فال تزال "

  . اهـ"مل حيلكيفية وصول هذا اجلواز إىل اإلدارة األمريكية لغزا 



 

 

٤٧ 
 وذكرت ، ذلكغريوالعجيب أن شركات الطريان األمريكي قالت  ٤٧

من املشاركني يف حرب فيتنام، أمريكيون  وقالت إم ،أمساء الطيارين
وحىت بعد انكشاف هذه احلقائق مبدة طويلة "ويواصل الشيخ رمحه اهللا قوله 

واملطارات ظلت صور هؤالء األحياء وأمساؤهم تزين حوائط املباين العامة 
 أن اإلعالم األمريكي  هوالدولية، على أن األمر الذي حيمل أكثر من داللة

على خالف العادة باالهتمام باخلرب املثري، وليس أكثر مل يهتم وغري األمريكي 
  .اهـ" إثارة من ظهور املنتحرين أحياء

من يظن أننا ذهبنا "": ويسلي كالرك"ويقول قائد حلف الناتو اجلنرال 
 فليصحح خطأه، بل ذهبنا لقضية أخطر ١١/٩أفغانستان انتقاما ألحداث إىل 

هي اإلسالم، وال نريد أن يبقى اإلسالم مشروعا طليقا يقرر فيه املسلمون ما 
  !"هو اإلسالم، بل حنن من نقرر ما هو اإلسالم

والغريب حقا أنه مل يستلفت نظر اإلدارة األمريكية ما نشرته 
 يف اليوم السابق ر الصحف األمريكية انتشارا أكث،"الواشنطن بوست"

للحادث من أن املوساد اإلسرائيلي خيطط حلادث ضخم يف الواليات املتحدة 
األمريكية وينسب فعله للعرب، وال أن اليهود تغيبوا ذلك اليوم عن الدوام يف 
مركز التجارة املذكور متعللني بأن احلادث وقع يف يوم عيد هلم، وال أن 

جوناثان (اإلسرائيلي صور احلادث كامال وال أن اجلاسوس اليهودي املوساد 
وأمثال ذلك من القرائن اليت ... أراد سرقة األسرار النووية األمريكية) بوالرد

وتسرعت اإلدارة باام املسلمني ! تدفع للتحقيق يف كون اليهود وراء العملية
  !!رهابينيوالسعودية حتديدا مبا جرى، واام طالبان بإيواء اإل
 ، السعودية جاهزواام ،مع أن غزو أفغانستان مبيت قبل احلادث

 تنتظر وقوع األحداث، وصدق تزازها لكي تدفع املليارات، وكأن أمريكاالب
، وتال !!)ضحايا بريئة لإلرهاب(الدكتور حممد بن عبداهللا السلومي يف كتابه 

  !!ذلك اام صدام حسني بعالقة قوية مع أسامة بن الدن
لو أن ": (نعوم تشومسكي"ويقول العامل اللغوي األمريكي الشهري 



 

 

٤٨ 
 يف دولة أخرى ملرت كما مير أي  وقعتأحداث احلادي عشر من سبتمرب ٤٨

  )!!خرب عادي
وهكذا قال كثري من األمريكيني، ولكن اهللا تعاىل شاء أن خترج أضغان 

اآلخر للعامل املنافقني ومييز اخلبيث من الطيب، وتظهر عداوة أمريكا ووجها 
، وأن  والقبائل األمية يف أفغانستانأمجع، وأن زمها العشائر السنية يف العراق

كميصبح العامل على أعتاب نظام دويل جديد، وغري ذلك من احل.  
 عنا "كيسنجر"واقعية قول والتعامل مع هذا احلدث يعطيك داللة على 

مريكية، وكيف أن اإلدارة العدالة األ، كما يعطيك صورة عن "أننا أمة نائمة"
 النية األمريكية تركت األجهزة األمنية األمريكية تتخبط هذا التخبط يف أمرٍ

!!  وهو غزو أفغانستان والعراق، وبال حماكمة،منعقدة عليه قبل األحداث
هذه العدالة اليت منعت كل وسائل اإلعالم األمريكية من نشر خطاب من 

ريكي ألن اإلرهايب كما زعم بوش جيب املال عمر رمحه اهللا للشعب األم
  !منعه

 فما أحلم اهللا على الظامل ومن الذي أثبت أصال أنه إرهايب يا بوش؟
  .حني جيعل نفسه هو اخلصم واحلكم معا

كاد "أال تدل تلك العدالة االنتقائية على صحة املثل العريب الذي يقول 
  " .املريب أن يقول خذوين

 وال"  إسالميإرهاب" القاعدة سب إىلعما ينوملاذا يا ترى يقولون 
إا إرهاب نصراين أرثوذكسي، وال عن جرائم " ستالني"يقولون عن جرائم 

 ؟"مراد هوفمان"ل املفكر األملاين هتلر إا إرهاب نصراين كاثوليكي كما قا
أليس املستغفل هو من يصدق األمريكان ويعطيهم التريليونات يف شكل 

ارات وغري ذلك، ويستشريهم يف حل املشاكل ودائع أو سندات أو استثم
 اإلقليمية أو احمللية؟

وحينما أكتب مقارنة بني احلضارتني الغربية واإلسالمية، ينبغي أن أنبه 
األمريكيني خاصة إىل أصل القضية الذي ينبغي أن يكون فيه احلوار، فليست 



 

 

٤٩ 
أو متشددا من يأجوج ومأجوج أو القضية أن أكون من معسكر الشر  ٤٩

اجي أبله ، أو أكون إرهابيا كما خاطبين بعض األمريكان، أو أكون حطرفامت
 وإمنا القضية ،!، أو أن أكون كل ذلك أو أكون من  زنوج الصحراء،أمحق

أين أناقش بالعقل واملنطق والوقائع التارخيية، فإن أصبت فمن توفيق اهللا، وإن 
مالحظة، أخطأت فمن نفسي، وأرجو منكم تصحيح أي خطأ، وإبداء أي 

 أمره ربه أن يعرض عنه، وكل أحد مهما أما جمرد الشتم والسب، فنبينا 
  . وكل ينفق مما عنده،كان جهله ميكن أن يسب ويتهم

عدا ما وافق اإلسالم -ربية احلضارة الغوانطالقا من ذلك نقول إن 
رمبا سحرت مقلديها باختراعاا الكثرية على النحو الذي شبه به  -منها

 املادية بتأثري أول مشهد من السريك على اجلبهةتأثري  ،"دي نويليكونت "
  !عقول األطفال

وهو املكلف بدحرجة صخرة املعاصر، " تنتالوس"سان الغريب هو واإلن
 إله النار كما تقول من" برميثوس"، وأن يسرق املعرفة كما سرقها "سيزيف"

  . اإلغريقيةميثيولوجيتهم
 أحضان سحة بالدين ليقع يفافات املتماإلنسان الغريب من اخلروقد فر 
ومن سيطرة رجال الدين ليقع يف قبضة رجال سحة بالعلم، اخلرافات املتم

األعمال، ومن حكم العقل ليقع يف حكم احلس، ومن حكم النظام اإلقطاعي 
إىل مظامل النظام الرأمسايل، وهرب من خيال الرومانسية ليقع فريسة ألوهام 

 ومن أفكار املعقول إىل الال ميان إىل عصر اإلحلادالواقعية، ومن عصر اإل
  .معقول

أنه يفر من شقاء : والكالم يف ذلك طويل واألمثلة كثرية، واحلاصل
  .ليقع يف شقاء أعظم منه

نيه البشر من اإلفالس والتبعية والضياع والفوضى واملعيشة اما يعول
  : الواقعالضنك، جلأ أهل الفكر إىل اخليال لعله يسعفهم مبا ليس يف



 

 

٥٠ 
مدينة "عن "  نيالاكامب"كتب مث ، "مدينة اهللا"عن " أوغسطني"فكتب  ٥٠

اجلزيرة " وكتب بعضهم عن "وتوبياالي" عن "توماس مور"، وكتب "الشمس
  ".ةالسعيد

 منقول عن إخوام الفالسفة يف بالد اإلسالم، ال سيما وأكثر كالمهم
ا املدينة الفاضلة هي املدينة ، وإمن"آراء أهل املدينة الفاضلة"رايب ف الفامصن

  . وخلفاؤه الراشدونالنبوية اليت كان فيها حممد 
 إىل شروط وصفات افتراضية يف اتمع املثايل  الفالسفةورمبا جلأ

 "دوس هكسليآل"هم وثقافتهم وعلمهم، مثلما وضع ها حبسب تربيتضعوو
  ."فوكوياما" و"برتراند رسل"و

، خذ مثال كيف  من التعصب واحلقدبوللتدليل على ما وصل إليه الغر
تعامل مع املسلمني، فكل مسلم ولو كان أمريكيا أو غربيا هو خلية نائمة، 

ت يف نفسه التفجري، هو أن هذا التفجري مل يقع حىت والدليل على أنه يبي
 واشتغل بالتدخني والتشجيع، -عياذًا باهللا-اآلن، أي أنه حىت لو ترك الصالة 

ا يبدأ الغرب بأكل الثور سيأتيه العقاب ولو بعد حني، وإمنهو خلية نائمة، 
  .األبيض، إن مل يكن هو الذي صبغه بالبياض

 أو ملونأن تقتل الشرطة أي إنسان " أمريكا" احلرية بالدومن اجلائز يف 
ابتدأ بإطالق النار، ولو مل يكن حيمل أسود أو حىت أبيض وتتهمه بأنه مسلم 

  . لقمان عبد اهللا وهو إمام مسجدآنذاك سالحا، كما قتلوا
يف فرنسا اليت تدعي " البوركيين" أي نوع من التستر مثلوالغرب حيظر 

رها هو احلرية واإلخاء واملساواة، أما الراهبات فمن أا بلد النور وأن شعا
  !حقهن ذلك يف أي مكان

 فهي مفضوحة يف كل ، دع أمريكاوالعنصرية تضاعفت يف بريطانيا
 على املساجد واملراكز اإلسالمية حيرقوا حرقا إن ا يعتدونمؤمتر، وفيه

  .استطاعوا



 

 

٥١ 
وملا ام بعض األمريكيني الرئيس أوباما بأنه أخلف وعده بإقفال معتقل  ٥١

، وانتقدوا ما فيه من أساليب التعذيب، عمد أوباما إىل إنشاء "نتنامواجو"
  ".ب والعقوبةالتحقيق والتعذي"اليت كل شيء فيها سري " السجون السرية"

" ترامب"فقد اعترف أثناء محلة " جيمي كارتر"أما الرئيس السابق 
ية املتأصلة يف اتمع األمريكي،  يستغل العنصر"ترامب"االنتخابية بأن 

 وأكثر املستهدفني بالعنصرية ،ومعلوم من هم أكثر نزالء السجون السرية
  املقيتة؟

قراطية الدولة الدمي-ائيل يف حني أن احلاكم يف إسر: (ويقول الغربيون
ينتخبه الشعب وال يتجاوز مدته، جتد احلاكم  -!الوحيدة يف الشرق األوسط

الوهايب يف جزيرة العرب مستبد له سلطة إهلية مطلقة حيكم مبوجبها حىت 
  .)ميوت

 تفتح معرب !يف حني جتد إسرائيل بتساحمها وإنسانيتها ودميقراطيتهاو(
ال يفتح معرب رفح، وذلك " السيسي"يب املسلم كرم أبو سامل، جتد أن العر

 وال ،مبساعدات مالية من دول النفط العربية وبتأييد من قنواا وصحافتها
ال يشذ عن ذلك إال قناة اجلزيرة املتعصبة اليت بلغ ا الشذوذ إىل حد أا 

، "بيكو/ سايكس"اإلرهاب بل ما يسمى اإلرهاب، وأا ضد اتفاقية تقول 
ق خطة منهجية ذكية تسمي سعي أمريكا لنشر احلرية واحلضارة وأا وف

نعوم "، وتستضيف املعارضني ألمريكا من أمثال "حروب أمريكا القذرة"
، وتقول عن سجناء )"!!ديفيد وايز"وإلسرائيل من أمثال " شومسكيت

  ؟اهل كتب عليهم أال يكونو: جوانتنامو
  .هذا كالمهم وفلسفتهم لواقعنا

 من حيبون الصدق والعدل واألمانة، مون أن يف الغربواملسلمون يعل
وحنن ندعو األمريكان إىل أن يكونوا أمة راقية متقدمة تؤمن بكل رسل اهللا 
وبكل كتب اهللا، وأن يؤمنوا مبلة إبراهيم عليه السالم، وحينئذ سيجدون أنه 

ه ، وإذا رأوا منا خروجا عن ملة إبراهيم عليال مناص من اتباع ابنه حممد 



 

 

٥٢ 
السالم، فلينبهونا مشكورين، وحنن واهللا ال نريد هلم إال اخلري، ومن أسلم  ٥٢

  .منهم فهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، ورمبا كان عند اهللا خريا منا
ملح املفكر األمريكي أفهل هذه العنصرية هي آفة احلضارات الغربية كما 

 يف الثقافة الغربية كما ؟ وهل هي متأصلة"الغرب والعامل"يف كتابه " ليبرا"
 "توينيب"أم أن آفتها هو االحندار األخالقي كما قال ؟ "تشومسكي"يقول 

أما حنن فنقول إن العنصرية ما هي إال أثر من آثار ، "جيبون" و"شبنجلر"و
  .ض وليست هي املرض وأا عرالكفر الذي تتخبط يف ظلماته هذه احلضارة

 املسلمني البعيد عن حقيقة اقعومما يعني الغرب على هذا التخبط و
هم  املسلمني أصلحف،  وما تعيش فيه جمتمعام من ختلف واستبدادية،اإلسالم

 الذين هبطت عليهم من السماء !أصحاب العقيدة الوهابية من عرب النفط
  إىل حد أن هؤالء البدو-كما يقول الغربيون-ثروة ال يستحقوا 

األمثلة اليت ، وفيم يهدروا، وون الثروةالديكتاتوريني ال يدرون كيف يبذر
  .كثريةلدى هؤالء البدو يراها الغرب 

 ، وأنه ال شفافية لديهم وال حماسبة،كثرة سجناء الرأي عندهم: منها
  .وأنه جيب على الكل مدح رئيس الدولة وإسناد كل خري لسياسته

  .أن أحدهم يركب سيارة مصفحة بالذهب يف الشوارع الغربية: منهاو
 مركز التجارة مبىنائهم تربع مبليار دوالر إلعادة يأن أحد أثر: منهاو
  .العاملي

أن أحدهم عرض على زوج إحداهن أن ينام مع زوجته ليلة : ومنها
  .واحدة بعشرة ماليني دوالر

أم يتربعون مبئات املالين من الدوالرات للنوادي الرياضية يف : ومنها
  .الغرب

  .ترى لوحة فنية مبائة مليون دوالرأن أحد أثريائهم اش: ومنها
 مبليارات الدوالرات أن بعض أثريائهم يشتري اليخوت واجلزر: ومنها

  .وال حياسبه عليها أحد



 

 

٥٣ 
 ورمبا أن الودائع السعودية وحدها يف أمريكا تبلغ ترليون دوالر: ومنها ٥٣

، وعلماءها يباركون ذلك أو يسكتون عنه، كما كان الكهنوت أكثر
  !ء االقطاعيون يف العصور املظلمةعما يفعله األباطرة والنبالالنصراين يسكت 

  .هذا موجز كالمهم
، فإن مل جيده افتعله، واحلرب  كما سبقوالغرب ال بد له من عدو

 بني الغرب واإلسالم ال ألن الصراع بني -واهللا أعلم-القادمة ستكون 
هي ، بل ألن سنن اهللا يف خلقه "ونتهاتنغ"احلضارات حتمي كما قال 

  . كما قال اهللالواقعة، وألن الصراع بني احلق والباطل حتمي
والغربيون ال خيفون ذلك بل هو ما تتوقعه دراسام االستشرافية، 
وبدأوا ذلك بالفعل فاحتل الروس أفغانستان مث بالد الشام، واحتل األمريكان 

قوة الصومال وأفغانستان والعراق بالقوة الصلبة، واحتلوا دول اخلليج بال
الناعمة، وكانوا وراء االنقالب الفاشل يف تركيا، غري أن الغرب يبدل جلده 
ويغزونا باملصطلحات اجلديدة ذات القفازات الناعمة، ويقولون حنن ال 

 راديكاليةاإلرهاب هو الحنارب اإلسالم بل حنارب اإلرهاب، وجيعلون سبب 
بية وسار عليه  كما هو يف كالم ابن تيمية والعقائد الوها)أي التطرف(

  !!احلنابلة من قبل
" ذاكر نايق" فاموا الداعية اإلسالمي وجلوا هذا املوجل، البقر حىت عباد

باإلرهاب ألنه يدعو باحلجة والربهان لعبادة اهللا وحده، بينما الصحف 
  . بأخبار املنتخب اهلندية مشغولوالقنوات السعودية

" هوبز " قوليقف عند حد للفطرة اإلنسانية نفسها، فلم يتنكروالغرب 
 حيث زعم هذا "فرويد" بفطرته، بل تعدى إىل آراء ن اإلنسان شريرإ

اليهودي اخلبيث، بأن اإلنسان ما هو إال حيوان جنسي تسيطر عليه 
  .الوساوس الشهوانية

احلطام املادي ودفعه إىل املغامرة أهلاه والغرب غره املتاع الدنيوي، و
ب ثرواته باالستعمار قدميا، مث باسم  العاوالسيطرة، فاحتل أكثرمل و



 

 

٥٤ 
 ااهلاالستثمار حديثًا، واكتشف كثريا من بالشركات العابرة للحدود و ٥٤

لكي حيصل على الذهب والنفط، وأصبح جمتمعا غشاشا ال بالغش البدائي 
الساذج املعروف، بل بالغش املتحضر املتطور واألخالق التجارية 

 ،ر الغرب جلده، وخرج مكرها من الطاقةا غيواالبتسامات الصفراء، وهكذ
ليعود مرحبا به من الباب، وجاء بشعاراته الرباقة عن الدميقراطية وحقوق 

وصدق هذه الدعاية اخل، ...اإلنسان وحترير املرأة ومعاداة الديكتاتورية
  .ا شرقًا وغرباكثريون يف الدني

ون اهلنود احلمر وبعد أن كان املغامرون األوروبيون األوائل حيارب
 البطانيات املوبوءة جبراثيم اجلدري،  عليهمبالبنادق، تطوروا وأصبحوا يلقون

مث تطورت الواليات املتحدة أكثر من ذلك، فأصبحت معاملها وخمترباا تنتج 
منها فريوسات اإليدز واأليبوال واجلمرة و "،فريوسات احلرب البيولوجية

 والسياسة البنتاجونية !ريكي الذي ال نعلم من التقدم األم، وكثرياً"اخلبيثة
  .، ويبيعون األسلحة التقليدية على دول اخلليج مبئات امللياراتاخلفية

وباسم حرية الفكر نشر الكهنة اجلدد إحلادهم وكفرهم من أمثال 
، وسخروا لذلك فهمم الشخصي "ريتشارد داوكيرت" و"جوليان هكسلي"

ا إال صاب، فلم جيد أكثر الغربيني خمولعلوم األع" اجلينات"ثات للموررج
إدمان اخلمور واملخدرات، ب، وواهلروب من الواقع من الشهوات بالعب

ون باملنطق هرؤساء النصارى يف أيامه كانوا يتلكما ذكر شيخ اإلسالم أن و
 من احلقيقة، جتد هؤالء املتقدمني يفرون من واقعهم املقلق والشطرنج فراراً

ات، وتأىب فطرم إال أن تعود  إىل التلهي بالشهوات وامللذوحضارم النكدة
 ولكنهم يعيدوا إىل اآلثار والذكريات واللوحات الفنية والتحف ، التدينإىل

 ،دم والرقي واإلنسانيةجديدة كالتقأصناما القدمية وأمثال ذلك، ونصبوا 
-لبدائي  اليت كان يعبدها البدائيون، وبعد أن كان اإلنسان امكان األوثان
 مطمئنا إىل أسالفه وأوثانه، أصبح اإلنسان املتحضر يعاين من -وفق نظرم

": برتراند راسل " الفيلسوف الكبريالقلق الدائم والقنوط واليأس، فقد قال



 

 

٥٥ 
دعايات ال معرفتهم الضحلة عن دين اهللا و، وحالت"إن العلم هو بوابة اليأس" ٥٥

 وجد -وهم قليل- منهم إىل اهللا ، ومن فرن االطمئنان بذكر اهللا ع،املضللة
  .السكينة والراحة والطمأنينة، وإال بقي يف ذلك اجلحيم واملعيشة الضنك

 هو ما يتحدث عن ،فات واألفالم والروايات رواجاوأصبح أكثر املؤلَّ
  .مأساة اإلنسان، واية احلضارة، وموت الغرب، وانتحار العلم

، عاد اهلندوس القنوط الغربيةل هذه األعاصري املزعجة وصحراء ويف ظ
تموا بوحدة الوجود وعبادة البقر واإلميان بالطبقات األربع، خلرافام واح

  ".ارتا جانتيا"وأمثال ذلك من الضالالت اليت ينادي ا حزب 
 البوذية احلارقة ، وبزغت مشس"سوشيكنف"كما عاد الصينيون إىل آراء 

 وفيتنام وكثري من الدول اآلسيوية، ومل  يف كوريا واليابان،ويةواجلينية والطا
 يف مقلديهميبق مؤمنا بالليربالية الغربية إال بعض املتثقفني يف الغرب وبعض 

حني تنبأ بعد احلرب الثانية بنهاية " بريام"العامل اإلسالمي وحتققت تنبؤات 
إن الليربالية هي أيدولوجية االنتحار : ربية وانتحارها، وقالغاحلضارة ال

إن الليربالية تسمح للحضارة : "لغريب، وبعده قال وزير التعليم الربيطاينا
  ".صاحلة مع فنائهامتالغربية بأن تكون 

 ، وأضاعت مقلديها،واملقصود أن احلضارة الغربية قد ضاعت وتاهت
  : حني فقدت اإلميان ومربر وجودها وغاية خلقها،وكتبت بنفسها موا

حلضارة الغربية أول حضارة يف التاريخ ال ا: "قال وزير الثقافة الفرنسي
  .ليس هلا هدف وال غاية: ، أي"معىن هلا

احلضارة الغربية أول حضارة ملحدة يف : "وقال رئيس مجهورية التشيك
  ".التاريخ

" ج بوكانني"أما مرشح الرئاسة األمريكي سابقًا عن احلزب اجلمهوري 
رية، مث كتب كتابه فقد كتب عن حتول أمريكا من مجهورية إىل إمرباطو

، وقال إن موت الغرب ليس بنبوءة عن املستقبل بل "موت الغرب"املشهور 
  :موت الغرب إىل سببني" بوكانني"هو ما حيدث حاليا، وعزا 



 

 

٥٦ 
  . التفكك االجتماعي املتمثل يف ايار األسرة وخروج املرأة للعمل-١ ٥٦

ن من لغرب، وكثرة املهاجريم السكاين الذي يعاين منه ا اهلر-٢
  .الشرق

ا عن أعراضه، والواقع أن كل هؤالء يشخصون املرض ويتحدثون كثري
ولكن الدواء الناجح إمنا هو باإلميان باهللا، فالفكر الغريب ال يرى الصورة 
الكبرية فكيف يرى الصورة الكاملة، فهو كمن يتلمس رجل الفيل بيده 

 .وجيزم أا جذع شجرة
تزيدها " فوبياواإلسالم"ة حالة من وتسود الغرب عامة وأمريكا خاص

وجيتهد يف حماربة اإلسالم حتت غطاء اال، اإلدارة األمريكية اجلديدة اشتع
 مع أن ساسته ومثقفيه يسمون أي عمل ضدهم إرهابا ،حماربة اإلرهاب

 الكنيسة ى ليربروا دعو، ويربطون عن عمد بني اإلرهاب واإلسالم،إسالميا
انتشر بالسيف، وأنه يفتقر إىل اإلقناع املنطقي، خبالف القدمية أن اإلسالم إمنا 

دينهم الذي هو متسامح وعقالين، وحضارم احلديثة اليت تقوم على 
  !الدميقراطية واحلرية وحقوق اإلنسان

 مكبال بأصفاد -السيما املرأة-ويعتقدون أنه يف حني يعيش املسلم 
 جمتمع متسامح متعدد القهر واإلكراه والتعذيب، يعيش اإلنسان الغريب يف

التوجهات حرا من كل قيد، وأن املسلمني هم النموذج للحياة اهلمجية 
والدول النامية وسبب ذلك يف نظر " اجلنوب الفقري "هاائسة، الين يعانيبال

 على االستكانة -زعمونكما ي- الذي حيث ،الغربيني هو متسكهم باإلسالم
  !!المية وميجد الفقر واملرضوالضعف والظ

 يعيش املسلم حمبا للشهوات -كما يعتقدون-بتأثري هذا األفيون و
 وتشجيع الكرة والغناء والعرضات، أو ال جيد ما حيتفي به إال آثار ،واللهو

 ومدائن صاحل ، وحضارات اليمن القدميةوالبابلينياألمم القدمية كالفراعنة 
 ولو ال اليهود إخل،... وأصنام قوم نوح وما شاده اليهود يف املدينة وخيرب 

  !!ا مذكوراوالنصارى ملا كان املسلمون شيئً



 

 

٥٧ 
هارب وضع القرآن " يقسيس آريوس" ما هو إال  أي حممد تفماهو ٥٧

 ليضمن بذلك السلطة الدنيوية لقبيلة قريش وألهل بيته -حاشاه -
  .، وأتباعه وثنيون يعبدون احلجر األبيض واحلجر األسود!خصوصا

 يكرهون الشيطان واليهود والنصارى، -سلمنيي املأ-وهؤالء الوثنيون 
 ة البقرة تقول إن إبليس باض ثالثطول فصول القرآن وهي سورألن أ

  !ج منها اليهود والنصارى واوسبيضات خر
 اليت ضمنها كتابه ،هندهم ثورة آية اهللا اخلميين وآراؤومما يؤكد ذلك ع

ريكية يف طهران، وحربه عن احلكومة اإلسالمية، واحتالل أتباعه للسفارة األم
ان رشدي، مان األكرب أمريكا، وإهداره دم سل على إسرائيل والشيطةالدائم

  "!املوت ألمريكا املوت إلسرائيل "وال يزال شعار أتباعه إىل اليوم
هذا ما يعرفه أكثر الغربيني عن اإلسالم، وإن عرفوا غري ذلك فهو غالبا 

، أو صدام "لوكريب"ة األمريكية فوق العقيد معمر القذايف الذي أسقط الطائر
وهم ينشرون حسني الذي صنع أسلحة الدمار الشامل يف العراق، 

  .اإلسالموفوبيا يف الغرب، ويفربكون الصور ليوافق ذلك ما يقولون
كما يقال، بل " موضوعي" أنين  ال أدعيومما ينبغي للقارئ معرفته أنين

 أمر باتباع شرعه، ومن شرعه أنا أدعو نفسي وكل أحد إىل كتاب اهللا، واهللا
العدل يف القول، وأقول إن نشأيت وتربييت ودراسيت كانت دينية، وأساتذيت 

  .كانوا كلهم أهل دين وتقوى واحلمد هللا على ذلك
يئة والثقافة أثر النشأة والب أن يتخلص اإلنسان من  عنديمن احملالو

  :ب نفسه، ولذلك أمثلة كثرية من واقع الغر"موضوعي"ويقول إنه 
إمنا يتوجه كالمه إىل رب  حني قال إن الرب قد مات "هنيتش"انون ف

صلب لكي خيلص البشر من  ي ذلك الرب املزعوم الذي رضي أن،الكنيسة
 اليت والبيئةع نيتشه، مع أن نيتشه نفسه يهودي، اخلطيئة كما يقول جمتم

ا قرونا أن الرب قد صلبترسول أن الرب  ال يصعب عليها قب،خ يف وجدا
  .مات



 

 

٥٨ 
االستيالء على " أو "قهر الطبيعة"وحني تروج يف الغرب مقولة  ٥٨

  خالف الرب فإمنا ذلك امتداد للعقيدة التوراتية بأن اإلنسان،"الطبيعة
 احلية من شجرة معرفة اخلري والشر فانفتحت إغراء بيأكلاستطاع أن و

 سرق النار "ثوسبرومي"إن :  وذلك مثل ما حتكي األسطورة اليونانية،عيناه
  .من األرباب

راد معرفة  ألنه أ"هرقل"واألسطورة الرومانية بأن األرباب عاقبت 
  .احلقيقة

إن اإلنسان شرير بطبعه فإمنا هو ألن بيئته النصرانية " هوبز"وحني يقول 
  .تعتقد أن اإلنسان يولد موصوما باخلطيئة

شرك وحني يزعم بعض مالحدة الغرب أن األصل يف اإلنسان هو ال
 فإن مصدر ذلك هو العقيدة التوراتية اليت تزعم أنه حىت هارون ،وتعدد اآلهلة

بدن  وأنه حىت سليمان كان نساؤه يع،عبادة العجلأقر بين إسرائيل على 
  !األصنام

 إن الدين ، وكثري من علمانيي الغرب،وحني تقول احلكومات الغربية
 لفظي فإن ذلك حتوير  وأنه ينبغي الفصل بينهما،شيء والسياسة شيء آخر

دع ما لقيصر لقيصر " ،للمقولة النصرانية اليت ينسبوا للمسيح عليه السالم
، ويتبعهم يف ذلك بعض املغفلني من أبناء املسلمني، فجعلوا "وما هللا هللا

  ! إسالم ديين وإسالم سياسي:اإلسالم نوعني
ما قال وحني يقول بعض املفكرين يف أوروبا وأمريكا بنهاية التاريخ ك

 فإمنا ذلك يعود إىل عقيدة النصارى املسماة ، وغريمها"فوكوياما" و"هيجل"
حني يعتقدون أن عيسى عليه السالم إذا نزل سوف حيكم العامل " األلفية"

  . وبذلك ينتهي الوجود اإلنساين على هذه األرض،ألف سنة سعيدة
عدد  يقولون إن أصل ت،كثري من املتخصصني يف اللغة من الغربينيو

  .اللغات هو أن اهللا تعاىل بلبل األلسنة يف برج بابل كما تقول التوراة



 

 

٥٩ 
ون ما قرأوه عن نط يستب،"اونيطيقياهلرم"وأصحاب التأويلية احلديثة  ٥٩

 وعلى هذا قال ،ركات الباطنية اليت استنبطت بدورها ما قاله مؤولو اليهوداحل
  ."فه قد ماتإنه جيب قراءة أي نص على أساس أن مؤل"":  بارتروالن"

 ،أن اهللا أوحى إليه يف املنام" جوزيف مسث "ورمنوحني يدعي نيب امل
إن اهللا أمره أن حيتل العراق، :  الصغري"بوش"وحني يقول الرئيس األمريكي 

 "بطرس"فإمنا يستندان إىل أن النصارى يف الغرب يؤمنون برؤيا 
  ."قسطنطني"و

 وهلذا ال نستغرب ممن أدمن ، وكل إناء بالذي فيه ينضح،واألمثلة كثرية
  معرضا عن الكتاب والسنة وسري السلف،قراءة النظريات والفلسفات الغربية

  ! وأن يدعونا للدخول يف جحر الضب،أن يكون فكره غربيا
واملتأمل يف خط سري التاريخ اإلنساين جيد أنه ال بد من اإلسالم هللا 

 فكرة أو دين وضعي يؤمن وحده والكفر مبا يعبد الناس من دونه، وأنه ما من
ة للتاريخ يبه الغرب إال أحدث هو ما ينقضه ولو بعد حني، وأن النهاية احلقيق

على األرض إمنا تكون بيوم القيامة، وتبتدئ برتول املسيح عليه السالم عامال 
  . قاتال للخرتيربشريعة حممد 

سرق من بعض " صمويل هنتنغتون"ولئن كان اليهودي األمريكي 
ني فكرة صدام احلضارات، وجعل ذلك الصدام حتميا، فإن بعض املسلم

الغربيني تصدوا له وتوقعوا صداما داخل احلضارات نفسها كما فعل 
  .مثال" سنغاس"

، كان هلا األثر يف تغيري نوقد حدث يف القرن العشرين حدثان مهما
  :مسار التاريخ مها

ت عن ة كشفل انتهاء مرحلة االستعمار األورويب، وهي مرح-١
  راوداألهداف احلقيقية للغرب، وهي اهليمنة على العامل، ذلك احللم الذي

: ملا حتدث عن الصني واهلند قال" هيجل"الغرب وآمن به فالسفتهم، حىت أن 



 

 

٦٠ 
إن قدرمها أن خيضعا للغرب ويستعمرمها، وكان الغرب يستر هيمنته باسم  ٦٠

  .املزعوم" التحضري"
تقليدية للحضارة الغربية، وذلك يف  الرفض الغريب نفسه لألفكار ال-٢

 يف فرنسا، وامتدت منها إىل الغرب ١٩٦٨الثورة الطالبية اليت قامت سنة 
كله، وسادت يف التسعينات امليالدية على الثقافة الغربية، ومل يسلم منها 

، ونعين ا احلداثة "احلداثة"املسلمون، إذ وفدت إليهم عن طريق ما مسي 
م العام للتحديث، وهنا سرت يف الغرب نفسه روح األدبية وليس املفهو

غ يلودف" "ماركس"وثات ال سيما الفلسفة، وبعد أن كتب رالشك يف املو
 ،اارت املاركسية نفسها" اية الفلسفة الكالسيكية األملانيةوفيورباخ 

 وانتقل الغرب ،وكتب كثريون يف الغرب عن اية الفلسفة الكالسيكية كلها
 إىل مرحلة النسبية يف كل شيء ال ،إلطالق واألحكام الكليةمن مرحلة ا

، "آينتشاين"سيما يف القيم، وساعد على ذلك النظرية النسبية اليت قررها 
وكانت الفلسفة الغربية غالبا تقوم على البنائية أو البنيوية، فانتقلت إىل عصر 

 .ما بعد احلداثة حيث ساد التفكيك والنسبية الثقافية
 مرحلة االستنارة املضيئة إىل االستنارة املظلمة، منلفكر الغريب وانتقل ا

" ديكارت"وأعادوا النظر فيما قرره عصر التنوير عندهم ال سيما أفكار 
، وظن الغرب أن سقوط "نتسكيووم"و" رسو"و" ديدرو"و" فولتري"و

ظيم نلية هي ذروة الفكر اإلنساين والتاملاركسية يعين اية التاريخ، وأن الرأمسا
، وأصاب "اية التاريخ"يف كتابه " فوكوياما"االجتماعي، وعرب عن ذلك 

الغرور الغربيني بايار االحتاد السوفييت، وادعت أمريكا وريثة القيم الغربية أن 
 عندها، وورثت الفكر ١١/٩قيمها هي القيم الكونية ال سيما بعد أحداث 

 على حد )أوروبا (ة العجوزالكتايب بل أصبحت قائدته، بعد أن هرمت القار
، واعتمدت على قوا العسكرية إىل جانب القوة الفلسفية "رامسفليد"تعبري 

روينية اليت تقول إن البقاء لألقوى أي أن احلضارة ااملستمدة من الد
األجنلوساكسونية هي الباقية مبا أا هي األقوى، كما عبر الفيلسوف النفسي 



 

 

٦١ 
 من أجل البقاء أفضى ر األنواع والصراعتطومثلما أن : "حني قال" سكيز" ٦١

 الثقافات يفضي إىل لك فإن تطور وصراعإىل سيادة نوع من األنواع، كذ
، اليت هي الثقافة األمريكية بالطبع، وبذلك الغرور "سيادة الثقافة األفضل

، فإذا مسعت هذه الكلمة "العامل"واالفتعال آمن الغرب مبركزيته ومسى نفسه 
أخبار مثال فاعلم أم يقصدون الغرب وحده، غري أن ذلك اصطدم يف نشرة 

  :بأحداث عاملية وحتوالت فكرية عميقة منها
كبديل عن الثورة " شيمغرا" الثورة الثقافية اليت دعا إليها -١

 .ج"املاركسية احلمراء، وقد راجت هذه الثورة يف أمريكا وختوف منها 
  .على املسيحية" بوكانني
ات علمية جديدة أثبتت بطالن اإلطالق الذي كانت  ظهور نظري-٢

إىل األبعاد املعروفة بعدا " آينشتاين"عليه النظريات املوروثة، فمثال أضاف 
من النظريات امليكانيكية ال سيما نظريات ل كثرياًآخر هو الزمن، وعد 

، كما "نيوتن" كما كان يظن ،، وأثبت أن الضوء ليس موجة"نيوتن"
ية لنقد شديد ال سيما بعد أن اكتشفوا احلمض النووي تعرضت الداروين

 حيث ثبت التباين احلاد بني القردة والبشر، ،، والشفرة الوراثية"دي إن إيه"
العامل ذا االكتشاف، " وليم كلينتون"وبشر الرئيس األمريكي يف ذلك احلني 

تشف وتوقع أن يصل العلماء إىل ذروته يف القرن الواحد والعشرين، كما اك
 أن كل احلضارات أسهمت  علمالغرب أن مركزيته مل تكن إال ومها، حني

الشعوب كان هلا نصيب وإسهام يف كل بشكل ما يف التقدم البشري، وأن 
 ويسميها الرومان برابرة، أو ،ذلك، حىت الشعوب اليت كان الغرب حيتقرها

 املدن يسميها األمريكان السوداء، واكتشف أن الدميقراطية مل تبتدئ من
اليونانية، وإمنا ورثها اليونان عن شعوب أخرى، وكتب بعض األمريكان 

، الذي كتبه "التراث املسروق"األفارقة كتابا مشهورا يف ذلك مثل كتاب 
، "مارتن بنوبونال"الذي كتبه " إفريقيةينا ثأ " وكتاب،"مسيجورج ج"

احملافظة يف وبذلك قوي االجتاه املضاد لليربالية يف أمريكا، وجنح دعاة 



 

 

٦٢ 
الوصول إىل البيت األبيض بطرق كثرية، منها الفرز اليدوي الذي أجروه يف  ٦٢

أفضل دميقراطية ميكن "يف كتابه " باالست"فلوريدا، وحتدث عنه باستفاضة 
سكريا عربيدا أصبح من " جورج دبليو بوش"، وبعد أن كان "شراؤها باملال

إسرائيل، وعرفانا منه باجلميل احملافظني اجلدد، واحتل العراق التزاما بأمن 
للشركات اليهودية اليت جعلته رئيسا، لكن احتالل العراق أدى فيما أدى إليه 

، "بوش"نفسه سياسة " فوكوياما"إىل تراجع فكرة احملافظني اجلدد، وعاب 
إن -وقرر أن احتالل العراق كان خطأ فادحاً، ودمر الغرب نفسه بنفسه 

 اليت ،سلحة البيولوجية حمل األسلحة النووية وحلت األ-صدقاً وإن خداعاً
رأى الغرب ضرورة تدمريها، واقتضى األمر إعادة النظر يف التاريخ احلضاري 
والفكري للعامل بعيدا عن مركزية الغرب وهيمنته، وابتدأ الغرب عصر 
ظلمات جديد، وهاجر مثقفوه أو ساحوا يف بالد ال أثر فيها للحضارة 

 الذي ،ل أمة عاقلة أن تنفض عنها غبار التبعية للغربالغربية، ووجب على ك
 وجزم كثري ، األهرامات وسجد لبوذا وزرادشت، وبعضهم أسلم جنعبد

 .من الغربيني أنه وجد احللّ فيما يسميه الفلسفات الشرقية
ومن هنا تضاعف الواجب على أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس، 

 ال أن تضيع جهدها ،أن تقاوم باطله باحلقوآن هلا أن تكفر بالفكر الغريب و
م، وأن حيل يف مقاومة اخلرقة احلمراء اليت يرفعها ليذهب املسلمون فيها قو

السلطة طلقة، وأن يقضي على امل ة اإلنسانية بقيمه الراسخة وعدالتهاملعضل
، فالقضية أكرب من أن تكون صراعا بني "العلم"ى التقليدية املزعومة ملا يسم

تقليدية غربية حمافظة وأخرى تقدميه ليربالية، إذا هي قضية توحيد قوى 
أن (ن ولسن صرح كثري من الغربيني ومنهم كولوشرك، وكفر وإميان، وقد 

" ستالني "مثل مساح الواقع ه، وذلك ما يفرض)معبوداإلنسان يف حاجة إىل 
ت  القوات الربيطانية والقواوإلزام، "هتلر"بفتح الكنائس للدعاء على 

  "!!الشؤون الدينية"األمريكية جنودها مبا يسمى 



 

 

٦٣ 
والغرب يف اعتقاده أن حضارته خالدة وأن فكره هو أرقى ما يتوصل  ٦٣

Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   ﴿: صاحب اجلنة الذي قال لآلخركإليه البشر، هو 
   Û   0    /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %    $   #   "    !

، وما عليك ]٣٦-٣٤: الكهف[ ﴾   5   6   7   8   19   2   3   4
ا واملعجبون أا جنة هأهل إذ خيال ،إال أن تضع احلضارة الغربية مكان اجلنة

;   >   =   ﴿ولكنها جنة دنيوية فانية، واجلواب هلذا اجلاحد أو الشاك هو 
J   I   H   G   F    E   D    C   B   A   @   ? ، مث ]٣٧: الكهف[ ﴾<   

m   l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   ﴿يقول له بعد ذلك أخريا 
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  أوا بأن العصر اجلليدي سوف يعود،واآلن تبشر هذه احلضارة نفسه
أن اجلفاف سوف يغري أمريكا وأوروبا، وبأن الصحاري القاحلة سوف تعود 
مروجا وأارا، وأن ظاهرة النونو سوف تتعرض لتغري عنيف، وأن االحتباس 
احلراري سوف يؤدي إىل أن تغمر املياه كل املدن الساحلية، وأن طبقة 

د أو يغور ن النفط سوف ينفتسع خرقها، وأاألوزون سوف يزداد تقلصها وي
يف البحار كما غار النفط األمريكي يف خليج املكسيك، وأن الزالزل سوف 

هكذا يتوقعون، وما أكثر ما ال يعلمون، وما  ..تدمر أمريكا فيبتلعها احمليط
 قبل أن جتيز احملكمة ،يعلم جنود ربك إال هو، وكان الدمار متوقعا علميا

  ج الرجل بالرجل فكيف بعده؟األمريكية زوا
 ﴾O  N  M   L K  J   I﴿وقد قال اهللا عن قوم لوط 

$   %   &   '   )   (   *   ﴿: ، وقال تعاىل]٣٧:الذاريات[
-   ,   + 6   5   4   3   2   10    /   .]٨٣-٨٢: هود[ ﴾.   



 

 

٦٤ 
إن احلضارة الغربية ليست يف طريقها إىل االيار والتدهور فحسب  ٦٤

  بل هي يف طريقها إىل االنتحار واملوت كما ذكر،"بنجلرش "كما عرب
مزرعة للحيوان على حد ، وأا تسحق اإلنسان وجتعله "بوكانني"و" أوبنهامي"

، ولكن امللك فيها ليس األسد بل اخلرتير، وقد عرب أكرب "أورويل"تعبري 
 الطويلةه  وتأمالتهبعد زيارات" برتراندرسل"يف القرن العشرين  فالسفتها

 والصني وأمريكا وبريطانيا وأملانيا عن انتهاء دورها الريادي حني لروسيا
الشيوعية نظام موسكو، " رسل"، ومسى "انتهت قيادة الرجل األبيض: "قال

ومسى الرأمسالية نظام روما، وقال إن النظامني مفلسان ووجهان لعملة 
  .واحدة

 الذي قال الضاللوكفاها فهذه احلضارة تتخبط يف كفرها وضالهلا، 
هو اجلهل بالكتاب السنة و، ]٧:الضحى[ ﴾^   _   `﴿: عنه تعاىل اهللا 

  .]٥٢:الشورى[ ﴾)   (   *   +   ,   -   .﴿
فإذا كان هذا هو حال أفضل خلق اهللا، فكيف ذه احلضارة املعاندة ملا 

مثل السفينة التائهة يف حبر جلِّي (أنزل اهللا، واليت هي كما قالت اليونسكو 
، فهي تتخبط مينة ويسرة يف الظلمات، )يس لديها خريطة وال بوصلةل

  .وليست خبارجه منها إال أن مين اهللا عليها باإلسالم
وليس احلل ملن كان حبيسا يف القفص أن يقفز داخل القفص، فهذه 

  .ا وتقدمها التقين، غري أن ذلك ال يغين عنها شيئاهاحلضارة حبيسة علم
أن هدف اليهود والصليبيني ليس جمرد وجيب أن يعلم املسلمون 

احلصول على األرض، بل السيادة فيها واستعباد أهلها، وال يهم أن يكون 
ملصر بعض أرض سيناء أو للدولة الفلسطينية املزعومة بعض أرض فلسطني، 
أو دعوى االستقالل، وإمنا يهمهم استعمارهم الفكري واسترقاق املسلمني 

ادة، سواء مسيت مشروعام الشرق األوسط ثقافيا، وأن يكونوا هم الس
اجلديد أو الواليات املتحدة الشرق أوسطية، أو أي اسم، وهم يعلمون أن 



 

 

٦٥ 
مصر وحدها يسكنها عشرة أضعاف سكان إسرائيل، لكن السيد الواحد  ٦٥

  !ميكن أن ميلك ألف عبد
وإذا حقق االنقالبيون أهداف اليهود والنصارى، فماذا يريدون أعظم 

  دمة؟من هذه اخل
 والقاذفات فاجليش املصري نفسه حيمي حدودهم ويغرق أعداءهم،

 والرز اخلليجي ميد هذا اجليش، وليبق غريهم اإلسرائيلية تقتل املتطرفني،
انسحب أعلن أنه إمنا " بوتني"تعصف به األوهام وتراوده األحالم، ويقول إن 

 االنتحار خوفا من بالد الشام خوفا من رعد الشمال، وإن أوباما إمنا فكر يف
من حنكة فالن، وأمثال ذلك من االختالقات اليت تزيد األمة تيها وعمى، فال 

[  ^   ﴿تبصر درا وال تعرف ما يريد هلا عدوها، وكيف ميكر ا، 
ba ` _﴾ ]وال شك أن أمة تكون هذه ]٤٦:إبراهيم ،

  .سذاجتها وهذا مكر أعدائها ال بد أن تنهزم وختضع
خلنوع للغرب هو إلقاء النفس يف أتون اليأس وليس البديل عن ا

لكي ومقاومة كربه بقتاله، بل هذا هو عني ما يريده الغرب ويسعى إليه، 
 عدوانه أمام العامل، وإمنا احلل الوحيد هو الصرب والتقوى، ومنها الدعوة يربر

«  ¼   ﴿ باليت هي أحسن واادلةإىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة، 
¿   ¾   ½Á   À   ﴾ ]١٢٠:آل عمران[.  

ن مؤمين أهل الكتاب، فكيف نأخذه عن وحنن ال نأخذ ديننا ع
قق فيه حت، و"فوبيا اإلسالم"تسيطر عليه ما يسميه هو الغرب و، زنادقتهم

  . األحزاب اليمينية تقدما ملحوظا
وجيب الرباءة من هذه احلضارة الزائفة كما تربأ إبراهيم من أبيه وقومه، 

 يعكفون عليه من التماثيل واهلياكل والكواكب، وينبغي تركها وما كانوا
كما ترك يوسف عليه السالم ملة قوم ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم 

حالم املشركني،  عبادة الالت والعزى وسفّه أكافرن، وكما ترك حممد 



 

 

٦٦ 
من يتخذ ما عليه الغرب قدوة الغرب وا هو تسفيه أحالم أي أن الواجب علين ٦٦

  . علم والدليلبال
اط وتأخر، طوكذا من حيسب أن ما هم عليه تقدم ورقي، وإمنا هو احن

 قال اهللا ،رقّي الثقايفدعواه الوال تغرنا قوة الغرب وال فكره املزخرف و
  .]١٣٩:آل عمران[ ﴾}   |   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴿: تعاىل

خذ مثال النسبية والغرب إذا شاء مييز بني القوانني العلمية والنظريات، 
فهو يقول ا يف اال األخالقي والقيمي، لكنه يف اال العلمي التجرييب ال 
يعدها قانونا علميا كاجلاذبية مثال، وإمنا هي نظرية فيزيائية كالسيكية، وملا 

  .سادت النظرية الكمية تركوا النسبية وهكذا
 من األمور وهو مع عنصريته وازدواجيته يعترف علميا جبهله يف كثري

املادية، كالثقوب السوداء اليت عجز الفلكيون والفيزيائيون عن فهمها، 
وكذلك يعلن عجزه عن تفسري وقت حدوث ما يسمونه االنفجار العظيم 

 واهللا أعلم، إذ العقل البشري ال ،ومكانه الذي نشأ عنه الكون كما يقولون
جدار "فيزياء الكم يتصور انفجارا إال يف مكان أو زمان، ولكن ما تسميه 

 ذلك، ويصرحون أن ما وراء جدار بالنك ليس معرفة، حيول دون "بالنك
من شأن العلم، وإمنا حيتاج ملصدر آخر، وصرح بعضهم أنه من شأن الدين 

  .أو الوحي
ن به بني الدين واخلرافة، جنح كثري من ووملا مل يكن لديهم ما مييز

مثال أعمل عقله فكفر مفكريهم إىل خرافات عصره، فإسحاق نيوتن 
بالتثليث ومل يستطع تصور خملوقات بال خالق، فآمن باهللا ولكنه جنح إىل 

" آينشتاين"تفكري غري علمي إطالقا، فآمن خبرافة التنجيم، أما عاملهم الشهري 
فقد كان يؤمن بوجود اهللا وربوبيته على الطريقة التوراتية، لكنه حائر بني 

ني ما يعلمه عن يقني، وفضل العلم على الدين اإلميان خبرافات التوراة وب
املعروف لديه، وهاله ما يف الكون من شدة الوضوح مع ما فيه من شدة 

إن أشد شيء استعصاء على العقل هو أن "الغموض، فقال عبارته الشهرية 



 

 

٦٧ 
ويف شدة " وقد قال أمحد شوقي !"كون مفهوميفهم هذا الكون الذي هو  ٦٧

  ".الوضوح اخلفاء
طال أوروبا عموما، إذا تأملت سرية قادة الفكر الغريب وأبوهكذا كل 

 وحياته وثقافته جتد أنه غالبا درس يف معهد الهويت، وأن له خلفية أحدهم
دينية، وأن والديه أرادا أن يكون كاهنا يف كنيسة ما، مع أن أغلبهم أبناء غري 

 أن يؤمن شرعيني، وإمنا له أب بالتبين، فالتدين فطرة بشرية، وملا أرادوا
  ". كال، إن اهللا ال يلعب بالنرد: "باملصادفة قال" آينشتاين"

ومنهم -الذي يسميه العرب " تاركبلو"وهكذا قال املؤرخ اليوناين 
إنه يوجد مدن بال أسوار، ": "بلوتارخ "-شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

مدن بال آداب، ولكن مل يوجد قط ن دمومدن بال فن، ومدن بال مسارح، و
، واإلنسان إن مل يؤمن بالدين احلق آمن بالدين الباطل، وإن مل "بال معابد

اليت قال " الطبيعة"يوحد اهللا آمن به مشركا به غريه، أو مساه بغري امسه مثل 
  ".الطبيعة ختلق كل شيء: "عنها" تشارلز داروين"

D   ﴿وإن مل يسلم هللا طائعا أسلم هللا كارها     C    B    A   @   ?
EF   ﴾ ]وانظر إىل أمريكا مثال كيف تؤمن باهللا وتتعلم لغة ]١٥: الرعد ،

  .القرآن، ولكن من طريق ملتوية
، ولكنها يف الواقع "أي ال دينية"فدستورها ينص على أا دولة علمانية 

دولة دينية ليس من جهة أا أكثر دول العامل اشتغاال بالدين كما قال ادوارد 
أي " فرجينيا"ية بعض والياا بأمساء دينية مثل سعيد، وال من جهة تسم

، أو من جهة أن "ليبحزام البا"العذراء، وليس من جهة أن فيها ما يسمونه 
ميادينها ال تكاد ختلو من صورة للمسيح وأمه، وأن مدا ووالياا تسمى 

، "أورجيني"أو " سانتياجو"بأمساء القديسني أو املعظمني يف دين النصارى مثل 
س هذا، مع أنه كله موجود يف أمريكا عيانا، ولكن من جهة علمية حبتة لي

  . االصطدام جبدار بالنك على الدين عليهاأرغمهم
 والقرآن ولغته، لكن دستورهم ،وأما اللغة فهم يكرهون العرب ولغتهم



 

 

٦٨ 
، وذلك ألن -حىت اإلجنليزية اليت يتكلم ا أكثرهم-ال ينص على لغة بذاا  ٦٨

شرة يف واليات عدة، واعترف كثري منهم مبا يسمونه ثنائية األسبانية منت
اللغة، وبعض املدن األمريكية أعلنت أن األسبانية هي لغتها الرمسية، ومعلوم 

، الكلماتأن األسبانية حتتوي على كلمات عربية كثرية ال تقل عن آالف 
 يف وهكذا يعودون لإلسالم والعربية بطرق غري مباشرة، بينما يقبع األرقاء

  .د اإلسالم يف التبعية لكفرهم وتعلم لغتهمبال
وينبغي أن ننبه هنا إىل أننا ال نسلب احلضارة الغربية كل حسنة، فقد 

 :، وقال]١٥٢:األنعام[ ﴾8   9  :﴿: أمرنا ربنا بالعدل واإلحسان وقال
﴿+   *   )   (   '   &    %   $   #   "   !﴾ 
ت كثرية ختدم اإلنسان، ولكنها مع ذلك ال ، فلهذه احلضارة إجنازا]٢٥: احلديد[

 اإلنسان ه وسحقَه وعبوديته لغري اهللا، وقد قرر ابن تيمية نسانيتإلتعادل فقْد
أن الباطل ال ينفق يف الوجود إال مشوبا "رمحه اهللا قاعدة معرفية عامة وهي 

، وحنن نقيم امليزان وال نطغى فيه كالغرب، وقد ذكر عمرو بن العاص "باحلق
 ىوأخر: "ما يف صحيح مسلم فضائل الروم مع أم كانوا أعداءه، وقالك

، وأمر اهللا " وأمنعهم من ظلم امللوك:-أي خصلة أخرى هلم-حسنة مجيلة 
، وقال ابن القيم ]١٥:الشورى[ ﴾Í   Ì   Ë﴿: تعاىل نبيه بالعدل فقال

  :يف النونية عما جاء به الرسل
طوائف اإلنسانل اهللا بني   جاؤوا بعدموكذاك نقطع أ   

وحني نعدل ال نفعل ذلك كي يقول الناس عنا إننا موضوعيون، بل 
  .ألن هذا هو ديننا

 ﴾8 9:﴿به أمر اهللا نبيه الكرمي كما تقدم، وبه أوصانا 
N M L K   ﴿وبه يوصينا خطباء اجلمعة جزاهم اهللا خريا ، ]١٥٢:األنعام[

O﴾ ]٩٠:النحل[.  
 يف عني  الغربيني يرى أحدهم القذاةواملهم أننا لسنا كأكثر الباحثني

  .غريه وال يرى اجلذع يف عينه



 

 

٦٩ 
  :مالحظات للقارئ الكرمي ٦٩

 هو ملا أودع اهللا فيها من  أن االعتناء ذه اجلزيرة املباركة إمنا-
خصائص فذة ليست لغريها، وحني أقول هنا أو يف بالد احلرمني فأنا أحتدث 

لزرائب واحلظائر اليت صنعها ، وال يعين أين أعترف باعما أعلم وأشاهد
 تتكافؤ ،، فاملسلمون أمة واحدة أمحرهم وأسودهم"بيكو" وزميله "سايكس"

دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد قويهم على ضعيفهم، واألجنيب هو 
الكافر، وال مقام له يف جزيرة العرب اليت ال جيتمع فيها دينان وال قبلتان قط، 

 ومل يقل من ،)هود والنصارى من جزيرة العربأخرجوا الي: ( قالوالنيب 
  .احلرمني

وهذه اجلزيرة املباركة هي مهد احلضارة اإلنسانية الذي ال يزيده 
  .البحث يف النقوش واآلثار وغريها إال تأكيدا

شكر من نبهين إليه، وللمساعدة هذا لتنبيه إىل أي خطأ وأ إنين أقبل ا-
 يكتب امسه وإمنا يكتفي ، ومن شاء فال)٠١٢٥٥٣٣٣٠٧(رقم الفاكس 

  .بذكر وسيلة االتصال به لكي جنيبه عليها
-طت األسلوب ما استطعت وفصلت الكالم، إذ أن بعض  أنين بس

ه مل يفهم مرادي مما قلت سابقا، وال يعرف املصطلحات أنالقراء شكا يل 
  .اليت ذكرت، وبعضهم خلط بني األعالم اليت قلت وغريها

ار، وإمنا يكون االستشهاد باحلادثة الواحدة أو  مل أتعمد مطلقا التكر-
ك رمبا وقع نظرا لطول لالقول الواحد يف أكثر من موضع، ومع ذلك فإن ذ

  .الكتاب وتشعب املوضوعات
 فلدي ما ،لف وليس من عاديت االشتغال بالردود لن أرد على املخا-
  .هو أهم
ىل صفحات  تعمدت أال أثقل الكتاب باحلواشي أو اإلشارة الدائمة إ-

املصدر، ال سيما وأن كثريا مما أذكره استنباطات ال مرجع هلا، وأكثر الناس 



 

 

٧٠ 
اليوم يعتمدون على الشبكة العنكبوتية، والطبعات ختتلف وغري ذلك من  ٧٠

  .األسباب اليت جتعل اإلثقال باحلواشي ال معىن له
 كل ما ذكرت من األحاديث صحيحة، وما كان غري ذلك وهو -

  . إليه يف موضعه أنبهاقليل جد
 حتريت العدل يف القول ما استطعت، ومل أنسب قوال لغري قائله قط، -

  .ومل أقول أحدا ما مل يقل
 ما استطعت، فهكذا جعلين ريب، وقد أرشدنا  تعمدت املخاطبة باللني-

تعاىل إىل أن أفضل وسيلة لقلب املدعو هو القول اللني معه، وقد أرسل عبده 
أحد أويل العزم وأكثر األنبياء ذكرا يف القرآن، الذي النيب العظيم موسى 

 ليلة اإلسراء، والذي لقوته الم أباه آدم عليه السالم وأمره عمل برأيه النيب 
هو وأخوه هارون عليهما السالم أن يقوال ملدعي األلوهية وأعىت البشر 

  .قوال لينا) فرعون(وأكثرهم متردا على اهللا 
ية فيها عربة عظيمة، وهي أن وهذه اآل: "يةقال ابن كثري عند هذه اآل

فرعون يف غاية العتو واالستكبار، وموسى صفوة اهللا من خلقه إذ ذاك، ومع 
، مث نقل أقوال السلف "هذا أُمر أال خياطب فرعون إال باملالطفة والقول اللني

واحلاصل من أقواهلم أن دعوته له تكون بكالم رقيق لني : "عند ذلك وقال
ال  " قوله، مث نقل عن احلسن البصري"ن أوقع يف النفوس وأبلغسهل ليكو

  .اهـ" تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه اهللا قبل أن أعذر إليه
ودخل أحد الوعاظ على هارون الرشيد وقال له إين سأعظك وأغلظ 

يا هذا إن اهللا أرسل من هو خري منك إىل من هو : عليك، فقال له هارون
  .]٤٤:طه[ ﴾z   y   x   } ﴿: شر مين وقال

وبذلك أوصي كل داعية، ومن يدعو إىل اهللا إمنا مقصده اهلداية، 
وغرضه إقامة الدين وليس هو التشفي واالنتقام، ولذلك ال يقفز الداعية إىل 
إقامة احلجة قبل الدعوة وال إىل اجلهاد قبل إقامة احلجة، وليتذكر دائما هذه 



 

 

٧١ 
 1   2   ﴿من أنكر على املعتدين يف السبت اآلية الكرمية، مع قوله تعاىل ع ٧١

  .]١٦٤:األعراف[ ﴾3   4   5
_   `   ﴿: ، وقوله]٤٨:الشورى[ ﴾r   q   p   o﴿وقوله ألفضل اخللق 

c   b   a﴾ ]وأمثال ذلك كثري]٥٦:القصص ،.  
أرجو أن يزداد املؤمن إميانا وحيمد اهللا الذي هدانا لإلسالم  : أخريا-

ستقيم، وأنزل إلينا نورا مبينا يهدي لليت هي أقوم يف وجعلنا على الصراط امل
وأرجو أن يكون املسلمون أكثر جرأة يف نقد هذه احلضارة التائهة كل أمر، 

وكل علومها، وأال يتهيبوا ذلك فما هي إال كالسراب، كما أرجو املعذرة 
إن وجد القارئ فيما كتبت أخطاء لغوية أو طباعية، فاألمر قضي على 

  . ظروف اهللا وحده يعلمهاعجل، ويف
 الستقبال املالحظات أو حل وقد جعلت هذه الطبعة متهيدية

  .اإلشكاالت، والرد على االستفسارات
  :تنبيه

بعد االنتهاء من الكتاب وقعت األزمة اخلليجية، وليس لدي معلومات 
 على احلق، واحلل كافية خبصوصها، ولكن أرجو أن يكون ما ذكرته داالً

 بني خمتلفني، وأنا أدعو طريف األزمة  أن يكون صلحا سياسياًعندي أعمق من
إىل حتكيم كتاب اهللا داخلياً وخارجياً يف كل أمر، وأنصح اإلخوة من علماء 
ودعاة بترك اخلوض يف هذه الفتنة والبدء باألساسيات، مع دعاء اهللا أن 
يهدي مجيع املسلمني للصواب، وصلى اهللا على عبده ورسوله حممد وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني
  سفر بن عبد الرمحن احلوايل

  هـ٣٠/٧/١٤٣٩
  م١٨/٤/٢٠١٨ املوافق



 

 

٧٢ 
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  تعريف احلضارة وكيفية سريها



 

 

٧٤ 
٧٤ 



 

 

٧٥ 
٧٥ 

  :وكيفية سريهاتعريف احلضارة : أوال
  : ارة مبعىن ما يقابل البداوة، كما قال الشاعر قدمياتطلق احلض

  ته     فأي رجال بادية تراناضارة أعجبحلومن تكن ا
 جند عن األسر املتحضرة يف وكتب األستاذ محد اجلاسر رمحه اهللا حديثاً

أي اليت تسكن املدن والقرى، وليس القبائل البدوية اليت تتنقل من مكان 
  .متتبعة منابت الكأل ومواقع القطرآلخر 

  .املدنية وإمنا مقصودنا احلضارة مبعىن ،وهذا ليس مقصودنا بالطبع هنا
ونعين بذلك أي جهد يبذله اإلنسان من علم أو عمل، لتحسني وسائل 

  .حياته، وحتقيق السعادة يف الدارين معا أو يف إحدامها
 من هذا، أما العرب عنده فهم البدو ويريد ا ابن خلدون معىن قريباً

  .الرحل، وعلى هذا ال يزال الناس إىل اليوم
ن، األمم، قروال(وإمنا ورد رآن الكرمي ولفظ احلضارة مل يرد يف الق

  .)القرى
ة جهدا تراكميا وقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن تكون احلضارة البشري

 ا اإلنسان  يستعنيلسابق، ووضع لذلك أسبابايزيد فيه الالحق على ا
كالضرب يف األرض، والسنن الثابتة، والتاريخ، وحركة احلياة البشرية، مع 

لت مبا ال يبلغه عقله وعلمه من أمور الغيب، اإلنسان تكفَّأن رمحته تعاىل ب
  .ذا جانبه الال إراديكو

  :ويف سري احلضارة البشرية نظريتان
اإلنسان  أن مضموا نظرية التقدم املطلق، وهي نظرية تفاؤلية :األوىل

اميانويل "، مث وسع املفهوم "وندرسيهك" تقدم مستمر ورقي دائم كما قال يف
  ".كانت

ومضموا أن اإلنسانية تتقدم مث االنتكاسات، نظرية : خرىواأل
وقد ظهرت نظرية االنتكاسة جلية بعد احلرب تنتكس، وتعلو مث تسفل، 



 

 

٧٦ 
، كما أن مواطنه "تدهور احلضارة الغربية" "شبنجلر"األوىل ضمن كتاب  ٧٦

  .بعد احلرب العاملية الثانية" انتحار الغرب"كتب " اوبنهامي"
 وإمنا نعرض ذلك ضمن ،حكم أيها أصحار وليس من شأننا إصد

  .رك احلكم النهائي للقارئ الكرميتن و،حمتوى الكتاب
خاصة ملء السمع وأنا أرى أن احلضارة اإلنسانية عامة والغربية 

ع تعريف حمدد هلا هو من باب تعريف اجللي مبا هو أخفى منه،  ووض،والبصر
، ولكن ابن القيم رمحه كما جهد علماؤنا السابقون يف وضع تعريف للمحبة

  . من أن تعرفى، ذكر أا أجل"مدارج السالكني"اهللا يف 
مل يضعوا تعريفًا لكثري مما يناقشون أو  ولذلك جتد أن العلماء املتقدمني

  .يبحثون، ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل
  مىت عرف الناس احلضارة؟

جود اإلنساين على هذه الذي ظهر يل أن احلضارة قدمية قدم الو
األرض، فقد كان آدم عليه السالم نبيا مكلما وعلمه اهللا األمساء كلها، وهذا 
بال شك حضارة فكرية، غري أن املصطلح اليوم إذا أطلق يتناول أكثر ما 

  .يتناول اجلوانب املادية
وقال بعض السلف إن اهللا تعاىل أنزل احلديد مع آدم، وقال بعضهم إن 

 فار يف زمن نوح عليه السالم كان آلدم وحواء، وقال آخرون إن التنور الذي
ي آدم كان صاحب زرع، وكان اآلخر صاحب ماشيةأحد ابن.  

وإذا ثبت هذا فإن احلضارة البشرية قدمية، وإن صح ما يقوله 
 فما ذلك إال انتكاسة ،اجليولوجيون وغريهم عن العصر احلجري مثال

ها، أما ما قبل ذلك فيجهلونه وال يعلمه إال حضارية وهي مرحلة تالية ملا سبق
  .املؤمنون بالوحي

 وهو ليس جمرد تقديرات ،وكالم السلف يستند إىل أثارة من علم
  .كالعصور اجليولوجية



 

 

٧٧ 
لواح سفينة نوح هي سر اليت تالصق بني أف يقول إن الدوبعض السل ٧٧

ري على مسامري احلديد، وعليه يكون ما يزعمه أولئك من تقدم العصر احلج
ومن تلك  ،العصر احلديدي باطال، أو على األقل جمرد ظن أو من خترصام

أن اإلنسان مر مبرحلة شيوعية جنسية، وأنه كان التخرصات الظنية زعمهم 
يعيش على الصيد، وأنه اكتشف النار مصادفة وأن اكتشاف الزراعة كان 

رع عن ، وهو فصدفة أيضا، وهذا كله قائم على الظنون واالحتماالت
  .زعمهم أن األصل يف اإلنسانية هو الشرك

 لكنا أول من ،ولو جاء بصدقه الوحي أو اعتمد على حقائق تارخيية
  .يؤمن به

 وعبادة ،ومما هو باطل قطعا قوهلم إن األصل يف البشرية هو الشرك
  . كما سنرى إن شاء اهللاظاهر الطبيعةم

كان قدماء بئني، فقد وهذا مبين على ما عرفوه من تاريخ الفراعنة والصا
اليمانية، " الشعرى"املصريني الفراعنة مشركني يعبدون الكواكب ال سيما 

ظن، وحرسوها باجلن وعملوا هلا وبنو األهرام لتكون قبورا هلم كما ي
، واهللا تعاىل "األمي"اجلن يف صورة أفعى الكوبرا طالسم، وكثريا ما ظهرت 

  .أعلم
ة اليونانية، هو حضارة قدماء ومن الثابت اليوم أن أصل احلضار

املصريني، وعليه يكون الغرب مدينا للشرق، ليس فقط يف دينه، بل يف 
  .حضارته

الشرق شرق والغرب غرب وال : "ريب الذي قالويكون الشاعر الغ
  .خمطئ" يلتقيان

 ،وهكذا كلما تقدمت البحوث وتعممت شهدت لصدق هذا الدين
 كحال من يستأجر ،نفق عليهاوكان حال الغرب الذي جيري البحوث وي

  .حماميا إلثبات دعوى خصمه
ومما يدل على قدم احلضارة أن اهللا تعاىل أوحى إىل نبيه نوح أن يصنع 



 

 

٧٨ 
لتقينا السيوف عة الدروع االفلك قبل الطوفان، مث إنه تعاىل علم نبيه داود صن ٧٨

 واحلضارة منه أيضا وهو الذي علم ،والرماح، فالعلم نعمة منه سبحانه
  .نسان ما مل يعلماإل

  :أصل احلضارة البشرية: ثانيا
أخذ ، وقد "طاليس"أول أصحاب الفكر املادي عند الغرب هو 

عن مشركي املصريني وعن زنادقة أهل " أرسطو"و" أفالطون"و" طاليس"
 الكنديك" الفالسفة اإلسالميني"الكتاب، مث أخذ عنهم من يسمون 

سارت الفلسفة " الرشدية"ج الفارايب وابن سينا وابن رشد، وعلى منهو
 مث ماركسية ووجودية مع تطوير وزيادة ،الغربية من مدرسية ومثالية وعقلية

ية والسربانية والعبث" ااهلرمونيطيق"وفيها، مث انتشرت مدارس الالمعقول 
والبنيوية ومدارس ما بعد احلداثة، وال تنتهي ضالالت الغرب وسبله املختلفة، 

عود الناس فيه إىل اهللا تعاىل،  ي، قد بدأت بشائره بد أن يأيت يومولكن ال
ويعلمون أن اإلسالم وحده هو احلق كما فهمه السلف الصاحل، ال كما 

  ."املعتدلني" الغرب ميدعو إليه من يسميه
ر  وحماض،أردغان ورجب طيب ،وليس من املعتدلني بالطبع حممد مرسي

  . الغربية والتبعية للروم وكل من قال إنه ال بد من التحرر من السيطرة،حممد
ملؤرخني  مع ا،ويتفق الفالسفة السائرون على طريقة الصابئة واوس

  قدمية، وبعض الباحثني يقول إا كانتللحضارة البشرية على أن احلضارة
امسة هو املسمى عند راهل" هرمس"مسة وأن قبل الطوفان وأا تنسب إىل اهلرا

ويقول شيخ اإلسالم إن ، "إدريس"، وعند املسلمني "أخنوخ"اليهود 
ويقول الصابئة اسم جنس، أي أنه ليس علما على شخص بعينه، " هرمس"

اب التواريخ يف احلديث عنه إن نبيهم هو إدريس عليه السالم، ويفيض كت
 وأول من خط ،وعن اجنازاته وأعماله، ويذكرون أنه أول من كتب بالقلم

لسلف، بعض ا يف ذلك أثرا ونسبه لالرمل، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية



 

 

٧٩ 
 فيكون إدريس هو ذلك، وإذا صح "إدريس"وهو أن أول من خط وخاط  ٧٩

، )كن األنبياء خيط، فمن وافق خطه فذاقد كان نيب م: (املقصود بقوله 
ر بنيب يأيت آخر الزمان، وأن اهللا أنزل عليه أول كتاب يقول الصابئة إنه بشو

  .مساوي
 أو الفالسفة، إال وجدته يذكر ن طبقات احلكماءوال تكاد تقرأ كتابا ع

، وهو الذي "هرمس" ، ويقول إن إدريس هو"آل سقالبيس"امسة واهلر
  . واهللا أعلم"حوتبنإم"يسميه املصريون 

ولو صح كالم الصابئة أن نبيهم هو إدريس وأن اهللا أنزل عليه ثالثني 
بعدهم، والذي  أهل الكتاب من لوا دينه كما بدل لقلنا إم بد،صحيفة

أحد أنبياء بين إسرائيل، املذكور يف القرآن يظهر وأرجحه أنا، أن إدريس 
 آخر، وإما أن يكون حديث هو إدريس" هرمس"يزعمونه  منفإما أن 

  .املؤرخني والصابئة غري صحيح، واهللا أعلم
ثابتة عندهم، " أوراين" على أن تسمية ،واملسألة قابلة للبحث والنقاش

، وعلمه "هرمس"تلميذ " سقالبيس"، وأن ذكرهم  املبينة بالعربيةأي نوراين
 أن أصل  عن بعض العلماءة وابن حجر ابن تيميما أوردهالطب مما يؤيد ب

سر  "ه أرسطو أيضا كما يف كتابهذكرالطب هو الوحي، وهو قول 
  ".األسرار

هو الذي بىن هرم سقارة، بينما يقول " سقالبيس"ويقول أولئك إن 
واهللا " سوسر" إن الذي بناه هو -أو كثري منهم-ملصريات الغربيون علماء ا

  .أعلم
أما الطب الفرعوين فال ريب أنه كان متفوقا، وهو يف التحنيط مثال 
أرقى من الطب احلديث، ومن عجائب أولئك القدماء أم بنوا األهرام ومنها 

  !اهلرم األكرب الذي يبلغ وزن حجارته أكثر من عشرين مليون طن
كما أن املنجمني من قدامى املصريني هم أصل التنجيم يف الشرق 
والغرب، وهم أول من حبث يف علم الفلك، إذ كانوا يعبدون الكواكب، 



 

 

٨٠ 
 وهم أقدم أمة جعلت أعيادها مرتبطة باالنقالبات الفصلية والربوج الشمسية ٨٠

  .كأول امليزان وأول الربيع
الشرق القتباس العلم واملعروف عن فالسفة اليونان هو هجرم إىل 

واحلضارة، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أم هاجروا إىل الشام 
  .ليأخذوا عن أهل الكتاب بعد سليمان عليه السالم

الذي " هريودوت"واملؤرخ " هريدوس"وكان ممن قدم إىل مصر الشاعر 
ديني يف القرن السفة املاوهو أول الف" طاليس"، مث جاء "مصر هبة النيل: "قال

  .وزير االسكندر الكبري املقدوين" أرسطو"ان مليالد، وبعده كالسابع قبل ا
لف الباحث املصري األستاذ أمحد عثمان كتابا عن كون أصل أوقد 

  ".خرج من مصر" جعل عنوانه ،احلضارة مصري
 عرب،  القدامىوالباحثون الغربيون أنفسهم يقرون أن أصل املصريني

اجلزيرة العربية وعربوا حبر القلزم إىل مصر، وهذا يؤيد كالم وأم قدموا من 
أن الذين بنوا األهرام هم قوم عاد، وأن شداد بن عاد " اخلطط"املقريزي يف 

، ومن الباحثني مواضعها احلاليةت من مقطع األقصر إىل هو الذي محل املسالّ
  ".واالس بدج"الغربيني الذين أيدوا ذلك 

 التارخيية  األحباثيثة اليت يصعب حصرها وكذاوقد دلت األحباث احلد
 من أن مهد احلضارة هو ،وما يكتشف من النقوش على ما دل عليه القرآن

جزيرة العرب، ومنها انتقلت إىل ما بني النهرين ومصر واحلبشة، ومن 
الذي عبده قوم نوح كما يف القرآن، وعبده " نسر"شواهد ذلك أن الصنم 

، ال يزال حمفوظا اليوم يف  اري عن ابن عباسالعرب كما يف صحيح البخ
  .الرياض

مااتن الصحراء، وذلك ملا فيها من " شبام"والرحالة الغربيون مسوا 
البنايات الشاخمة، على أن يف اليمن مناطق شاخمة أخرى مل أرها مثل 

  .كوكبان
إنه : أخريا أقول إلخواين من علماء ودعاة ووعاظ ومرشدين وخطباء



 

 

٨١ 
العتزاز بديننا وبأسبقية حضارتنا يف كل ميدان، جيب أن حنذر مع وجوب ا ٨١

لدهار جتسرب العلمانية إىل جمتمعاتنا وحنن ال نشعر، فهي تغي.  
وثورته احلمراء، ظهر " ماركس"وكما أنه ظهر شيوعيات غري شيوعية 

أيضا علمانيات متلونة يف العامل اإلسالمي ال تعتمد املنهج الصارخ الذي 
، وهو منهج إجباري متسرع أدى إىل نتيجة عكسية، بل "توركأتا"اعتمده 

تعتمد املنهج التدرجيي البطيء والتغيري القمتبعو يقولمي بعيد املدى، حيث ي 
 الكبار ميوتون بتقاليدهم، ويراهنون على أن اجليل التايل إنهذا املنهج 

سيكون جيال يضع شهواته فوق كل اعتبار، ويرى أن من الواجب إعادة 
 مع ،النظر يف كل املوروث الثقايف، وبذلك تكون العلمانية الطوعية اجلديدة

بقاء اتمعات حتسب أا على شيء، ما دامت األمساء إسالمية وبعض 
  .الشعارات إسالمية

  : مهد احلضارة العاملية-
 احلضارة العاملية سؤال ملح يصادف الباحثني باستمرار السؤال عن مهد

كيف نشأ الفكر (ون، ويترتب عليه معرفة أشياء كثرية منها وحيار فيه املؤرخ
  ).اإلنساين وتطور؟

وعند املسلمني طرف من اجلواب استنباطا من كتاب اهللا، فاهللا تعاىل 
مث أرسل الرسل هلداية اخللق أظهر فضل ابينا آدم بالعلم وعلمه األمساء كلها، 

الم الذي يف عهده كان ملا احنرفوا ووقعوا يف الشرك، وأوهلم نوح عليه الس
  .الطوفان، مث إن السفينة استقرت على اجلودي

مث إن العرب عبدوا أصنام قوم نوح نفسها، وال مينع أن تكون بالد 
الرافدين آنذاك تابعة جلزيرة العرب، أو أن جبل اجلودي يف جزيرة العرب، مث 

  .إن أهل العراق مسوا بامسه اجلبل املعروف، واهللا أعلم
بشري حمدود وغاية ما عرفه الناس يف هذا العصر هو والعلم ال

، وهي إحدى وعشرون حضارة، مع أن "توينيب"احلضارات اليت ذكرها 



 

 

٨٢ 
، )أنتم توفون سبعني أمة أنتم خريها وأكرمها على اهللا: ( قالالرسول  ٨٢

  .رواه اإلمام أمحد والترمذي، وله إسناد على شرط مسلم كما قال األرناؤط
بيت اهللا احملرم الذي هو مركز الدنيا، كما أن هلا ويف جزيرة العرب 

خصائص فريدة منها ما قرره علماء اهليئة وابن تيمية وابن خلدون، من 
وقوعها يف اإلقليم الرابع الذي هو أفضل األقاليم، والباحثون املتجردون اليوم 

  .يقولون إن مركز العامل هو مكة شرفها اهللا
، ومنه اختار اهللا أفضل  وفيها بعث اهللا أشرف رسله حممد

األصحاب، وبلغتها أنزل اهللا كتابه، فكيف ال تكون هي مهد احلضارة وبلد 
  .التوحيد ومنبع العلم

فال تنظر إىل من ضل وجعل هلا ماخورا، بل رمبا لو كان له األمر 
  .للسواح األجانب) محاما(جلعلها كلها ماخورا أو 

  :)باوأور(ضارة الغربية مهد احل -
ا هي يف احلقيقة أصغر من أن تسمى قارة، فهي شبه جزيرة يف بوأور

وية أكرب منها، وشبه جزيرة العرب مثال يغرب قارة أسيا، وبعض الدول اآلس
  .أكرب من القسم املتقدم منها

وكانت األساطري الرومية، تعتقد بوجود عامل سفلي مظلم تسميه 
 أي البالد املظلمة "باوورأ" الكلمة لتلك البالد، فسمتها تمث استعار" ابوأور"

 األوربية أو غريه افتعل الغرب أصوله اليونانية، عصر النهضة السفلية، ويف
  هو العرق املتحضر الوحيد، وأن العلم غريب أصالًاآلريعرقه وادعى أن 

سقاط نفسي لدى اآلخرين، أي أنه مارس عملية إكل فضيلة ، وجحد ومنشأ
دين "لنصارى شعوب املنطقة من اإلسالم كيون البامتياز، ولكي حيصن امل

نه مل ينتشر إال بالسيف إ الذي امتد شرقًا وغربا يف مدة وجيزة، قالوا" الفطرة
 !راه، وإال فالناس يف احلقيقة نصارى يؤهلون يسوع ويدينون بالتثليثواإلك

 وكل ما عند املسلمني !ة إمساعيلية، جيب القضاء عليهاوما اإلسالم إال هرطق



 

 

٨٣ 
 ، وترمجوه إىل العربيةنقلوه إمنا هو علم إغريقي فهو يف نظر الغربينيم من عل ٨٣

وما الفتوحات اإلسالمية عندهم إال نسخة جديدة من الغزو الرببري لروما 
  .)٤١٠(سنة 

م التجرييب القائم لللع" بيكون" وقالوا إمنا تقدم العلم بفضل اكتشاف
 ارد، الذي قال به على احلس واملالحظة، وليس على االستنباط الذهين

 وتتبع النصارى الصفات اليت أسبغها الباطنيون !، وتبعه فيه العرب"أرسطو"
  .فوا إرجاعها إىل أصول إجنيلية حبتة للبابا وتكلَّ، فجعلوها صفاتعلى إمامهم

 يعترف ه فإن-يعترف باجلميل ألهله يف نظرهم -كالعادة-وألن الغرب 
" دلساألن ""ياإيرب"اثوليك على شبه جزيرة بالفضائل اليت أسداها امللوك الك

د املسلمني إىل سترداد وطرالنصرانية أثناء حرب االحظرية إىل بإرجاعها 
  !.ايبالدهم يف إفريق

ني يبشن حرب مقدسة على الكفار الوثن" كلريمونت"وقد أوصى جممع 
  ويعبدون احلجرين األبيض واألسود؟"يسوع"الذين ينكرون ألوهية 

من   النصارىخرجما يقول قرآم إن إبليس باض ثالثة بيضات ويعتقدون ك
  .إحداها

 ولكن ،فهو قسيس هارب أراد تويل منصب البابا" ماهوت"أما نبيهم 
  ".إلسالما"الكنيسة رفضت ذلك فأنشأ دينا جديدا مساه 

ودنس هؤالء الوثنيون مهد املسيح منذ أن دخله خليفتهم عمر بن 
  !اخلطاب ومنعوا احلج إليه

: عمر يدخل القدس قال" يوسونصفر"ك القدس آنذاك روملا رأى بطري
  !!."ها دانيال وحذر منها يسوععنهذه رجسة اخلراب اليت أخرب "

 "بطرس"ـ واخلطب النارية ل"كلري مونت"قرارات جممع  وبناء على 
  .الناسك، قامت احلمالت الصليبية املتتابعة

 جاء الصليبيون إىل ،املزيفمبثل هذا املنطق املعكوس والتاريخ : أقول
 وقتلوا يف ،بالد املسلمني وارتكبوا الفظائع الوحشية اليت تقشعر هلا األبدان



 

 

٨٤ 
عدا  ،القدس وحدها سبعني ألفا حىت غاصت خيوهلم يف الدماء إىل الركب ٨٤

  . على األسياخ الذي حتدث عنه بعض البيزنطيني وكذا غلي القدورشيال
م صدموا صدمة ئك الوحوش، غري ألوشيء طبيعي عند أوإىل هنا كل 

،  كمعرة النعمان من كتب صغرية أبصروا ما يف مدينة إسالمية حني،كربى
بأنفسهم دون م املقدس ان املسلمني صغريهم وكبريهم يقرؤون كتوكيف أ

 املسلمني أن يتوب إىل اهللا منب اية من أحد، وكيف أن يف وسع املذنوص
  !خملوقوحده، دون االعتراف بالذنب ألي 

وذهلوا حني شاهدوا أمورا كثرية ختالف ما اعتادوا عليه يف بالدهم، 
ا وومن ذلك االستحمام الذي عرفوه ألول مرة يف تارخيهم، كما عرف

ن الشعر الذي على  لكي يزيلوا عنه، نساءهم للمسلمنيوسلموااالستحداد 
به ، كما حتدث أسامة بن منقذ عن جتربته اخلاصة يف ذلك يف كتافروجهن

 ،، فتكونت بذلك طفولتهم وانتام ألول مرة االحساس بأم أمة"االعتبار"
!! مة متخلفة بالنسبة هلذا التقدم والرقي عند أعداء املسيح الكفارأولكنها 

 وعند! تنسى أحداث الطفولة كما ال ينساها أي طفل ومن عادة األمة أا ال
 الغرب أن له عدوا لدودا هذا ألول مرة استيقناألوروبية " الذات"ل تشكُّ

 ﴾r   q   p   o   n   m   l   k   j   i﴿البد من القضاء عليه 
، وهذا العدو هو مقلوب احلضارة الغربية، وأخريا طردهم ]١٠٩:البقرة[

  .املسلمون وانتصر عليهم صالح الدين األيويب
  :لقد كان درسا قاسيا للغرب ولكنه أفاد منه كثريا، ال سيما يف جانبني

حت  وإن نض،أال حيمل صلبانه مرة ثانية بل جيعلها يف قلبه: األول
بذلك عبارات صادرة عن بعض كبارهم عجزوا عن إخفاء ما يف صدورهم 

ملا دخل القدس يف احلرب " يباللن" مثل قول اجلنرال اإلجنليزي ،من الغل
ا الفرنسي مل" غورو"، وقول اجلنرال "اآلن انتهت احلروب الصليبية" :األوىل

  ".قم يا صالح الدين ها حنن قد عدنا ":دخل دمشق
أن الوسيلة لكي يؤمن املسلمون بالنصرانية هي أن يسلك : الثاين



 

 

٨٥ 
 الذين إذا أثريت غريم الدينية ،الصليبيون طريق الغزو غري املباشر للمسلمني ٨٥

  .انقلبوا مقاتلني من الطراز األول
 مث يف "نابليون"وفعال قدم أولئك النصارى بغري صلبان يف محلة 

  .الستعمار احلديثا
لنهضة ا  كانت فجر"نابليون"ويزعم املمسوخون من العلمانيني أن محلة 

  أو الطالب األزهري،زاراجل وأن هزميته مل تكن على يد أمحد باشا ،احلديثة
 إىل أوربا، "نابليون"إثر عودة " كليرب" احلليب الذي قتل القائد العام سلمان

 إمنا كانت بسبب اهلجوم الذي قام به األسطول اإلجنليزي تههزمي  إنويقولون
  .أيب قريالرابض يف  على األسطول الفرنسي "نلسن"بقيادة 

ال " االسترقاق" إن املصريني ينفرون من االستعمار الغربيونويقول 
 وأفىت بعض الشيوخ األزهريني بأن ، األزهر"نابليون"سيما بعد أن دخل 

عبد " ومسى نفسه ،حية، وأسلم أحد القادة الفرنسيني إباطبائعيةالفرنسيني 
  . السخرية منهم وادعاء اإلسالم بالفشل"نابليون" وباءت حماولة ،"اهللا

 ، ومدرسته يف تعلم اللغة العربية"ميوندلولر"ائدة الثانية شرع وإنفاذا للف
األمر الذي نشأ عنه االستشراق، مث مراكز البحث وخزانات الفكر يف هذا 

  .العصر
ى القوم وما ين القرآن الكرمي ترمجة توافق هو معا"جورج سيل"وترجم 

  .كانوا يعتقدون
الذي هزمه املصريون " لويس التاسع"ال يقطع الشجرة كما قال ألنه و

، فالبد من املنافقني "إال أحد أغصاا" وسجنوه يف دار ابن لقمان
  .واجلواسيس ملقدمة الفكر الغريب
ما " توما األكويين"صرانية يف العصر القدمي واختلس أكرب مفكري الن

بات وجود ث على إرأوها من حجج ،كان كتبه ابن سينا والفارايب وابن رشد
" اخلالصة الالهوتية ضد الكفار"ابه  كت"توما"الصانع كما أمسوه، وضمنها 

ود  كثري مما أبدعه املسلمون مع اجلحوظل الغرب حىت يومنا هذا عالة على



 

 

٨٦ 
ثر إسالمي، ونسبة كل شيء إىل الغرب وحده، ابتداء من الكامل ألي أ ٨٦

  .، وانتهاء بالغرب احلديث املعاصراإلغريق ومرورا بالروم
  :وهكذا أنشأ الغرب حضارته اعتمادا على أصلني كبريين

ن علماء  عن الفالسفة املنتسبني لإلسالم وعالعلم الطبيعي املنقول -١
  .املسلمني
، والذي تعود جذوره "مارتن لوثر"ـاإلصالح الديين املنسوب ل -٢

إىل حركة حتطيم الصور والتماثيل يف الدولة البيزنطية املتأثرة باملد اإلسالمي 
 .العظيم

 بل مشل ؛وليس هذا اإلصالح خاصا بظهور الربوتستانتية ألول مرة
 .كذلك ما مسي اإلصالح الكاثوليكي

 وفالسفة "وأرسط"مع أن ابن اهليثم عدل األخطاء اليت وقع فيها و
 وعلى تصويبات ابن اهليثم يف البصريات استطاع الغرب أن يصنع ،اليونان

  . اإلجنليزي"جون ويلسون"النظارات، فإن الغرب نسب كالم ابن اهليثم إىل 
ومع أن املسلمني كانوا يعتقدون وبدون ضجة أن الشمس أكرب من 

  ."!كوبر نيكوس" نسب الغرب ذلك إىل القسيس البولندي ،األرض
 وهي أشكال بدائية ،وكان الروم يستخدمون األرقام املسماة الرومانية

هم هي مخسة ناقص واحد، ومل يكن دتشابه أصابع اليد، واألربعة عن
 فضال عن الكسور العشرية والبسط واملقام "الصفر"الغربيون يعرفون 

 اليت ،"األرقام العربية"والكسور االعتيادية حىت تعلموا من املسلمني ما مسوه 
  والفلك وغريها والطبالعلومال تزال عندهم إىل اليوم، وقل مثل ذلك يف 

  .سيأيت توضيحه إن شاء اهللاكما 
إىل علم احلركة حيث كتب ابن " إسحاق نيوتن"وقد سبق املسلمون 

 ل إن نظريته عن بقرون، ب"نيوتن"باجة وأبو محزة البغدادي ذلك قبل 
  ".أو اخلازين"سى وأبو الفتح اخلزيين اجلاذبية قد حتدث عنها جعفر بن مو

وإذا عرف الباحث املتجرد أن العلم الذي يفاخر به الغرب اليوم له 



 

 

٨٧ 
جذور إسالمية سرقها الغربيون من املسلمني دون إشارة، عرف عظيم  ٨٧

نا إىل نحني يدعو ،الكارثة اليت يريد الليرباليون وأشباههم أن جيرونا إليها
  !!.تمداد الثقافة منهسلوك طريق الغرب ومنهجه واس

حتدث ابن تيمية واملسلمون هم أول من فكر تفكريا إنسانيا عاما، فقد 
اجلواب الصحيح ملن بدل دين " بني كل األمم، كما يف عن القيم املشتركة

  ".املسيح
اخلرائط العثمانية الدقيقة اليت وضعها ب وكان هلم السبق جغرافيا أيضا

  .ا األقمار الصناعية األمريكيةحتهوأثبتت ص" حممد بريي"الريس 
 الذي ، للسلطان حممد الفاتحروانظر ملا قاله االمرباطور البيزنطي املعاص

أال تستنجد "مسع كثريا عن عدل العثمانيني، وقيل له عند حصار القسطنطينية 
 ألن أرى العمائم العثمانية أحب إيل من أن أرى ،كال" :فقال" بالبابا؟

  !!"الصلبان البابوية
 مثل الساعات احلائطية اليت كانت مبكراًهذا غري ما عرفه املسلمون و

 واألساليب ، والورق، والربيد، والتكييف عن طريق اجلدرانمعروفة ببغداد،
 وفن اهلندسة املعمارية ال سيما األسقف والقناطر ،الزراعية املتطورة

 الصينيون الذي كان ،واألنفاق، وكذا التطوير الذي أحدثه املسلمون للبارود
قد عرفوه، وكذلك املدافع اليت يذكر األساقفة الغربيون أنفسهم أن املسلمني 

 وأمثال ذلك من االختراعات اليت ،استخدموها يف األندلس وعني جالوت
يدين الغرب بالفضل فيها للمسلمني، ومع هذا كله فقد فرح النصارى 

فوا مع لوحتا ، على املسلمني"جنكيز خان"بانتصارات الوثين اوسي 
" الداالي الما"، وال يزال الرئيس األمريكي يف هذا العصر يستقبل "هوالكو"

، "التبت"ويطالب حبق البوذيني يف االستقالل عن الصني، وإنشاء دولة هلم يف 
مع أن الداالي الما يدعي األلوهية وأنه جتسيد لبوذا وأمثال ذلك من 

  .اخلرافات
 وكيف يرغمهم الصينيون ، يف تركستاناملسلمنيالرئيس نما ال يذكر يب



 

 

٨٨ 
، وجيعلون جائزة نقدية على اإلفطار يف رمضان وجيربوم على حتديد النسل ٨٨

ذلك الرئيس املؤمن ، ويسكت ملن خيربهم عن أي رجل ملتحٍ أو امرأة حمجبة
 عن مآسي املسلمني يف بورما، وعن حرمام حىت من الدخول بالدميقراطية

 وأن  بعضهم ، غرابة إذا علمنا أن الكفر ملة واحدة ولكن ال!تخاباتنيف اال
 وأن أهل الكتاب شهدوا أن املشركني اجلاهليني أهدى من ،أولياء بعض

  ! سبيالاآمنوالذين 
 مع أنه  ويتجاهل أن ذلك،رب بأنه حرر الرقيق وألغى الرقويفخر الغ

مث  إمنا هو بعض التكفري عن اإل، بل بدافع اقتصاديبدافع إنساين مل يكن
 باصطياده لذوي البشرة السوداء، والزعم بأم عبيد، حىت من احتقبهالذي 

 أو شيخا لقبيلة، وكيف أن دميقراطيتهم جعلت لدولةكان منهم سلطانا 
من أهله مسلمون % ٩٥ عبٍكم النصراين يفرض دينه وقانونه على شااحل

أصول ، وكان الذي حرر العبيد هو إبراهيم لينكولن، وهو من %٩٨ورمبا 
  .إسالمية أندلسية

ةمبائ" تزفيان"لباحث الفرنسي الربوفيسور رهم اهؤالء املصطادون قد 
 هكما يف كتاب" ألربت كان" وكتب عنهم الكاتب األمريكي ،مليون إنسان

 هارييت"وذكرت بعض مأسام الكاتبة األمريكية  ،"مصرع الدميقراطية"
، "ريتشارد وايت"ب األمريكي وكذا الكات ،"كوخ العم توم"يف كتاا " وست

يقطع أقدامهم ليعملوا له يف مزارع القطن " ويبالكاو"وكان املالك السيد 
إخوانكم : (غري اإلنسانية بقوله ، قارن هذه املعاملة وال يستطيعون اهلروب

يأكل ويكسوهم مما يلبس، مع أم  ووصيته بأن يطعمهم املالك مما ،)خولكم
رارا اصطادهم الغربيون بزعم تعليمهم احلضارة رقاء بالفعل وليسوا أحأ
  !لتقدم والرقياو

  )!الصالة وما ملكت أميانكم( ملا حضرته الوفاة وكانت وصيته 
أبو بكر : "وكيف أن عمر بن اخلطاب جعل بالل سيدا له حني قال

  ".سيدنا وأعتق سيدنا



 

 

٨٩ 
ية األمريكية ر االمرباطوت ورث"روزفلت"ـل" تشرشل"وملا تنازل  ٨٩

أ: نوعي القوةاستخدم االستعمار األمريكي اجلديد كالو ،ها الربيطانيةَأخت - 
 كما حدث يف الصومال وأفغانستان والعراق وفيتنام ،القوة اخلشنة أو الصلبة

 القوة الناعمة كما -وأمريكا اجلنوبية جتديدا للحروب الصليبية األوىل، ب
 وهلذه ، من الدول ومصر والشمال اإلفريقي وكثريالعربعملوا يف جزيرة 

ما ، ومنها هيئة األمم املتحدة ومنها اتمع الدويل: القوة جيوش كثرية منها
 ، ومنها البنك الدويل والشركات العابرة للحدود،العامل املتحضريسمى 

" اأجنبيا استثمار"ة لالستعمار اجلديد عوأمثال ذلك مما تسميه الشعوب اخلاض
  !عد على التنمية يف نظرها على البطالة ويسايقضي

ليس دفع الديون " نامية"وأصبح أكرب هم تلك الشعوب املسماة 
 وإنتاج املواد اخلام اليت يرغبها السادة ، بل دفع فوائد الديون،نفسها

 ، حىت أن أمريكا فرضت على الدول النفطية تصدير النفط خاما،املستهلكون
اجة الشركات تستثن إال الصمغ اخلام لشدة حمل وملا حاصرت السودان 

  .األمريكية الصناعية إليه، وقس على ذلك كثريا من املعادن والثروات
وذه الطريقة الذكية متت االغتياالت االقتصادية وجنح القراصنة اجلدد 

  .ولكن اهللا من ورائهم حميط
 أنتجت مصانع السالح ما وكلونتج عن ذلك سباق التسلح احملموم،

 والدولة ،لمستعمراتلرته  القدمي أو أجالغربية سالحا أكثر تطورا باعت
ه اجلديد هي إسرائيل،  بالوحيدة اليت حيق هلا أن ترد القدمي وتستبدل

من سكان العامل ينهبون أكثر من % ٥وباعتراف األمم املتحدة نفسها أصبح 
  . وأصبحت نفقات السالح أكثر من نفقات الغذاء،من ثرواته% ٩٠

 النصف ثروةنياء ميلكون ما يعادل السوبر أغوأصبح مثانية فقط من 
  .الفقري كلهاإلنساين 

زينة تأخذ منها أمريكا أو خ" كيس نقود"أما دول اخلليج فهي جمرد 
  !عند الطلب



 

 

٩٠ 
ولكي يفوز أي رئيس أمريكي يف االنتخابات ال بد أن يبشر األمريكيني  ٩٠

 دونالد" عطايا األعراب، مثلما بشرهم هبالتحسن االقتصادي الذي من روافد
  . بالوظائف مث الوظائف مث الوظائفالرياضبعد عقوده اهلائلة يف " ترامب
األمريكي " اإلعارة والتأجري"يف حني يفخر بعض املنافقني بأن قانون و

إلعادة إعمار أوروبا " مارشال" وضع األمريكيون مشروع ،يشملهم
 مدخرام  وحول األملان واليابانيون،وختليصها من دمار احلرب العاملية الثانية

  .هر اقتصاد الدولتني، وسرعان ما ازدلبنوك إىل البناء من جديدلمن قروض 
أما احلرب األمريكية على العراق فقد أثبتت فيما أثبتت أن حكام إيران 

حيث استخدموا اجليش األمريكي يف القضاء  ؛أحنك وأدهى من األمريكان
اإليرانيون وقت نفسه اقتحم  ويف العلى خصمهم اللدود صدام حسني،

وأصبحت   ال سيما يف اجلنوب، وفرضوا عملتهم ولغتهم على العراق،احلدود
وليس للنجف، واستطاعوا احتالل أربع عواصم عربية بعد " قم"الصدارة لـ

فضال عن بغداد، " ونجمن" أو "دياىل"أن كانوا عاجزين عن احتالل 
يما حكوميت واستطاعوا إقامة حكومات شيعية موالية هلم يف العراق ال س

 حني دمرت العراق ،املالكي والعبادي، وهكذا دمرت الدول اخلليجية نفسها
 وقضت على خط الدفاع األول !وساعدت أمريكا على حل اجليش العراقي

  ."سنة العراق"
هو " فالون"وثبت أن النمل هم األمريكان وأن اجلنرال األمريكي 

 كما أن األمريكان ،"جاينرفسن"ق عليها الثعلب العجوز  اليت تفو،النملة
 ويف الوقت نفسه ،ضحوا جبيشهم للقضاء على حركة طالبان املعادية إليران

خسروا كل املسلمني لسكوم عن جتار املخدرات مقابل صراخهم املرتفع 
 وكانوا هم اخلاسر ، يف أفغانستانعن مظامل املسلمات الاليت يرتدين احلجاب

 وال تنظر إىل ، ودوال عربية"الناتو"لف األكرب مع أم ورطوا معهم دول ح
 بل انظر إىل من يقتله جنود احلكومة األفغانية الدمية ،من تقتله طالبان فقط

  !نفسها



 

 

٩١ 
 املسلمني وكان ال بد ألوباما أن يغري وهكذا جلب األمريكيون سخط ٩١

 وأن يأيت ،وأدت إىل هذه الكوارث" سياسة القوة الصلبة اليت انتهجها بوش
 وزار مصر ،اعمة اليت ينجذب لسحرها املخدوعون من  املسلمنيبالقوة الن

السالم "وألقى فيها خطابه الشهري مفتتحا إياه باجلملة اليت يعرفها كل مرتد 
  ".عليكم

فإا ال تتنكر أبدا للمناهج اإلسرائيلية اليت ، لشيءأمريكاومهما تنكرت 
 مث يدلكون تقول إن العرب إذا أرادوا االستحمام يبصقون يف أيديهم

  .أجسادهم
 وبعضهم يقول إن ،هذا واملفكرون األمريكيون يتوقعون ألمريكا الدمار

أنفسهم يتوقعون ألوروبا واملفكرون األوربيون أزمتها مثل أزمة اليونان، 
  .ايارا قادما

تعاين من األزمات االقتصادية  واليوم جند اليونان وإسبانيا وغريها
 وقد خرجت منه ،االحتاد األورويب قابل لاليار كما أن ،والسياسية العنيفة

 ،بريطانيا وسوف خيرج غريها، والفرنسيون يعانون من أزمات متالحقة
  . وسخط على احلكومة، ومظاهرات، وأعمال شغب،واضطرابات

 ومع ذلك جتد ،وأكثر االقتصاديات الغربية متاسكا هو االقتصاد األملاين
 ،حتملها ملشاكل بقية دول االحتاد االقتصادية مع ،يف أملانيا اضطرابات داخلية

، وهو نوع جديد "الشعبوي"ه اليميين الذي يسمونه وينتشر يف أملانيا االجتا
  .من الشعوبية الصرحية يف عداوا لإلسالم

 وهذا ،ويف أوروبا استقطاب حاد بني اليمني املتطرف واليسار املتطرف
 غري أن االيار نفسه ،" العجوزالقارة"عنها " رامسفيلد"الواقع يصحح قول 
  .يواجه أمريكا اليوم

  كالربملان،وليس هناك تناغم بني اموعات األوروبية الكثرية
 يطمح إليها  والس األورويب لكذا، فضال عن الوحدة العامة اليت،األورويب
يب تقول و وكثري من دول االحتاد األور، يف هبوط"اليورو" و،األورويباالحتاد 



 

 

٩٢ 
كوا منفردة أفضل من االحتاد األورويب، مع ما يف أوروبا الصليبية من إن  ٩٢

، لالجئني تقض مضاجع املنظمات احلقوقيةلانقسامات داخلية ومعاملة سيئة 
ألوروبية ، والسياسة ابيني يغرقون الالجئني يف البحروألورال سيما وأن ا

له عنهم الرئيس  ولذلك يصدق فيهم ما يقو،مناقضة ملا يرفعونه من الشعارات
 وااهدون يف فلسطني وبالد الشام عامة ويف ،السوداين والرئيس التركي
  .العراق ويف كل بلد مسلم

 وبني ،وأوروبا حائرة بني إمياا املزعوم حبقوق اإلنسان وحرية التدين
  ! وإدماج املسلمني يف اتمعات األوروبية"اإلرهاب"حماربة ما يسمى 

 ،ظلم األمريكي لشعوب الشرق والشعوب األفريقيةفع فاتورة الوهي تد
 وتعاين ما يعانيه األمريكان ،وتشكو من تدفق سكان مستعمراا السابقة إليها

 وتعاطي ، وشرب املسكرات، كالعنصرية،من آفات احلضارة العلمانية
 ، والقلق، والدياثة، والتعري، واألمراض العصبية، واالنتحار،املخدرات

 ، والنظريات الغريبة، وانتشار أفكار الالمعقول،ية أو العبثية والعدم،واليأس
  .عيشة الضنكوهكذا من أعرض عن ذكر اهللا ال بد له من امل
غري و ،السيئ واملوقع اجلغرايف ،وهذا غري التضاريس األوروبية القاسية

 واجلفاف القادم، واألحزاب ، والرعب الدائم،بةلظروف املناخية املتقلا
  .لفلسفات املتناقضةاملتعارضة وا

أصغر قارات العامل جندها من أقسى البيئات يف العامل من  فمع أن أوروبا
أيضا، ففي شتائها تتجمد األار والبحريات، مث تتحول يف ربيعها إىل 

  .مستنقعات وفيها جبال شاهقة وتضاريس صعبة
  .وفيها تفكك لغوي وعرقي واضح

  .وخريطتها أكثر خريطة يف العامل تغريا
  .وفيها قامت احلربان العامليتان

  .وفيها النظريات املتناقضة واملذاهب املتناحرة
  .وفيها اجلهل املطبق واخلرافات الشائعة



 

 

٩٣ 
  .وفيها الدياثة والتعري واالحنطاط ٩٣

 وكما ،وكل أدوائها انتقلت إىل امريكا بل عند األمريكان ما هو أعظم
هار االمرباطورية  سوف تن،االمرباطورية الرومانية واضمحلتاارت 

األمريكية وتضمحل، ال سيما بعد أن أصبحت أمريكا تشرع اخلبائث، بل 
إن األمريكان يتفوقون يف الفحش على قوم لوط، فقد كان قوم لوط يأتون 

يف الفاحشة وأصبحوا أكثر تقدما،ر ذلك األمريكانيف ناديهم املنكر فطو  
م عراة يرتكبون كل  للعرامن قوم لوط، إذ يوجد يف أمريكا نوادة، ومع كو

  .الفواحش
 مث بعض الصوفية يف العصر ،وكان قدماء اوس يف اهلند والصني

جا يأخذون احلشيش من الطبيعة، ولكن التقدم احلديث  سذَّ،اإلسالمي
والتكنولوجيا األمريكية تتفنن يف إنتاج املخدرات، فصنعت منها احلبوب 

ا من املخدرات أشد من احلشيش، واإلبر وغريها، بل اكتشفوا أنواع
وأصبحت عصابات املخدرات يف بعض الدول أكثر تنظيما من اجليش 

  .احلكومي
 وافتعال أسس ، بد للغرب من حرب صليبية عنصريةوهكذا كان ال

  .فكرية حلضارته املنهارة
  :األسس الفكرية اليت يدعيها الغرب حلضارتهوأهم 
 .التنوير .١
 .الدميقراطية .٢
 ).الكلمة، حرية التعبري والرأي، احلرية اإلعالميةحرية (احلرية  .٣
 .حقوق اإلنسان .٤
 .التعددية والتسامح الديين .٥
 ).بني الشعوب وبني اجلنسني(املساواة  .٦

ومع أن الفصول الداخلية للكتاب تتضمن ما هو حق وما هو باطل من 
هذه األسس، فإن الغرب مر بأسس أخرى يتناساها، ولكن التاريخ لن 



 

 

٩٤ 
  :اينساها ومنه ٩٤

 .احلروب الدينية .١
 !التنوير املظلم .٢
 .راالستعما .٣
 .العنصرية .٤
 .مركزية النظرة .٥
 ). فوبياواإلسالم( .٦
 .العبيد واسترقاق السودمن يسمون خطف  .٧

  :احلرب الصليبية الثانية
مل تبدأ احلروب الصليبية مع احلمالت الصليبية املتتابعة يف القرن اخلامس 

 واله ملكفإن ملك غسان الذي اهلجري فقط، بل منذ بزوغ مشس اإلسالم، 
 كما هو معلوم، وكان الروم مؤيدين للمنافقني ،الروم كاتب كعب بن مالك

  .الذين بنوا مسجد الضرار ليكون وكرا هلم
 جيش وكان هرقل نصريا للنصارى يف معركة مؤتة، وجهز النيب 

د  مث أمر عند موته بإنفاذ جيش أسامة إىل الشام، وقالعسرة حملاربة الروم،
ن أسامة بن زيد أمريا له ليأخذ بثأر أبيه الذي  وعيوفاته، كان عقد لواءه قبل
 ويف أيام عمر رضي اهللا تعاىل عنه، فر أحد ملوك غسان استشهد يف مؤتة،

  .إىل االمرباطور البيزنطي الرومي
وليست العداوة األمريكية لإلسالم جديدة ابتدأها كلينتون أو بوش، 

ولكن الشركات الغربية اليت أكثر ما ميلكها ، "مبدونالد ترا"وأظهرها 
  .غري الرئيس األمريكي إن لزم األمر تغري اخلطة، وقد ت،اليهود

، وهي مرض "سالموفوبيااإل"م الغرب موجة صليبية يسموا واليوم تع
ليست عقالنية " اإلسالموفوبيا"نفسي يصح تسميته باهلوس االكتئايب، وهذه 

 ،عند الغربيني هو منع املسلمني من اهلجرة إىل الغربعلى االطالق، واحلل 



 

 

٩٥ 
والعمل على دجمهم يف اتمعات الغربية، ذلك الدمج الذي يعين ختلي املسلم  ٩٥

 وحتوله إىل نصراين أو علماين، أو ملحد، ويعين أن عليه أن ،كليا عن دينه
لى ، وأن عالكافريزين وأن يشرب اخلمر ويتزوج غربية أو تتزوج املسلمة من 

املؤمنة أن ختلع احلجاب، وأال تغطي شعر رأسها، كما على املسلمني أن 
 أو إنشاء املراكز اإلسالمية، أما دعوى ، أو قراءة القرآن،جيتنبوا بناء املساجد

 وحق اإلنسان يف أن يتدين مبا شاء، ، ونبذ خطاب الكراهية،التعددية
عارات تنادي ا والتسامح الديين والعلمانية وأمثال ذلك، فهي جمرد ش

املنظمات احلقوقية ذات الصفة غري اإللزامية، فال حتقِّق وال حتكم وال تلزم أي 
حكومة أو فرد بأي قرار، بل كثريا ما مسعنا الرد عليها وأن تقاريرها مسيسة 

  .وآراءها متحيزة وأمثال ذلك
وهكذا تتبخر الشعارات، حني يصطدم املسلم بالواقع املؤمل، والعنصرية 
اجلاهلية لدى الغرب اليت ال يسلم منها أي ملون، إذ ال يؤمن الغرب إال 

لون أشقر معتدل متقدم، ميثله البيض، ولون غري ذلك وهو : بلونني اثنني
متأخر بربري شرقي عموما، ومسلم خصوصا، حىت يف باريس اليت يسميها 

  .الليرباليون عاصمة النور ال يتكلم الناس إال بالفرنسية
 قال ، أن الغرب مغرور بتقدمه الدنيوي، مع أنه ضال خاسروال شك
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ا هل يشن الغرب علين"وينشأ عن ذلك سؤال يرد على كل مسلم 

  .؟"محلة صليبية أخرى
  .ال نستعجل اجلواب، بل ننظر إىل الواقع سياسيا وفكريا

 -وأمريكا خاصة-قد جتمعت لدي شواهد كثرية على أن الغرب عامة ل
يشن علينا حربا صليبية جديدة بصراحة، أو متسترة بأمساء أخرى، غري أين مل 

 حىت ال يقول ،مأقرر ذلك من كالمي أو من كالم املفكرين الغربيني أنفسه



 

 

٩٦ 
  .، أو أنين أدافع عن اإلرهاب-معاذ اهللا-الليرباليون إين متحامل أو انتقائي  ٩٦

 فضال عن تنظيم الدولة اإلسالمية املسمى ،فقبل وجود تنظيم القاعدة
 كان الغرب قد حتدث عن أسباب عداوته لإلسالم، "داعش"إعالميا 

ليت يتكئ عليها الغرب، واستخدامه أي وسيلة لذلك ال سيما القوة املادية ا
وال ينكرها أحد، ولكن كيف يستخدم الغرب هذه القوة، أو كيف عرب 

  الفالسفة الغربيون عن ذلك؟
، "حنن نستخدم قوة العفاريت بعقول األطفال": "جود"يقول االجنليزي 

، أو مثل الديناصور "غشيم ومتعايف"أي أن الغرب كما يقول أهل مكة 
  .جم الليمونةضخم اجلثة ولكن خمه يف ح

، ولكنها سوء التوجيه  املاديفليست مشكلة الغرب هي الضعف
واالستخدام، إذ يقوم على القوة سياسيون لديهم قدر كبري من احلماقة وسوء 

  .التصرف
هم رؤساء " احلملة الصليبية"ورمبا كان أشهر من استخدم عبارة 

مث استخدمها يف حربه على الشيوعية، " ايزاور"أمريكا، فقد استخدمها 
، )١١/٩(يف حربه على اإلسالم بعد أحداث " جورج ووكر بوش"الرئيس 

كرر ذلك بعد " بوش"لكن قال ناطق باسم إدارته إا زلة لسان منه، غري أن 
وأصبحت زلة !  انظر مثال خطابه يف اجليش األمريكي بوالية آالسكا،هذا

ية قدمية ال ترتبط ، وهذه احلملة الصليب)لفخامته(اللسان منهجا دائما 
 سبتمرب، ومن مظاهرها القدمية من يسميهم الغربيون ١١بأحداث ما يسمى 

 يف جمامع ، وهم النصارى الذين كانوا يشتمون الرسول "شهداء قرطبة"
  !املسلمني ال سيما مساجدهم

وقبل أن توجد حركة محاس فضال عن غريها كانت أمريكا اجم 
نية عامة، أو تصف أعماهلا بأا إرهابية، أما ومنظمة التحرير الفلسطي" فتح"

ما تقوم به إسرائيل فهو حق مشروع ألنه كما تقول أمريكا دفاع عن 
  !النفس



 

 

٩٧ 
 "   ﴿: واستمر الغرب على هذا املنوال الذي أخربنا اهللا تعاىل عنه بقوله ٩٧

-   ,   +   *)   (   '   &   % ، وهكذا يدل ]٥١: املائدة[ ﴾#   $   
بررت أمريكا " مرمرة"ما اعتدت إسرائيل مثال على السفينة التركية الواقع، فل

 مع أن من بني القتلى شخص أمريكي لكنه من أصل تركي وهو ،ذلك
  .مسلم، أي ليس آريا نصرانيا

كانت أمريكا قد قتلت النصراين الفلسطيين ) ١١/٩(وقبل أحداث 
ي إمساعيل راجي ظنا منها أنه مسلم، وكذلك الداعية اإلسالم" أليكس عودة"

الفاروقي، دع من قتلت من السعوديني قبل وبعد، وكان عمالء املباحث 
يف داخل أمريكا يتجسسون على كل مسلم قبل تلك " إف يب آي"األمريكية 

األحداث ويسجلون مكاملاته، حىت إم اعترفوا أم سجلوا على العريان 
سنة " كولورادو" ألف مكاملة، وأراين أخ سوداين يف والية ٥٠٠وحده 
م كيف أم يتجسسون عليه بوضع جهاز يف املغسلة، أي أم حسب ١٩٨٩

سامي "وضعوا له مكرفونا، وسجلوا على " بيتر رايت"تعبري صائد اجلواسيس 
 من  سنة١٥مكاملة قبل  " صاحل احلصني"الذي عمه الشيخ " احلصني
  .، لعن فيها أمريكا كما يقولونحماكمته

قدمية مل تفارقهم " اإلسالموفوبيا"ل على أن موجة مع شواهد كثرية تد
اجلمر من حتت الرماد، هذا إن مل تكن ) ١١/٩(قط، وإمنا أخرجت أحداث 

  .هي مدبرة
واإلرهاب عندهم حمصور يف جبهة جهاد اليهود والصليبيني، وبالذات 

مل حيرق كتابا ألسامة بن الدن " تريي جونز"يف تنظيم القاعدة، ولكن القس 
  .فلوريدا، وإمنا أحرق القرآن الكرمي ذاتهيف 

، بل "الفاشية القاعدية"أعمال القاعدة " فالني روفني"وكذلك مل يسم 
مساها الفاشية اإلسالمية، وهو اصطالح دأب الغرب على استعماله ال سيما 

شاريل "الدمناركية أو " جيالن غوستني"، والصور اليت نشرا "بوش"الرئيس 
مث انتشرت يف أوروبا وأمريكا وإسرائيل مل تكن صورا تسيء الفرنسية " إيبدو



 

 

٩٨ 
  .ألسامة بن الدن، وإمنا كانت تسيء لنيب اإلسالم صلوات اهللا وسالمه عليه ٩٨

وبالرغم من التصرحيات املتكررة ألسامة بن الدن يف اإلعالم األمريكي 
،  وال تتحيز إلسرائيل،بأنه جيب على أمريكا أن تعدل يف القضية الفلسطينية

فقد وقّع ستون مثقفا أمريكيا على خطاب وجهوه للمثقفني السعوديني 
  .يقولون فيه إن دافع اجلرمية هو اجلرمية ذاا

وهامجوا " شاريل إيبدو"واإلرهابيون عند الغرب هم الذين هامجوا 
  ".ثيوفان غوخ"ا املخرج اهلولندي سينما باريس وقتلو

مل " رجيينسبورج" جامعة يف خطابه يف" بندكت السادس عشر"والبابا 
يهاجم أسامة بن الدن، بل هاجم اإلسالم ذاته، وضمن خطابه أقواال 

ن من والدة الذي حكم بيزنطة قبل قرو" عمانوئيل" البيزنطي لإلمرباطور
خلق أسامة بن الدن بقرون، قبل أن ي" فولتري"سامة بن الدن، وكذلك فعل أ

قبل الثورة " فولتري"، وعاش "حممد"ا الصليبية عنوا" فولتري"فقد كانت رواية 
  .الفرنسية يف العصر الذي يسمونه عصر التنوير

حنن ال : "وهو ملحد مشهور وليس أصوليا" برمان هاريس"وقد قال 
" نشن حربا على اإلرهاب، بل نقاتل نظاما الهوتيا مهلكا وتواقا إىل اجلنة

  .أي على اإلسالم
ر اخلارجية التركي من ة وزيدول األوروبية طائرلوقد منعت بعض ا

 وعند كل أحد أن الوزير ليس من داعش أو القاعدة ،راضيهااهلبوط يف أ
  .ولكنه مسلم يعتقد أن اهللا واحد

 وكانت أمريكا وراء االنقالب التركي الذي أطاح بنجم الدين 
أربكان، وحزب السالمة يف تركيا وأوعزت إىل أوليائها يف اخلليج بإمداد 

باملال ففعلوا، ألن دوافع أمريكا نصرانية وليست إخوانية، كما االنقالبيني 
خة حسينة يف كانت أمريكا وراء اإلعدامات اليت قامت ا وكيلتها الشي

 هو املستنكر الوحيد لتلك اإلعدامات أردغانالديش، وكان رجب طيب بنغ
  .لبنغالديش" كريي"اجلائرة اليت جاءت بعد يوم واحد فقط من زيارة 



 

 

٩٩ 
 يوجد يف أوروبا أكثر من ،ابل تنظيمني إرهابيني يف بالد اإلسالمويف مق ٩٩

 ٤٠٠ألف تنظيم وصل بعضها للحكم، كما يوجد يف أمريكا ما ال يقل عن 
  .تنظيم، وكثري من التنظيمات ميليشيات مسلحة متعصبة

من "  نصر بال حرب١٩٩٩"مل حيذر يف كتابه " نيكسون"والرئيس 
ية، بل من األصولية اإلسالمية، ويف كتابه اآلخر األصولية الداعشية أو القاعد

  . مثل ذلكقال" انتهزوا الفرصة"
والقاعدة أنه كلما تعرض املسلمون للنكبة يف أي مكان فاحبث عن 
أمريكا واحبث عن املتحكم يف السياسة األمريكية، واحبث عن اللذين ميولون 

 أن هناك صلة على غزو العراق مدعيا" بوش" الرئيس وأقدمهذه السياسة، 
وثيقة بني صدام حسني وأسامة بن الدن، وأن العراق ميتلك أسلحة دمار 

مفتشي األمم املتحدة " بوش"، وجتاهل "عرب النفط"شامل يهدد ا جريانه 
يف العراق، وأن األمم املتحدة مل تفوضه بذلك، كما جتاهل أكرب حشد 

اليت كانت يف أمريكا بشري يف التاريخ، وهو املظاهرات املليونية الصاخبة 
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وأسبانيا، وغريها، فضال عن الدول 
اإلسالمية تنديدا باحلرب، ومنعا لوقوعها، فالدميقراطية األمريكية هي فقط 

  !عندما يريدها الرئيس األمريكي
 ال سيما موعظة ما ،لألصولية اإلجنيلية األمريكية" بوش"واستجاب 

، وآراء املتطرفني اجلمهوريني "ملكوت اهللا"وحماريب " زمالة املسيحيةال"يسمى 
 وإنه يطبق ما ذكره ،، وقال إن اهللا فوضه"حزب الشاي"يف ما مسي 

، وإن صدام حسني هو اآلشوري، وإن "الرؤيا"وما يف سفر " حزقيال"
العراقيني هم يأجوج ومأجوج وشعب الشمال الوارد ذكره يف التوراة، غري 

عراقيني تصدوا له مبا مل يكن له يف احلسبان، وقتلوا من األمريكان ما أن ال
أساتذة أحد ، وقد قال  غري اجلرحىاقدره بعض قادة اجلهاد خبمسني ألف

العالقات الدولية يف جامعة بوسطن إن أمريكا خسرت اآلالف من القتلى 
، وكانت -دع عنك إحصائيات البنتاجون العنصرية الكاذبة- واجلرحى



 

 

١٠٠ 
عمليات ضد جيشه تصل إىل مئة عملية يف اليوم الواحد، واشتعل العراق ال ١٠٠

 ،كله ضد األمريكان ومل حيم ساقة اجليش األمريكي إال قوات بدر الشيعية
مرتني، أما هيت فحرمت " بوش"جيش " الفلوجة"وهزمت مدينة املآذن 

سين، وكذلك هدف املثلث ال" رامسفيلد"كذا ما مساه ، وهدخوله إليها
أم "إحدى عشرة مرة أا دخلت ، وأعلنت أمريكا "بول برمير"رات مذك
  . جنديا عراقيا فقط٢٤ ويف املرة األخرية وجد جيش بوش أن فيها ،"قصر

الذي كان على " باراك حسني أوباما"الرئيس املرتد " بوش"وجاء بعد 
يف غانا، أي أنه نكل م " أمحد سيكو توري"املسلمني أشد مما كان عليهم 

ي ينفي مة اإلسالم عن نفسه، وأكد مرارا أنه نصراين، ولكن نسبة لك
يقولون إنه ما يزال مسلما، ولفقوا ما شاءوا عن % ٢٥كبرية من األمريكان 
  .والدته وتربيته ونشأته

ر وأعلن أنه سوف يسري على غري سياسة بوش االستعدائية، وفعال غي
 على يركز" بوش"د كان إىل األسوأ داخليا وخارجيا، فق" بوش"سياسة 

  . مع زيادة القوة الناعمة، ولكن أوباما زادها سعارابةالقوة الصل
، فبعد أن كان انتهاكا "باتريوت"أما داخليا فقد شرعن قانون املواطنة 

 أصبح ،، وحدا من حريات األمريكيني"بوش"لوثيقة احلقوق املدنية أيام 
  ".أوباما"أخالقيا ومشروعا أيام 

وزاد حدا يف أمريكا " أوباما"سالموفوبيا يف عهد وتضاعفت اإل
  .والغرب

، وجعل من حق "غوانتنامو"بوعده إغالق معتقل " أوباما"ونكث 
  .املباحث أن تتنصت على من تشاء بدون حكم قضائي

ومهد أوباما ملن يأيت بعده بأن متم يف عهده بناء حوايل ثلث اجلدار مع 
  .ك الشائكةاملكسيك، والباقي أسوار من األسال

 مليون ٣٨ويف عهده ازدادت املساعدات األمريكية إلسرائيل فبلغت 
 فوقع خالف تكتيكي بني ،دوالر، غري أن إسرائيل مل تشبع ولن تشبع



 

 

١٠١ 
  "!أوباما"و" نتنياهو" ١٠١

، واستحدث األدلة " احملتملاإلرهايب"ما مساه " أوباما"واستحدث 
 إىل دول جتيز قوانينها "غوانتنامو" واستحدث نقل السجناء من ،السرية

 وتطيل يف املدة حبسب أهواء احلاكمني، وكم من سجني غادر ،التعذيب
  .غوانتنامو بعد انتهاء حمكوميته لكن احلكومات املوالية ألمريكا سجنته طويال

وأنشأ أوباما السجون السرية حىت ال يطالبه أحد بإغالقها، وحىت ال 
السالم "لعبارة اليت يعرفها كل مرتد ختضع للقضاء، وملا زار القاهرة قال ا

، فخدر ا الذين يغرقون يف شرب من املاء ويسكرون من زبيبة كما "عليكم
  .يقال

اآلن نستغين عن : وابتهج ألن أمريكا أنتجت النفط الصخري وقال
  !النفط األجنيب

 أنه استنقذ اجليش ،ورمبا كانت اإلجيابية الوحيدة له عند األمريكان
 ومن العنف الذي شكاه جنراالت اجليش ، جحيم العراقاألمريكي من

، "مارك تورميب"اجلويني والبحريني لرئيس جلنة القوات األمريكية بالكوجنرس 
 وأكدوا ضرورة إقفال بعض القواعد العسكرية ،وطالبوا بنفقات أكرب

 وأن اجلاهزية ،الداخلية، وقد ذكر القادة أيضا أن الطلعات اجلوية ضئيلة
  .ضعيفة
استمرت مواعظ العم سام ودروسه، وتقارير وزارة اخلارجية و

األمريكية عن انتهاكات حقوق اإلنسان وعن التضييق على األقليات واحلد 
  .من حريتها الدينية يف بالد املسلمني

سبع دول، وهجماه " أوباما"وأما خارجيا فقد مشلت غزوات 
وازدادت عداوته " شبو"بطائرات بدون طيار تضاعفت مثاين مرات عن أيام 

اعتمادا على أن الربملان التركي رفض أن " بوش"لألتراك عما كانت عليه أيام 
أي ميناء أو قاعدة تركية للهجوم على " بوش" أيام األمريكييستخدم اجليش 
، وتركيا هي الدولة الوحيدة اليت رفضت ذلك مع "اجنرليك"العراق كقاعدة 



 

 

١٠٢ 
أوباما اخلطوات اليت قام ا حزب العدالة أا عضو يف حلف الناتو، واستنكر  ١٠٢

إنه كان جيب على : الذي قال" فتح اهللا غولن"يف تركيا، واستمر يف إيواء 
  .استئذان إسرائيل" مرمرة"مرسلي السفينة التركية 

القلعة "إىل أوليائه يف أوروبا أن ال تدخل تركيا " أوباما"وأوعز 
 األمريكي وحسب تعريف الكاتب ألا مسلمة وأوروبا نصرانية،" األوروبية

أصبحت تركيا العدو اللدود لإلسالموفوبيني الساعني إىل إنقاذ " "جون فيفر"
  ".احلضارة الغربية
، وغير "وادي سوات"و" وزيرستان"القبائل العزل يف " أوباما"وهاجم 

إخل  .. األمريكيالذي كان دفاعا عن األمن القومي " بوش"اسم العدوان أيام 
، واغتال أسامة بن الدن بدون إذن حىت "ليات الطوارئ يف اخلارجعم"إىل 

من احلكومة الباكستانية اليت كان االغتيال على أرضها، وأنقذ اجليش 
األمريكي من كارثة احتالل العراق واستبقى على ما يشاء من القواعد 
األمريكية احملصنة فيه، مع بعض اجلنراالت الذين مساهم مستشارين وخرباء 

" بوش"اعدون اجليش العراقي الذي يتزعمه وكيله العبادي، أي كما غير يس
" أوباما"األب اسم القساوسة يف السعودية إىل مستشارين روحيني، وأوكل 

املهمة العسكرية إىل رافضة العراق فقاموا مبا ال خيفى على أحد من القتل 
  .والتهجري والتغيري الدميغرايف الشامل

م الدولة اإلسالمية الذي أصبحت القاعدة إىل جانبه ويف أيامه ظهر تنظي
إن أمريكا هي اليت أوجدته، أما ": هيالري كلينتون"محال وديعا، تقول 

هو الذي صنعه، أما السناتور " أوباما"إن : فيقول" دونالد ترامب"خصمها 
هو الذي صنع داعش، فهم يتفقون أنه مصنوع " بشار"فيقول " جون ماكني"

مثلما اغتال " أوباما"، ومهما يكن من أمر فإن !من الصانعلكن خيتلفون 
، وال يلزم "أبو حممد العدناين"أسامة بن الدن اغتال املنظر الفكري للتنظيم 

من كونه هو الذي أنشأ التنظيم أن يستمر يف رعايته لألبد أو أن التنظيم كله 
  .مصنوع



 

 

١٠٣ 
وإن كان  ،واملقصود يف كل حال هو اإلسالم نفسه واملسلمون كلهم ١٠٣

  .أولئك الصليبيون يبدأون بأكل الثور األبيض
 ويستفيدون من ،على أن بعبع اإلرهاب يستخدم حلرب اإلسالم

  .انتهاكات التنظيم يف اسطنبول وأا ودكا
إن الصليبيني اجلدد خيفون صلبام ويسترون شعارام : وأقول وأكرر

، حىت األصوليني وليسوا كلهم متدينني، بل منهم من هو ملحد أو ليربايل
 ينفذ دون أن يعلم األهداف وأكثرهممنهم فساق يستحلون الزىن واللواط، 

، وليسوا كالصليبيني صال، وجاهل جهال مركباأ، إذ هو ال يقرأ اخلفية
القدامى ظاهرين مكشوفني لألمة هدفهم محاية العقيدة النصرانية من الوثنيني 

  .حسب قوهلم
 حتت أمساء أخرى قد يكون بعضها أهدافا وإمنا يتستر الصليبيون اجلدد

ثانوية مثل محاية األنظمة الدميقراطية والسيطرة على منابع النفط، وجندة 
  .الدول الصديقة بناء على طلبها ونزع أسلحة الدمار الشامل وأمثال ذلك

احلرب "يف كتابه الذي مساه " جون فيفر"يقول الكاتب األمريكي 
محلتنا الصليبية ": ( املستعرة جمددا ضد اإلسالمربالصليبية الثانية حرب الغ

معقدة إذ دخلت الواليات املتحدة احلرب دفاعا عن معتقد مزعوم ...الراهنة 
  .)خمتلف ليس املسيحية بل الدميقراطية الليربالية

أقول هذه احلملة ال يشبهها تارخييا إال محلة الكاثوليك على إخواننا 
وعليهم اعتدى الكاثوليك "املوريسك"ون املسلمني يف األندلس الذين يسم ،

بعد سقوط غرناطة، وعقد األسبان شروطهم اليت عقدوها مع أيب عبد اهللا 
شرطًا ومل يف الكاثوليك منها بأي شرط، ومل يكونوا ) ٦٢(الصغري وبلغت 

  .يهامجون إرهابيني كما يتسترون اليوم، بل يهامجون الدين اإلسالمي نفسه
المية الغربية ال ختص تنظيما بعينه وال تتمحور حول كما أن احلملة اإلع

فرانكلني "، وإمنا اجم اإلسالم يف ذاته ألنه كما قال "اإلرهاب"ما يسمى 
  "!دين الشر": "غراهام



 

 

١٠٤ 
، بل كل مسلم "داعش"واملستهدف يف أمريكا ليس هو القاعدة أو  ١٠٤

ا تقف مع إىل القول إ" مادلني أولربايت"فيها، األمر الذي دفع اليهودية 
  .املسلمني، ومل تقل أبدا إا تقف مع القاعدة أو داعش

إلسالم سياسة أمريكية ثابتة مهما تغري الرئيس أو احلزب، ل ةواوالعد
وهي تزداد ضراوة كل حني، وإذا الحظوا قلة شعبيتها أوعزوا من جديد إىل 

ياه وال ، والشعب األمريكي غارق يف دنوإعالمهم لتنفخ فيها احلياةقنوام 
يدري شيئا عن خطط حكومته وشركاا، وهو شعب مشاهد ال قارئ، وإن 
قرأ فقراءاته يف الصحف اليت تعرض املبيعات والتخفيضات والعروض، أما ما 

فال يهمه " بولسي أفايرز"أو " فورين أفايرز"ينشره السياسيون ومراكزهم يف 
 البيت األبيض ورمبا من قريب وال من بعيد، كما ال يهمه منِ احلاكم يف

  .جهل حىت امسه
 فإنه ،بأن حربه على اإلرهاب ستكون طويلة" أوباما"وإذا صرح 

يستلهم أن احلروب الصليبية األوىل استغرقت قرونا واقتضت تسع محالت 
، أما متويل هذه احلروب فليس عليه "كارين أرمسترونج" عنها ثتمتتالية حتد

  فكيف ال تطول؟
" سويسرا"ر تطرفا؛ فإن البلد الذي يوصف باحلياد ويبدو أن أوربا أكث

ت وليس فيه إال ثالث مآذن فقط، قد أجرى استفتاء حول بناء املآذن وصو
أكثر شعبه ملنع بنائها، وفعال نفذت احلكومة السويسرية ذلك، ويف النمسا 

 الذي أصبح الغرب وأذنابه يسمونه ،صوت أكثر الشعب لليمني املتطرف
مهد احلرية واإلخاء واملساواة، " فرنسا" الدولة العلمانية ، ويف"الشعبوي"

كما يزعم بعض الليرباليني يف السعودية، ومنها انطلقت ثورة النور كما 
يزعمون، حظرت احلكومة ارتداء احلجاب أو البوركيين، ومل يكن يتحجب 

امرأة من بني ) ٢٠٠٠(حسب اإلحصاءات الفرنسية نفسها إال حوايل ألفي 
  !اليني من املسلمني، أي ماليني املتربجاتمخسة م

ومع التسليم أنه يوجد بني املسلمني تنظيمان متطرفا اثنان، يوجد يف 



 

 

١٠٥ 
منها النازيون اجلدد  -كما تقدم- تنظيم متطرف ١٤٠٠ أكثر من الغرب ١٠٥

، ، والصليبيون اجلددس والذئاب الغرب، واأللوية احلمراءووحليقو الرؤ
نها التنظيم الذي قتل رئيس وزراء النرويج وأصحاب القمصان الزرق، وم

 ٩٠ ومل يقتل ذلك اآلري األشقر يف النرويج إال ،ووزيرة خارجية السويد
هذه أكرب : غري من أصيب، ولو كان مسلما لقالوا! شخصا فقط كلهم بيض

نسى، وقالوا هكذا نعملية إرهابية يف التاريخ وشهروا به طويال حىت ال 
  !ماملوت يف اإلسالصناعة 

وخترج املظاهرات املعادية لإلسالم يف كافة أحناء القارة، وأوربا هي اليت 
منعت املهاجرين املسلمني من دخول البالد، وأغرقتهم عمدا يف البحر 

  !املتوسط وعممت على الفنادق بعدم إسكان أي مسلم
يليشيا فيها حتارب احلكومة الفدرالية، وتدمر املأما يف أمريكا فإن 

سطو على البنوك، وتقول إن اإلشارات الضوئية أدوات تتجسس اجلسور، وت
يف أوكالهوما " تيموثي ماكفي"ا األمم املتحدة على أمريكا، وما عمله 

أكثر من " تيموثي" من أعمال تلك املليشيات، وقد قتل اليس إال جزء
 يف حادث واحد، ولكن احلادث مر كأي "مئة وستني أمريكيا"" ١٦٠"

 كان الذي فعله مسلما أو ملونا فضال عن السود حادث عادي، ولو
الختلف األمر جدا، ومع أن اجلاين كان أشقرا آريا، وذلك ما عرفته أمريكا 

أن مالمح " احلياة"منذ اللحظات االوىل للحادث، فقد قرأت يف جريدة 
  !اجلاين شرق أوسطية وأن أمريكا تبحث عن مترمجني

ءات حيث قال بعد مدة وبتصريح حدا هلذه االفترا" كلينتون"وقد وضع 
، وعلى أية حال هذا احلادث أكرب من "إن اجلاين كان أمريكيا"مقتضب 

، الذي قالوا إنه مات فيه  يف فلوريداحادث  امللهى الليلي لقوم لوط اجلدد
 منهم ووصفوه بأنه أكرب حادث تعرضت له أمريكا منذ احلرب العاملية ٥٠

  !الثانية
 ١١إنه لو كانت أحداث " نعوم تشومسكي"كي وقد قال املفكر األمري



 

 

١٠٦ 
١٠٦ مل ينسوا سبتمرب وقعت يف أي بلد آخر لكانت خربا عاديا ينساه الناس، أو 

  !أحداث ملجأ العامرية يف بغداد
تحروا ومجاعته الذين ان" جونز"بل سبقه هو الوحيد " ماكفي"وليس 

 جريدة ، وكتبت"ديفيد"مجاعيا وكذلك مجاعة بوابة السماء اليت تزعمها 
  . حنلة٢٥٠٠الشرق األوسط أن يف أمريكا أكثر من 

وفيها بالطبع عبادة إبليس املنتشرة يف كاليفورنيا ونيويورك وال تنسى 
إىل سيد األحرار " عبد اهللا القصيمي أهدى أحد كتبه  املصريأن امللحد

  .كما مساه" إبليس
بب الفقر على أن األمريكان مل حييوا عبادته ألنه سيد األحرار، بل بس

  ".ماريا تريزا"الروحي كما عربت عنه املنصرة 
وإذا كان غرض أمريكا هو نشر الدميقراطية فكيف اختار أهل غزة 

؟ "حممد مرسي"، واختار املصريون "جبهة اإلنقاذ"محاس، واختار اجلزائريون 
وملاذا تساند أمريكا الدول االستبدادية ال سيما العربية؟ وكيف اختار أهايل 

، وملاذا اغتالته أمريكا إذن؟ بل كيف جاء "سلفادور أليندي" "يتشيل"
  ؟"أدولف هتلر) "عندهم(الشيطان 

وملاذا يشهرون بتركيا ويقولون إن حزب العدالة والتنمية احلاكم يريد 
إعادة أجماد العثمانيني؟ وملاذا حيرم إعادة أجماد العثمانيني، وحيرم إتاحة احلرية 

ن أراد أن يصلي يف تركيا، بينما يسمح الغرب ملن أرادت أن تتحجب، ومل
وحيظر دخول تركيا يف االحتاد األوريب، ألن األتراك " اإلسالموفوبيا"حبملة 

  .مسلمون واألوربيني نصارى
وملاذا تضع أمريكا خطا أمحر إلعادة أجماد العثمانيني وخطا أخضر 

الة واحلجاب إلعادة أجماد القياصرة واألسر احلاكمة يف أوروبا؟ أليست الص
  من احلريات الشخصية؟

وكيف يكون حزب العدالة التركي إرهابيا غري دميقراطي مع أن 
املصوتني له من األتراك أكثر من املصوتني خلروج بريطانيا من االحتاد 



 

 

١٠٧ 
  !األورويب ١٠٧

وإذا كان املستهدف هو القاعدة كما يزعمون، فلماذا وضعوا كتاب 
البوسنة واهلرسك، قبل أن يقصف " والنات"؟ وملاذا قصف "الفرقان احلق"

  .صربيا
هي اليت وضعت النقاط على احلروف " ترامب"صحيح أن تصرحيات 

b   a   ﴿: وكشفت حقيقة املعركة اليت قال اهللا عنها    `    _    ^   ]
e   d   c﴾ ]؟ "ترامب"، ولكن على أي شيء استند ]١١٨:آل عمران

ني الدوالرات حلرب اإلسالم؟ أمل يكن احلزب اجلمهوري قبله قد رصد مالي
" حممد مؤسس إمرباطورية املسلمني"اجلد قد كتب كتابه " بوش"أمل يكن 

وللعلم العبيكان فرع -؟، والكتاب نشرته دار العبيكان "ترامب"قبل أن يولد 
حقيقة حممد مؤسس أكثر "ومثله كتاب ! وليسوا متطرفني -من آل سعود

  ".األديان تعصبا يف العامل
ماكس " العرب ف عامل االجتماع املشهور عند األكادمييني وكيف وص

   دين حروب؟اإلسالم بأنه" فيرب
حتذير األوربيني من خطر " موترو"وأراد عامل االجتماع الفرنسي 

الشيوعية هي اإلسالم : الشيوعية فقال يف األربعينيات من القرن املاضي
  !اجلديد

إن : لرئاسة األمريكيةاألصويل املعروف ومرشح ا" بات روبتسون"وقال 
  .مصدر العنف هو اإلسالم

الذي خدم يف اجليش األمريكي أيام " جريي كاري"بينما قال اللواء 
، فهل "إن القرآن هو مصدر العنف"قدوم اجليش األمريكي إىل جزيرة العرب 

  القرآن أيضا أنزله أسامة بن الدن أو أبو بكر البغدادي؟
  "! إرهايب)( اإلسالم حممدا إن نيب: "فقال" جريي فالويل"أما 

اعتذر عن كلمته هذه، ولست أدري أكان اعتذاره " فالويل"يقولون إن 
 ورمبا قتلوه، أم ألا عنها ألا تستفز املسلمني باإلساءة إىل نبيهم حممد 



 

 

١٠٨ 
" فالويل"تكشف النوايا املبيتة ضد اإلسالم واليت تنضح ا خطابات  ١٠٨

  .األخرى
": جهاد وتش"مؤسس موقع " وبرت سبنسرر"وعلى أية حال، قال 

  .، وال دخان بال نار"مثل هذا الكالم كثري وروته الصحف األمريكية"
" ترامب"الذي جعله " فلني"ومن أعداء اإلسالم املشهورين اجلنرال 

األب الروحي " ستيفن بانون" وكذلك !كبري مستشاريه، مث إنه استقال
  . الرياضمعه إىل" ترامب"الذي اصطحبه " ترامب"لـ

األب للقساوسة " بوش"وكيف نصدق االسم الذي وضعه 
وال نقول إن عملهم يندرج ضمن اخلطة " املستشارون الروحانيون"

 ١٠، أي تنصري الناس الذين يقطنون بني خط العرض )١٠/٤٠(األمريكية، 
، وهم طبعا املسلمون، وملاذا يوزع هؤالء املستشارون ٤٠وخط العرض 

  . املسألة جمرد استعانة بالكفاراإلجنيل، لو كانت
أسالفه، فإن لتركي احلمد العقيلي الربيداوي " ترامب"وإذا كان لـ

اإلسالم " يستخدم مصطلح -هو والليرباليون-أسالفه أيضا، فهو ما فتئ 
، وتركي احلمد يطالبنا "هتلر"وأول من استخدمه كما قرأت هو " السياسي

ن حممد بن عبد الوهاب الذي اعتمد نتخلى عأن بالتخلي عن ابن تيمية، أي 
  .على كالم ابن تيمية

ومل ترد عليه هيئة كبار العلماء حىت بدون ذكر امسه، بل إن اهليئة 
اجلليلة ال أعلم أا ردت على أي صحيفة ورقية أو الكترونية يقوم عليها 

  .الليرباليون
ل ورمبا ألن ذلك جيرح مشاعر ورثة الذي أعطى تركي احلمد قلمه وقا

  ."اكتب ما شئت"له 
" إيالف"وأخواا وموقع " عكاظ"و" الوطن"أو يسيء إىل من وراءه يف 

  !وإخوانه
وهنا ينبغي أن نذكِّر الليرباليني بأن الذين يرفضون أي وسيلة حضارية 



 

 

١٠٩ 
وال يزالون يركبون الدواب وحيرمون ركوب السيارات هم طائفة دينية  ١٠٩

" بنسلفانيا"، ومقرها الرئيس يف نصرانية تنتشر يف عشرين والية أمريكية
  .وليس يف بريدة

قد يستفز املسلمني كما " اإلسالم السياسي"وملا أدرك الغرب أن قول 
، "ثيوفان غوخ"املغريب األصل حني قتل املخرج اهلولندي " حممد بديري"فعل 
، مع أن كل قارئ للقرآن يعلم أن "اإلسالم الراديكايل" املصطلح فقالوا غريوا

  .)التطرف ( الراديكاليةيقرة جزء من اإلسالم، وأن اإلسالم ال السياس
قد شبه " مارتن لوثر "-كما يقال-وقبل هؤالء كان املصلح الديين 

  ".وما هي بابل اجلديدةر"البابا الكاثوليكي يف الفاتيكان باألتراك، وقال 
-  كما مساهبأوروبا اليت وقفت يف وجه اخلطر التركي" لوثر"وأهاب 

  . أن تقف يف وجه البابا-سالميأي اإل
 وأكثر األمريكيني اليوم بروتستانتيون كانت كنائسهم خمتلفة، وقد أباد

سكان البالد األصليني، وقد كان " اهلنود احلمر"الوحش األمريكي من مساهم 
وهو " نعوم تشومسكي"  وقد حتدث عنهم فيهم مسلمون وبقيتهم ذميون،

 عيان طران اإلسباين الذي كان شاهد امليهودي أمريكي، كما حتدث عنهم
  .على ما فعله األسبان يف أمريكا اجلنوبية

وأمريكا املعاصرة تعد الذين ابادوا اهلنود أبطاال قوميني ومنهم الرئيس 
الذي وضعوا صورته على فئة العشرين " جاكسون"األمريكي قدوة ترامب 

  .، وحنتوا له التماثيلدوالرا ختليدا لذكراه
 وخدماته للشعب األمريكي أنه خفف عنهم، فبعد أن ومن بطوالته

بفروة الرأس " جاكسون"كانوا حيضرون راس هندي ليأخذوا اجلائزة، اكتفى 
 جنيه، وهو مبلغ كبري ١٠٠فقط، وكل من أحضر فروة هندي يعطى 

  .حسب ذلك الزمن
وهذا غري ما برع فيه الرجل األبيض من صنوف أخرى من احلرب 

واستغل معرفته احلضارية يف !! بيولوجية، وتعقيم اهلندياتواإلبادة كاحلرب ال



 

 

١١٠ 
  .إفناء هؤالء املساكني ١١٠

  . هذا يف العامل الربوتستانيت، فماذا عن بقية النصارى
 فهم األغلبية يف فرنسا اليت حظرت ارتداء احلجاب ،أما الكاثوليك

  !!والبوركيين، مع أا تدعي أا مصدر النور واحلرية
الذين كونوا مع الصرب جيشا واحدا ارتكب مذحبة " الكروات"ومنهم 

  .وغريها من اازر يف البوسنة واهلرسك" سربنتشا"يف 
 ،ومنهم األسبان الذين أخرجوا املسلمني بالقوة والغدر من األندلس

للبحث عن موقع آخر " كريستوفر كوملبس) "خرتسوف(وأرسلوا 
ابا املال لرحلته اليت اكتشف فيها للكاثوليكية ال مير بالدولة العثمانية، ودفع الب

  .الغربيون أمريكا بطريق اخلطأ
إىل اهلند وعرف هلم " فاسكودجياما"ومنهم الربتغاليون الذين أرسلوا 

  .الذي ال مير باألراضي العثمانية" رأس الرجاء الصاحل"طريق 
الذي على جهوده التنصريية نشأت " ماجالن"ر ومن الكاثوليك املنص

لبني الدولة الكاثوليكية الوحيدة يف قارة آسيا غري أن السلطان يف مشال الف
  .قتله" البوالبو"ااهد املسلم 

 فحسبك أن منهم بطريرك موسكو الذي قال جليش ،وأما األرثوذكس
أنتم يف حرب (: الرئيس السابق للمخابرات الروسية" بوتني"القيصر املاكر 

لتوجه الحتالل بالد الشام، يريد ا" بوتني" وذلك حني كان جيش ،)مقدسة
الروسية فيها، ومن أعمال ذلك اجليش املشهورة " محيميم"وبناء قاعدة 

  .مناوراته مع إسرائيل
إلسالم وسكو قالت بأن االيت تصدر من م" برافدا"كما أن صحيفة 

م دين روسيا، وذلك حتذيراً منها من التناقص ٢٠٥٠سوف يصبح سنة 
  .املتزايد يف السكان

رثوذوكس اليونانيون الذين منعوا الوجود اإلسالمي مطلقا، ومنهم األ
  .وجحدوا مجيل الدولة العثمانية اليت كانت اليونان إحدى أقاليمها



 

 

١١١ 
ومنهم الصرب الذين يغين ذكرهم عن أفعاهلم وجرائمهم، وحسبك أن  ١١١

، فحىت ارم "سلوفودان ميلوسوفيتش"احملكمة الدولية نفسها حتاكم 
  . مل يقروه على جرائمه البشعة يف حق املسلمني،السبعةويهوده " كلينتون"

أي مذابح  (إن املسلمني لن ينسوا ذلك: قال" نيأو"واملندوب الربيطاين 
، وإن آثاره سوف متتد قرونا، وصدق فنحن مل ننس )البوسنة واهلرسك

  !األندلس وخبارى ولن ننسامها
أن تربيته وهكذا يرى كل ذي عينني أن الغرب أعرف بأهدافه منا، و

  .وبيئته وتارخيه ومناهجه تقوم على حرب اإلسالم
أما اليهود الذين يتحكمون يف السياسة الغربية واالقتصاد الغريب فهم 

يف " وماغرنب"وتلميذه " جولدزيهر"أصحاب التوجيه والدراسات اليت قام ا 
" غتوننصمويل هنت"ديقه وص" برنارد لويس"املاضي ويقوم ا يف عصرنا 

  . وتالميذمهاهوديانالي
وفريد ،بسام طييب( املنافقني مثل  منارى جيشع اليهود والنصويتب 

، ووفاء ة الباكستاني وإرشاد ماجني اللبناين،، وفؤاد عجمي اهلنديزكريا
، وخالد  الصومالية، وهرسي علي املصرية، ونوين درويش السوريةسلطان

املسلم إنه غري إرهايب أو ، ومهما قال )وران، وزينة أنور، وصحوات العراقد
ستيفن "أنه حيارب اإلرهاب فلن يقبلوا منه، بل إن األمر على حد تعبري 

، وهذا "إن عدم الدليل هو دليل حبد ذاته" "أشباح حممد"يف كتابه " زيورخ
 يف األمريكييذكرنا بالرسالة اليت وجهها أحد األمريكيني إىل وزير احلربية 

 ،ضا له على وضع اليابانيني يف معسكرات اعتقالحمر" فالوين"احلرب الثانية 
ألن عدم قيام اليابانيني بأي عمل ضد أمريكا حىت اآلن هو نفسه دليل على 

  . كما قالأن هذا العمل مبيت
ويستطيع أي باحث بعقله املتجرد أن جيد جذور اإلرهاب األمريكي 

إدوارد "ألمريكي  فاجلنرال ا،ضد املسلمني يف األعمال األمريكية وغريها قدميا
 ليبيا عاصمة- أثناء عدوانه على السفن اإلسالمية يف ميناء طرابلس" لييري



 

 

١١٢ 
مات كثري من و أمر جنوده باهلجوم االنتحاري على امليناء -حاليا ١١٢

  .األمريكيني، بينما غرقت سفينة طرابلسية واحدة
" يريل"قدم ": هذا قائال" يريبل"وأثىن بابا الفاتيكان على عمل 

يحية بقوة صغرية ويف وقت قصري أكثر مما قدم هلا أكثر أمم العامل للمس
  ".املسيحي قوة على مدى عصور

والطيارون اليابانيون استخدموا طريقتهم االنتحارية يف مهامجة السفن 
، ومل يسمهم "بريل هاربر"ة بعد قصف األمريكية يف احلرب العاملية الثاني

  .األمريكان اإلرهابيني
نتحار اليت أنشأها اليابانيون وكانوا على حد قول وكذلك فرق اال
  :حافظ إبراهيم من قبل

   وأباًاًألوطان أماأن نرى   مناهكذا امليكادو قد علّ
حكمت على أمريكا بأا " الهاي"مث إن حمكمة العدل الدولية يف 

أفرطت يف استخدام القوة، أي أا حسب تعبري الكاتب اليهودي األمريكي 
  ".دولة إرهابية مارقة ومتوحشة ""كينعوم تشومس"

دع اإلرهاب الصهيوين فهو ملء السمع والبصر وهو الذي أنشأ 
عصابات إرهابية قبل قيام دولة إسرائيل وقبل أن يولد أسامة بن الدن وأبو 

، وما "أصحاب اخلناجر" و"هاغانا"و" نشتري"بكر البغدادي، ومنها عصابات 
  .مذحبة دير ياسني عنا ببعيد

أن مينحه " مناحيم بيجن"حق منشئ تلك العصابات اإلرهايب واست
  !الغرب جائزة نوبل للسالم

وعلى هذه العصابات قامت األحزاب الدينية يف إسرائيل مثل حزب 
  ". وأجوادات إسرائيل،"املفدال" و،"راية التوراة"، و"إميانغوش"و" شاس"

ت حزبية وال تزال العصابات تتوالد بنشوء أحزاب جديدة أو انشقاقا
، غري أن إسرائيل جيب عند الغرب حماباا ، واليهود يتلونون كاحلرباءجديدة

  .وهي فوق كل قانون دوليا كان أم حمليا، وكلهم قتلة سفاكون للدماء



 

 

١١٣ 
إمنا فعلت ذلك " قانا"أو " دير ياسني"حىت الذين قتلتهم إسرائيل يف  ١١٣

  !حسب املعايري األمريكية دفاعا عن النفس
  ."داعش"ن اإلرهاب له جذور قدمية تسبق القاعدة ووهكذا ترى أ

  .واإلرهاب مل تضع له األمم املتحدة تعريفا حىت تارخيه
وأمريكا وكيف تضع له تعريفا وأكرب اإلرهابيني يف العامل مها إسرائيل 

، مث ود احلمر وإبادة الشعب الفلسطيينهما بإبادة اهلني تارخياابتدأت لتنيلا
ك يف الصومال والعراق وأفغانستان وغريها مما هو استمرت أمريكا على ذل

  .معلوم
  ومقاومة احملتل عن النفس إن حق الدفاع اليومولو قالت هيئة األمم

 لكان ذلك من ميثاق األمم املتحدة،) ٥١( كما هو نص املادة ليس إرهابا
سوا إرهابيني وذلك ما ال يريدونه، حىت يعين أن ااهدين يف فلسطني لي

  !على شرها ملا احتلت العراق اضطرت لإلقرار بأا قوة احتاللأمريكا 
 بواسطة شذاذ اآلفاق ،وإسرائيل ال تزال تقتل الفلسطينيني يوميا تقريبا

الذين قدموا إىل أرض امليعاد من بالد شىت، دع اإلرهابيني العرب الذين تقف 
 ، والسيسي، وحسين مبارك،معهم أمريكا مثل زين العابدين بن علي

" حزب الالت" أمريكا نفسها إرهابيني مثل تصنفهمالعبادي، بل حىت من و
حسب التقارير -واملليشيات التابعة إليران اليت هي " قاسم سليماين"و

  . أكرب داعم لإلرهاب يف العامل-األمريكية
وملا أرادت األمم املتحدة اإلساءة إىل التحالف العريب بعد سوء عالقته 

 وقتل األطفال وتدمري املدارس ، باإلرهابتكتيكيا بأمريكا وصمته
  !واملستشفيات يف اليمن

باإلرهاب أشارت خبجل إىل العربية ومع اهتمام قمة البحر امليت 
  !!اإلسالموفوبيا وعربت عن قلقها من انتشار الظاهرة يف الغرب

علنا بالتحقيق فيما ينسب " هلموند"وطالب وزير خارجية بريطانيا 
فقال إن " جونسون"ات حقوق اإلنسان، أما خلفه للسعودية من انتهاك



 

 

١١٤ 
  !السعودية حتارب بالوكالة يف اليمن ١١٤

أبو "و" أسامة بن الدن"وأمريكا حتصر اإلرهاب يف املسلمني ال سيما 
" عبداهللا احمليسين"و" أبو بكر البغدادي"و" أنور العولقي"و" مصعب الزرقاوي

" موسى أبو مرزوق"و" إمساعيل هنية"و" خالد مشعل"و" عمر عبد الرمحن"و
، وكل ااهدين حىت من كان منهم يف الشيشان وأمثاهلم "حرمضان شلّ"و

  .األمريكيممن هو الثور األبيض حاليا للوحش 
وهذا الوحش يعلن ظاهرا أن نظام بشار ال شرعية له، بينما حيارب 

إما بنفسه وإمنا مستخدما قوات التحالف باطنا ااهدين يف بالد الشام 
  .المها سواءوك

وتبعا هلذه االزدواجية متضي السياسة األوروبية يف تأييد حكومة 
  .سرا" حفتر"يف طرابلس عالنية بينما تقاتل إىل جانب " الوفاق"

و ميد وكذلك يعلن الغرب أنه ضد بناء املستوطنات اليهودية وه
ينما ، ويعلن األمريكان التزامهم بالقانون الدويل بإسرائيل بكل عوامل البقاء

جتد سفنهم يف مضيق هرمز يف قرصنة متسترة، ويقولون إن القراصنة 
  الصوماليني يهامجون سفنهم فهل الصوماليون هم الذين ذهبوا إىل أمريكا؟

ألسطورة كما تقول ا" اصندوق بندور"ني سلمر الغرب للموهكذا يصد
وجيعلهم يدحرجون الصخرة من أعلى اجلبل إىل أسفله مث يدحرجوا من 

 وهكذا أبد الدهر كما تقول األسطورة األخرى عن ،أسفله إىل أعاله
  "!سيزيف"

  ملاذا يعادي الغرب وأذنابه تركيا؟
األتراك مسلمون وأوروبا مسيحية، فكيف يطمح األتراك يف االنضمام (

  .)؟، هل تستطيع بناء كنيسة يف إسطنبوللالحتاد األورويب
دونالد "ل املتعصبني من وكعالنية، " اجنيال مريكل"هذا ما قالته 

وبه يوصون، فماذا سيقول الليرباليون يف منه يقتبسون " فيلدرز"إىل " ترامب



 

 

١١٥ 
  بالد احلرمني بعد هذا؟ ١١٥

  ؟"احلرية"وماذا يقولون وهم يطالبون مبا يسمونه 
 املرأة تقود السيارة يف تركيا ترونيها الليرباليون مىت تفيقون؟ وأنتم فيا أ

ا معارضة حرة، وميكن للمعارضني أن يكفروا أو والصحافة هناك حرة وفيه
يلحدوا وميكن هلم أن يشربوا اخلمر ويأكلوا اخلرتير ويعروا نساءهم، وليس 
فيها هيئة للنهي عن املنكر، فكل ما تطالبون به جمتمعنا احملافظ موجود يف 

 ولكن الغرب ال يرضى ذا بل يريد منا أن ننسلخ من ديننا ويتخذكم ،تركيا
  .لذلكمطية 

فهل أنتم حتاربون اإلسالم وليس بعض املظاهر لدينا؟ وتصدقون ما قاله 
ليس للرباليني مشروع، مشروعهم هو هدم مشروع "فؤاد زكريا 

  "!اإلسالميني
وهل تريدوننا أن نكفر باهللا عياذا باهللا لكي يرضى عنا أولئك الذين لن 

  .يرضوا عنا حىت نتبع ملتهم
ن أن خترقوا سفينة اتمع كي أم أنكم أصحاب شهوات تريدو

  تستمتعوا ببنات الناس؟
وأنا مع أنين لست ضد التجربة التركية الفذة ال أبرئها من األخطاء، 

، وكيف ال خيطئ من يف برملانه فنحن البشر مجيعا خنطئ عدا حممدا 
  وشعبه كثري من العلمانيني والقوميني ودستوره علماين؟

وحده بل هو لكل رئيس يأيت بعده،  ردغانوالنظام الرئاسي ليس أل
وهو نظام غريب معروف تنتهجه فرنسا وأمريكا اليت ليس فيها رئيس للوزراء 

  .مطلقا



 

 

١١٦ 
١١٦ 

  :كيف حنلل ونقرأ
بعض التحليالت اليت يراها فؤاد جرجيس وخطار أبو ذياب وعبد 
الناصر العايد وحسن أبو هنية صحيحة، وال بد للمسلم من تأملها جيدا، 

ضروري فيما أرى اقتناء إصدارات مركز الزيتونة، وينبغي على أن من ال
معرفة نقاط االتفاق بني بوش اجلمهوري األبيض وبني أوباما الدميقراطي 

سيما وأن أوباما أصبغ على محلة بوش الصليبية صبغة أخالقية ال األسود، 
ما قال بوش لتكون كوقانونية، وحول القيم األمريكية من كوا قيما غربية 

 لكي جيذب العامل حملاربة ما يسميه اإلرهاب بدال من ،يما إنسانية مشتركةق
 ومن ، أما اإلعالم السعودي"من مل يكن معنا فهو ضدنا: "قائلمبدأ بوش ال

  !يظهر فيه، فقد جعلوا أوباما شيطانا وترامب مالكا
كما جيب دراسة التاريخ وأخذ العرب منه، وهذا ما وعاه بعض 

 إمنا ، فإن امتناع أمريكا عن إرسال جنود إىل الرب العريباألمريكيني جيدا،
 ها م املقاومة العراقية اليت ال يسميهاتجاء بعد اهلزمية املنكرة اليت أنزل

خطأ "و"  فاشلةحماولة"و" جتربة سيئة" األمريكان هزمية بل يقولون املسؤولون
  .ةإخل، ولكن املفكرين األمريكيني يسموا هزمي" .. استراتيجي

وقد كانت االمرباطورية الربيطانية سبقت االمرباطورية األمريكية إىل 
مان،  حني هاجم الربيطانيون قرية بين بو علي السنية يف ع،أخذ الدرس

فهزموا هزمية نكراء على يد من هم أقل منهم عددا وعدة، ومنذ ذلك احلني 
ها املدافع قرر الربيطانيون أن الدخول إىل الرب العريب مغامرة تغين عن

األسطولية، وهكذا ضرب كلينتون الدميقراطي بغداد بصورايخ كروز من 
 احتل بغداد وعرض جيشه ،البحر األمحر، ولكن بوش االبن حلماقته وصليبيته

لعشرات العمليات يوميا، ومل يقلل ذلك إال إجياده الصحوات بتأثريات 
  .عربية

بريطانيا ويف الغرب وكما أن األزمة عميقة يف أمريكا هي عميقة يف 



 

 

١١٧ 
كله، فقد أثبت االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب أن  ١١٧

الدوافع القومية والوطنية أقوى من الدوافع العقلية والعلمية، كما أثبت أن 
الدميقراطية حني جتعل للخبري االقتصادي ومدير إحدى املؤسسات املالية 

  .قاصوتا يعادل الفالح اجلاهل هي جمحفة ح
كما أظهر اجلهل الفاضح بالعواقب واملآالت يف اتمعات اليت يسميها 
املنافقون متقدمة أو راقية، وأن تفكك الغرب هو حقيقة واقعة ولو بعد حني، 

 ،وأن صعود التطرف اليميين ومعاداة املسلمني نذير بأن تتحد هذه األمة
علم والعمق، كما أن وتقاوم أهل الكتاب بالقرآن والسنة مقاومة تقوم على ال

الغرب باألزمة االقتصادية العاملية أبعد مما يظن بعض الناس، وأن اإلعجاب 
  .مرض جيب أن يزول

وغري ذلك من الدالالت اليت ال ختفى على الباحث املتعمق، وملا تتبعت 
 التمست العذر جلهلة املسلمني الذين ،ذلك احلدث ورأيت جهل الربيطانيني

وف ببطن عرنة، ومع ذلك يصرون على الوقوف فيه، كنا حنذرهم من الوق
وأيقنت أن اجلهل كله جهل سواء صدر ممن يسكن األبراج العالية أو ممن 

  .يسكن اخليام يف الصحراء الكربى
 القول بأن يف الغرب منظمات كثرية ضد ،ومن العدل الذي أمرنا اهللا به

مات إما التعصب، بل هي حبكم حريتها هي اليت تفضحه، وهذه املنظ
 وإما حقوقية تدافع عن الدميقراطية وحرية التعبري وتكره العنصرية ،يسارية

 :آل عمران[ ﴾{|﴿: والتعصب، وصدق اهللا يف قوله عن أهل الكتاب
وفيهم أيضا عبد ،  بن أخطبيي حيام النيب أ، وقد كان يف اليهود ]١١٣

  .اهللا بن سالم
ة، ويف الغرب اليوم سنعهم حنظلة الفاسق وأيضا زيد بن فيان وقد ك

مئات املنظمات اليت جتهر بعداوا لإلسالم، وفيه أيضا من يدافع عن 
اإلسالم، ويذكر أن الغرب غارق يف أوهامه الصليبية مثل الباحث الفرنسي 

  ".ناتانا دي لونج"والباحثة األمريكية " شارل ديو"



 

 

١١٨ 
 املسلمني  ولكن الليرباليني يف سكرم يعمهون، وكثري من،فاألمر جلي ١١٨

هم أحب إليه من صالته، مع أن الذين مل  أحديف غفلة ساهون، دينار عند
  بقوا مع رسول اهللا  األخيار الذينيرجعوا يوم أحد مع عبداهللا بن أيب بل

آل [ ﴾i h g  f  e  d   c b﴿ :قال اهللا فيهم
   فقد وقع أكرم جيل يف شرك اإلرادة فكيف حبالنا اليوم؟]١٥٢:عمران



  
  
  
  

  
  ثانيا

  تفوق احلضارة اإلسالمية وتقدمها



 ١٢٠ 

  
  :تنبيه

حنن إذا حتدثنا عن احلضارة اإلسالمية وميزاا، فإمنا نتحدث عنها يف 
 واخللفاء صورا املثلى اليت كانت عليها يف عصرها الذهيب، أي أيام النيب 

  .والقرون الثالثة املفضلة، وليس يف عصور االحنراف األخريةالراشدين، 



 ١٢١ 

  :مرجع احلضارة اإلسالمية -
 فأما والقياس، واإلمجاع والسنة الكتاب هو اإلسالمية احلضارة مرجع

 فيه ما ورد على هو فإمنا القياس وأما النص، مستنده يكون فإمنا اإلمجاع
 احلقيقة يف ومها والسنة، الكتاب املعصومني املصدرين إىل األمر فعاد النص،
 ومن السماع، املتكلمني تعبري حبسب أو ل،النق أو الوحي وهو واحد مصدر
 كما األحكام، مئات منه استنبط ،سنة أو كتابا وتدبره النص لفهم اهللا وفقه

  .حكم ثالمثائة بريرة حديث من العلماء بعض استنبط
 يف تعاىل اهللا أمر فقد البشري، العلم على لهفض العظيم املرجع وهلذا

 تقليد عن وى السنن، واكتشاف ألرضا يف والسري والتفكر بالتعقل الكتاب
 النماردة تصديق وعن اهللا، دون من أربابا والرهبان األحبار اختاذ وعن اآلباء

 وعلى ،بالتوسط وأمر الكرمية، األخالق على وحث يزعمون، فيما والفراعنة
  .فن كل يف العلم قادة نبغ والسنة الكتاب ضوء

 هي اليت العلوم حىت ،فهنمص فمؤلِّ كل رصد خلدمة هذين املرجعنيو
  .والعمارة كالطب للكسب
  :القرآن : املرجع األول-
 التزكية وبه تكون الدهر، مدى اخلالدة آيتهو اهللا كتاب فهو القرآن أما
 اهللا حتدى وهدى، ونور علم كل مصدر وعليه التربية الوجدانية وهو اإلميانية

 الشقاء والضالل وكتب ،املباركة األمة هذه على اتباعه وأوجب الثقلني به
 وكل، به متسك ملن والغلبة النصر وكتب وحديثا، قدميا خالفه من كل على
 معجز هو بل واحد، وجه إلعجازه وليس اهللا، قصمه دولة أو فردا هجره من
 ،هجهل من وجهله علمه من ذلك علم ة،بمتناس آياته وكل، ومعانيه ألفاظه يف

 الزركشي بعضها ذكر كثرية علوم وله والبقاعي، الكرماين بعضها وذكر
 القطان ومناع رضا ورشيد والزرقاين والسيوطي القيم وابن تيمية وابن



 ١٢٢ 

 إىل اجلاهل نظر إذا ،البحر مثل القرآن :معاصر أمريكي شاعر وقال وغريهم،
  .، والواقع أن البحر واحدخمتلف أنه ظن فقط املوج

 كما يف سورة ،هوقد امنت اهللا به على البشر قبل خلق اإلنسان نفس
  .الرمحن

 بضع جياوزون اليتدبرونه ويعرفون قيمته، و الكرام الصحابة وكان
 السلف لبعض وكان ،والعمل العلم من فيهن ما يعرفوا حىت منه آيات

 عشرين استمر ورمبا ،تطول واألخرى، اهللا شاء فيما خيتمها: إحدامها ختمتان
  . يتدبر كل آيةعاما

Ç   Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á   ﴿ملة بآية واحدة  ليلة كاوقد قام النيب 
Ì   Ë   Ê   É   È﴾ ]فهو كالم رب ، وكل آياته عجيبة]١١٨:املائدة 

  .العاملني، ونسبته لكالم البشر كنسبة اخلالق إىل خلقه
 معرفة وعلم ،والتجويد القراءات علم علومه ومنوعلوم القرآن كثرية، 

، وامل من املبني، واملتشابه كمواحمل ،واملنسوخ والناسخ ،املدين من املكي
  .واملطلق من املقيد

 النظام إبراهيم زعم كما فةالصر جمرد هو مبثله اإلتيان من املانع وليس
 مع ،تاما عجزا ذلك عن وأبلغهم الناس أفصح عجز بل ،اتبعه ومن ،املعتزيل
 ومسع األعرابيات إحدى األصمعي قابل وملا، للذكر وتيسريه ألفاظه سهولة

 إىل انظر ، ذهب القرآن ذا كلههيهات :قالت: أفصحك ما: قال رهاشع
;   ﴿ :تعاىل قوله    :   9   8   7   6   5   43   2    1   0   /   .

E   D   C   B   A   @   ?>   =   <﴾ ]اهللا ذكر وكيف ،]٧:القصص 
  .واحدة آية يف وبشارتني أمرين ويني
 دتعد البقرة سورة جعل كما ها تغلب عليميزة سورة لكل اهللا وجعل

 النحل وسورة، النصارى على للرد عمران آل سورة وجعل ،اليهود مساوئ
  .وهكذا.. النعم لتعداد

 ال اليت ،واملستقبل املاضي يف باملغيبات إخباره :القرآن معجزات ومن



 ١٢٣ 

 اإلسراء  هود وسورةسورة يف كما ،مطلقا يعلمها أن البشري للعقل ميكن
، وصرح بالترتيب التارخيي ألمم غابرة وغريها النحل وسورة الروم وسورة

عرف عنه شيئا، فأخرب أن عادا بعد قوم نوح، وأنه بعث موسى بعضها ال ن
  .عليه السالم بعد القرون األوىل

 سورة يف )إسرائيل بين(األمم اليت قبلنا  عاقبة عن أخرب كيف مثال وانظر
 وأم ،مواضعه عن الكلم حيرفون أم وأخرب ،اإلسراء سورة ويف ،األعراف
 سورة يف كما قالوا بل ،اهللا عند من هذا ويقولون ،بأيديهم الكتاب يكتبون
+ , - .﴿ :األنعام فعالم إذن فيهم الربانيون  ،]٩١:األنعام[ ﴾) ( * 

 املؤرخ العصر هذا يف عنهم ذكر مبا وقارن ذلك ،واألحبار واحلاخامات
 أم وكيف ،"القدمية إسرائيل اختالق "مساه يالذ كتابه يف" وايتالم كينيث"

 يهوديا أثرا جيدون فال ،مكان كل ويف ،األقصى املسجد حتت حيفرون
 األطفال قاتل معهم ونقب، أنفسهم لينيياإلسرائ اآلثاريني باعتراف

  .، وأقرت بذلك منظمة اليونسكو"تنياهون"
لكته، ويدعون أم يريدون إحياء هيكل سليمان عليه السالم ومم

 بىن وإمنا ،النمل سورة يف اهللا ذكر كما مسلما كان السالم عليه وسليمان
  .منهم به أوىل فنحن شيء على عثروا فلو ، الرسول ذكر كما مسجدا

 بن عبداهللا "إسرائيل بين علماء من به وآمن حق القرآن أن شهد وممن
  ." سالم

 أمر يأيت أن إىل كذلك وهو ،آمنا احلرم جعل أنه كتابه يف اهللا وأخرب
 ما وذلك ،أنفسهم ويف اآلفاق يف هآيات الكفار يري سوف أنه وأخرب ،اهللا

z   ﴿ وصدق حق أخبار القرآن كل وإمجاال ،يوم كل الغربيون يكتشفه
، األحكام يف وعدال األخبار يف صدقا أي ،]١١٥:األنعام[ ﴾}   |   {   ~

 كان من عند اهللا لوجدوا فيه  الباطل من بني يديه وال من خلفه، ولووال يأتيه
  .حال كتبنا حنن البشراختالف كثريا كما هو 

 وهو، مرضهم فيذهب املرضى به يسترقي ،ورمحة شفاء أيضا والقرآن



 ١٢٤ 

 اهللا قصها إمنا قصصه حىت ،والبدنية والنفسية االجتماعية األدواء لكل عالج
 بين إن: " عمر قال، اخللق يف اهللا سنن ونعرف ،ونتعظ لنعترب علينا

  ."أنتم احلديث ذا املعنيون وإمنا مضوا قد إسرائيل
 ما منه ننتقي وال ،فيه جاء ما بكل ونعمل نؤمن أن علينا جيب وحنن

 يف ما كان إذا اليهود لكم عم أبناء نعم ": حذيفة لاق ،أهواؤنا تريده
  ."هلم مرة من فيه وما ملك حلوة من القرآن

 مصدرا وحيدا للهداية البشرأن يتخذه والقرآن هو كالم اهللا الذي جيب 
يف خضم هذه احلياة، وقد عاب اهللا على بين إسرائيل أم عبدوا العجل مع 
أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال، وجعلوا الدين مظاهر جوفاء، وأوامر 
شكلية جيوز حتريفها والتحايل عليها، وإمنا ميزة العجل عندهم أنه من ذهب، 

ب ويقدسون املادة وهم اليوم يريدون أن يعبد الناس والقوم يعبدون الذه
، ويضيعون أعمارهم يف تتبع أسعار الذهب والعمالت، والكارثة أن االقتصاد

 فصاروا كفقراء اليهود ال ،املسلمني ملا تركوا اجلهاد حرمهم اهللا املادة أيضا
  .دنيا وال آخرة
 كثري يعلمه ال قد وإعجازه الكتاب هذا لدقة واحدا مثاال نذكر وسوف

 أمامه وخيرس ،احملسوس التجرييب العلم أصحاب له وينبهر ،الناس من
 التني يف حبثا  جموسيياباين باحث أجرى فقد، النظرية الفلسفات أصحاب
 أن ميكن كيف معرفة عن عجز ولكنه ،وشفاء دواء وعلم أما والزيتون
 قال ،سنني ومضي جتارب وكثرة تنقيب طول وبعد ،دواء منها يتركب
 للقرآن رجع فلما، أريد ما فيه يكون فقد القرآن إىل أرجع ال مايل :لنفسه
 هذا وقرر ،املذهلة أسراره بعض اكتشف من إال يعرفه ال ما فيه وجد

  .)١( رمز والزيتون التني فيها اهللا ذكر ةرم لكل جيعل أن الباحث
 لهقو وهي رمزا هلا جيعل أن وعجز اهللا كتاب من آية رتهحي ولكن

F   E﴿ :تعاىل    D   C   B   A   @   ?   >﴾ ]٢٠:املؤمنون[.  
  الزيتون؟ باسم التصريح افيه ليس إذ، رمزها ما ولكن الزيتون هي إذ
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  .)نصف (رمزا هلا وضع حرية وبعد
 هذا بأن مقراً إسالمه أعلن أن إال ميلك فلم ،احلقيقة تكشفت وهنا

 يضعه أن احملال ومن ،واألرض السماوات يف السر يعلم الذي أنزله الكتاب
  .قرنا عشر أربعة قبل بشر

وقد أظهرت احلاسوبات احلديثة بعض عجائب القرآن وأسراره، ومن 
  .ذلك أن حرف النون تنتهي به نصف اآليات بالضبط

 عملها كيفية يبني كتابا ا يرفق أن اآللة صانع حكمة دالئل ومن
  . ذلك وحمذورات

 ويتبع ،معها املرفق الكتيب يقرأ أن بد ال آلة اشترى إذا واإلنسان
 الغين وهو ،احلاكمني أحكم هو تعاىل واهللا ،فيه يذكر اليت صانعها توجيهات

  ليقوم الناس ليقوم الناس بالقسطالكتب أنزل اإلنسان خلق وملا ،احلميد
 واحلرية العدل حقيقة نوبي ،الطيبة احلياة وحييا يسعد كيف له لتبنيو

 وضوابطه تفصيالته يعرف أن البشر يستطيع ال مما ذلك وأمثال ،واألخوة
  .الوحي لوال

 وترك حروفه إلقامة يرتل ومل ،التربك رد وليس للعمل نزلأُ القرآنو
له  مءقرا فاختذوا به ليعملوا القرآن نزل ":البصري احلسن قال ،حدوده

  .، فال يكفي جتويده عن حتكيمه"عمال
 إذا كان بعضهم أن حىت ،هوتدبرو قرآنال قيمة عرفوا الصاحل والسلف

 ما" :وقال ،)الرشح (الزكام بسبب ذلك بأن وتظاهر ،بكى منه شيئا مسع
 خر كما ،ميتا سقط رمبا بعضهم أن ذلك من وأعظم، "اليوم الزكام أكثر

 !]٨:املدثر[ ﴾´  µ ¶  ¸﴿ :تعاىل قوله قرأ ملا ،احملراب يف ميتا "أوىف بن زرارة"
ا يف القرآن من الوعد والوعيد وذكر اجلنة والنار عن أعماله وبعضهم أذهله م

  .الدنيوية واهتماماته الشخصية
وارجتفت أعضاؤه وسقط، ، )إن شأن اهللا عظيم: (وبعضهم ملا مسعه قال

  .وبعضهم أذهلته سورة منه أو قطعة من سورة
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  :القرآن يف األسرار بعض إىل إشارة -
 ،القرآن أتأمل أن" احلائر "بسجن دينفرااال احلبس يف وأنا يل اهللا كتب

 ابن ذكر اليت الضمائم معرفة ومنها ،فيه أنا ما أنستين عجائب فيه فوجدت
 على ختفى اهللا ا جعلهاليت ،املشاات بعض ضعفي رغم فاستنبطت مسعود،

 السجدة سوريت بني كالتشابه عميق تأمل إىل وحتتاج ،الناس من كثري
  .وامللك

 إليه تشري ما املفاتيح من وأن ،مفتاحا سورة لكل أن واكتشفت
 إىل أشار اهللا رمحه القيم ابن أن وجدت مث، السور أوائل يف املقطعة احلروف

  ."الفوائد بدائع" يف ذلك
 تكون قد بل ،عليها تغلب قد خصيصة سورة لكل أن وجدت وقد

 هي القصص وسورة ،االستجابة سورة هي مثال األنبياء فسورة، كلها فيها
، ما حيرم من املطعومات وما حيل سورة هي املائدة وسورة ،العاقبة سورة

 النسيب الغيب من ،املعجزات يف والتدرج العجائب سورة هي النمل وسورة
  .وهكذا.. ، واألنفال سورة اجلهاد املطلق الغيب إىل

 حروف من حرف عليها يغلب القرآن سور من كثريا أن الحظت وقد
 سورة على القاف وحرف ،البقرة سورةعلى  يمامل حرف يغلب مثال ،اهلجاء

  .األنبياء سورة على الكاف وحرف ،طه
 اإلسالم شرف  عبد الباقيالدكتور كشف احلاضرة األيام هذه ويف

 الدكتوراه رسالة كانت إذ ،احلاسوب طريق عن إليه توصل ما بعض ،البنغايل
 سورة أن مثال ذلك ومن، املوضوع هذا عن بربيطانيا "ليدز" جامعة يفله 

 يف واملشركني  الرسول بني اخلصومة ففيها ،اخلصومة على مبناها) ص(
 وقصة السالم، عليه داود على احملراب تسورا الذين اخلصمني وقصة، التوحيد
 يعرفها كثرية ذلك وأمثلة، تعاىل لربه إبليس وخماصمة، األعلى املأل اختصام

  .السورة تدبر من
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مث، كما سنذكر إن شاء اهللاقميص  مكرر للويف سورة يوسف ذكر 
 وأركان األحكام أصول تضمنت اليت البقرة سورة يف طويال تفكر إنين

 بيان تضمنت اليت عمران آل سورة ويف ،اليهود خمالفات وبيان ،اإلسالم
 ومكان زمان كل يف النصارى كان وملا ،عليهم الرد وكيفية النصارى، شرك

 أن ويزعمون ،"حنن "أو" مثلنا "التوراة يف  يقرأونمثلما باملتشابه يتشبثون
 من وغريها العشر الوصايا يف مثلما احملكم ويتركون ثليثتلل إشارات ذلك

 قرأت أنك ولو ،املتشابه من خالية  آل عمرانسورة جاءت ،تعاىل توحيده
f   e   d﴿ :تعاىل قوله من    c   b   a   `    _ آل [ ﴾\   [   ^   

 يف واحدة مرة إال يرد مل بل ،مطلقا اجلمع ضمري جتد مل آخرها إىل ]٣٣:عمران
  .فقط السورة من عشرة احلادية اآلية

  .البالغة احلجة له الذي احلكيم العليم فسبحان
 كما ،حاول أو أبدع مهما حياكيه أن بشر يستطيع ال الكرمي والقرآن

 وكتب ،آخرها من بقراءا جواا يكون سالةر اهلمداين الزمان بديع كتب
  !"الغاياتو الفصول" رياملع وكتب ،سنياالطو احلالج

 يقرره وما ،التجريبية العلوم من احلديث العلم يقرره ما مثال وانظر
 تعاىل قوله اشتمل وقد، يشعر مل وإن القرآن من يأخذ كليهما أن جتد الوعاظ

¥   ﴿ :األعراف سورة يف    ¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |   {   z
  ¨   §   ¦¬   «   ª   © ﴾ ]فال ولذلك، الطرفني كالمأخذ  ]١٨٥:األعراف 

 أقرب عنهما يتفرع وما والعلوم واهلندسة الطب كليات خرجيي جتد أن غرابة
 يف حىت االجتماعية، أو اإلنسانية بالعلوم يسمى ما كليات خرجيي من لإلميان

 مبا نطقت ذلك وغري "جالوب" ومعهد املتحدة األمم ءاتفإحصا ،الغرب بالد
 الدين يتعلم من هم ،الصحيح التدين عن الناس أبعد أن جتد كما، تقدم

 إىل وال هؤالء إىل ليس النوع فهذا ،الشريعة دارسي بعض يف كما ،مغلوطا
، وهم مادة خصبة للجواسيس املقنعني، بل إن بعضهم ليتجسس هؤالء
  .تطوعاً
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 كالطب يةمالعل التوحيدية العلوم هذه خريج إقناع إمكانك ويف
 خيلق مل وأنه ،العجائب من اهللا خلق يف مبا ،وأمثاهلا والرياضيات واألحياء

 حكيم تعاىل اهللا وأن ،حق األقدار وأن متوازن، الكون هذا وأن ،عبثا شيئا
  .واآلجل العاجل يف واملصلحة اخلري وفيه إال بشيء أمر ما  النيب وأن ،خبري

 من" القرآن عرائس "اهاملسم "حاميم آل" عليه اشتملت ما وتأمل
 اشتغل أنه لو ود حني صادقا اإلسالم شيخ كان وكم، البينات اآليات
 هي إمنا الكتاب وأهل الفالسفة على ردوده كل أن مع ،وحده بالقرآن
  .عنه ودفاع القرآن من مشتقة

 الدالئل من) األنعام سورة (الكربى اإلخالص سورة يف  ماوتأمل
 اإلخالص وسورة) الزمر (الوسطى صاإلخال سورة وكذا ،والرباهني
  .)الصمد (الصغرى

 النار ذكر من وخلت ،ةالفاحت سورة يف الرمحة ذكر جاء كيف وتأمل
  .الرمحة دين هو واإلسالم ،غضبه سبقت تعاىل فرمحته ،والعذاب
 األخبارعلى  أيضا اشتمل فقد ،اًإعجاز القرآن بالغة وأسلوبمع و
 املسقبلية املغيباتمن و، مستقبال سيأيت ما سيما ال ،بشر يعرفها ال مبغيبات
 واية ،والنار ،واجلنة ،والبعث ،الساعة وقيام ،الربزخ يف الناس أحوال

 دائما العاقبة وكون ،كله الدين على اإلسالم وظهور الروم وانتصار، إسرائيل
 وأخرب واآلفاق، األنفس يف آياته الكافرين يري سوف تعاىل وأنه، للمتقني

 ،البشر من رسله يتبعون وال أنزل مبا الناس نيوق ال حيث ،الدابة خروج عن
 من السماء من عليهم اهللا أنزل مبا يؤمنوا مل وإذا ،الدابة  إاليستحقوا لمف

s   ﴿ :ويقولون ،يغشاهم دخانا منها عليهم يرتل سوفف ،يالوح    r   q
v   u   t﴾ ]١٢:الدخان[.  

 من رسوال يستحقون ال ألسفلا الدرك إىل عقوهلم تنحدر حني فالناس
 من دخانا عليهم ويرتل األرض من دابة هلم ظهرت بل ،املالئكة أو البشر

 مغرا من الشمس أطلع ،معايريهم وانتكست واهلمأح تغريت وإذا، السماء
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 الدجال عليهم ث بعيعرفوه ومل اهللا صفات جهلوا وإذا، عنهم التوبة وحجب
 م خسف الفساد فيها وأكثروا األرض يف اطغو وإذا ،اهللا هو أنه فيدعي
 النار عليهم اهللا أرسل دينهم العرب جزيرة أهل ترك وإذا ،اخلسوفات الثالث

  .بالشام احملشر إىل تسوقهم عدن قعر من
 أن من ،العجيب الكون هذا اية الغيبيات من القرآن يف جاء ومما
 والعشار ،وتتساقط تتكور سوف النجوم وأن ،روتكو ختسف سوف الشمس
 ما أن أي، تسجر سوف والبحار ،تزلزل سوف واألرض ،تعطل سوف

 نعد، مما سنة كألف عنده يوما أن وأخرب اهللا، يسلبه سوف اجلاذبية يسمونه
 عذابا جعلها شاء وإذا ،رمحته يدي بني مبشرات" الرياح "جعل أنه وكيف

 أا خملوق ، معاألوىل عادا اهللا عذب كما ،بقوته معتدا ،عليه استكرب ملن
 وموجات نار فيه كان ما هوأشد ،واألعاصري اتاحلسبانا  وينشئ ،ضعيف

 وهي ،العصر هذا يف للطاقة مصدرا لتكون الرياح اهللا سخر وقد، تسونامي
  .النفط يكلفه ما تكلف ال

 ومن ،السالم عليه يوسف قصة هي الكرمي القرآن قصص وأطول
 جاءوا فإخوته مهمة، حادثة كل عند فيها ورد الذي يوسف قميص عجائبها

 القميص قد جعل العزيز امرأة أهل من شهد والذي ،كذب بدم قميصه على
 أرسل أباه يبشر أن السالم عليه يوسف أراد وملا عدمها، أو الرباءة على دليال
  !بقميصه إليه

 تسعة املدينة يف كان أنه وذكر  مرات،مثود قوم اهللا ذكر القرآن ويف
 بالد يف اليوم التغريبيون واملفسدون ،يصلحون وال األرض يف يفسدون رهط

 وقود هو الذي الناقة ليبحب مثود على من تعاىل واهللا، تسعة من أكثر احلرمني
 البالد هذه على ومن، لألطفال غذاء وحده يكفياحلليب و ،البشرية احلياة

 بن قدار عقر وملا، طائرة أو سيارة من املركبات وقود هو الذي بالنفط
  البالد؟ هذه قدار سيكون من رىت، كلها مثودا اهللا أهلك الناقة سالف
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 األمم مصري يف نتفكر وأن ،األرض يف نسري أن مرارا القرآن يف اهللا وأمر
 سنته سبحانه فله ،أحواهلمو هممصري من والعظة العربة ونأخذ ،كلها الغابرة
 كال يأخذ أن بد ال أمهل أو حلم ومهما ،واحلضارات األمم كل يف الثابتة
  .بذنبه

، اللعني وفرعون السالم عليه موسى خرب هو القرآن يف ورد ما وأكثر
 حكم من وكل ،األمة هذه فرعون جهل أبو كان كما ،فرعوا أمة ولكل
 القدمي فرعون شأن كان وقد، عاش قرن أي يف ،فرعون فهو مؤمن غري مصر

 الفراعنة وكلهللا حتته من األار والفخر مبا أجرى ا ،)األهرام (بأوتاده الفخر
 إذا املقصودون هم أم  وأعوانهالسيسي عرف ولذلك، هذا على املعاصرين

  .وجنوده فرعون على أحد دعا
والقرآن يأيت بنهايات األمور ومآالا، فإذا ذكر الكفر فهو األكرب، وإذا 

ا ذكر وإذا ذكر صفات املؤمنني فتلك أعالها وإذذكر اإلميان فهو الكامل 
  .صفات الكافرين واملنافقني فتلك غايتها

 واملتأمل للقرآن جيد اخلطاب فيه مباشرا من اهللا تعاىل وجيد الرسول 
  .عبدا خماطبا

ومن عجائبه أنه خياطب النفس البشرية ويعاجل أدواءها، وكل من يقرؤه 
يشعر كأنه يعنيه يف خصوصه ويتحدث عن حالته ومرضه هو، وهذا ما 

وهو بروفسور رياضي " جيفري النج"فسور األمريكي املهتدي أذهل الربو
 القرآن أحسست أنه هو قرأتملا : "عاىن كثريا وفكر طويال مث أسلم، وقال

  ".الذي يقرؤين
ومن عجائبه أن من حفظه قل أن يصيبه اخلرف، مع عجز الطب 

وما !! ملا أصاب الرئيس رجيان" الزهامير"األمريكي عن عالج ذلك املرض 
  ".يس"ب رجيان إمنا هو جزء من التنكيس يف اخللق املذكور يف سورة أصا
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ال نستطيع  ،بليغة ومعجزات ،كثرية عجائب القرآن هلذا أن واحلاصل
 على اهللا وشكر ،وتدبره تالوته دوام مسلم كل على فيجبحصرها هنا 

  .، وقد يفتح اهللا عليه مبا ليس يف كتب التفسريإنزاله
 عائشة رضي اهللا عنها األخالق النبوية يف أخصر وقد أمجلت أم املؤمنني

  . قالت كان خلقه القرآنالكلمات فلما سئلت عن خلقه 
ثة عجبت لثال) (١/٣٤٨(وقد قال بعض السلف كما يف الدر املنثور 

   :آيات ذكرهن اهللا يف القرآن
 وليس بينهما حرف وكانت إمنا تكون ]٦٠:غافر[   )/ 0 1(

  . األمةلنيب فأباحها اهللا هلذه
 فلو استقر ]١٥٢:البقرة [)« ¼( قف عندها وال تعجل، :والثانية
  .ك ما جفت شفتاكيقينها يف قلب
̈  © ª » ¬ (: والثالثة § ¦ ¥ ¤

  .اهـ كالمه) ]٢٦٨:البقرة [)® ¯
 لتر العجب العجاب ابتداء دأخي املسلم مثال آخر سورة هوا وتامل ي

ورة كلها فكيف لو تأملت إىل آخرها فكيف لو تأملت الس) ١١١(من آية 
  !.القرآن كله

 والنهي عن الركون ،األمر باالستقامة :ومما ذكر اهللا يف ذلك املوضع
 وأن احلسنات يذهنب السيئات، ،للظاملني، وأمهية العبادة ال سيما الصالة

 ووجوب األمر باملعروف واإلصال على كل أمة، وأن ،واحلث على الصرب
نة يف هالك األمم، وأن له حكمة يف اختالف الترف قرين الظلم وأن هللا س

 وأن كل شي مرجعه إليه وحده  من احلكم،الناس يف قصص األنبياء السابقني
  .وأنه يعلم الغيب، وأنه ال يغفل عما نعمل

  .وهذا جمرد إشارة واختصار
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  : السنة النبوية:املرجع الثاين
ة ملا غمض  وشارح، تأيت السنة النبوية مفسرة له،بعد القرآن الكرمي

ىل أمرنا افاهللا تع.  ومقيدة ملطلقه ومفصلة لعموم أحكامه،منه، ومبينة مله
 ؟ ويف أي وقت؟ وكم ركعة نصلي كل فريضة؟أن نصلي ولكن كيف نصلي

 مما ال ميكن أن نعرفه إال عن طريق السنة، وقل مثل وأمثال ذلك .وماذا نقول
  .ذلك يف أحكام الزكاة والصيام ويف كيفية احلج

وقد وضع الزنادقة والوضاعون أحاديث ليلبسوا على املسلمني دينهم، 
 ويعرفون العلل اخلفية يف ،لكن اهللا سخر للسنة علماء أجالء ينخلوا خنال

الن فعال؟ بل إم ليكتشفون التدليس ، وهل روى فالن عن فاملنت أو السند
 أو قبل ،ط وبعده ويفرقون بني ما يرويه الثقة قبل االختال،واإلرسال اخلفيني

   ومن روى عنه يف احلالني ومىت مات؟،احتراق كتبه أو بعده
وإذا شك الراوي أنه زاد أو أنقص ذكر ذلك، وإذا نسي بعض احلديث 

ن أنه نسيبي .  
 يعتمدون على أقوال العارفني ،رينسء واملفوكان جهابذة الفقها

ن مالك حديث أهل  أخذ ع، فالشافعي رمحه اهللا مع عبقرية وفطنته،باحلديث
أنتم أعلم مين باحلديث، فأخربوين عن احلديث : "إلمام أمحدل وقالاملدينة 

  ".الصحيح كي آخذ به سواء أكان عراقيا أم شاميا أم حجازيا
أنت صليت : " الليل كلهقاموسهر ليلة حىت أصبح، وقال لزميل له 

  "!!الليل كله وأنا استخرجت من أثر واحد سبعني فائدة
 واعتمد ،ى يف احلديثقي اآلخر اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا تووالعبقر

كانت بيئة تشيع ووضع، وملا " العراق"على ظاهر القرآن والقياس ألن بيئته 
استنبط منه مسائل كثرية فقال وحدث أحد الثقات عنده حبديث عمل به، 

 !ينت حدث الذياحلديث نفسهمن  :من أين أخذت هذا؟ قال اإلمام: حمدثه
  ).غ أوعى من سامعرب مبلّ(دق الرسول الكرمي وص
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 ومل ،وكان الصحابة الكرام آيات يف العلم عجز عنها من سبقهم
 اهللا من شخصية الرسول م مع أم اقتبسوا ما آتاه،يلحقهم فيها أحد بعدهم

 جوامع الكرمي الفذة ومن اكتشافه ملواهبهم وتربيته لعبقريام، وأويت 
 أصحابه فكان حتت الكلمة اليت يقولون عمل غزير  وعلى ذلك ترىب،الكلم

الكالم اليوم أكثر ولكن العلم : "حيتاج شرحه لدات، قال محاد بن زيد
  ".أقل

صلوات اهللا وسالمه عليه تنوع مواهب أصحابه، ورباهم مراعيا أقر و
د ي واختالف ما آتاهم اهللا من املواهب، فخرج ذلك اجليل الفر،ذلك التنوع
فهل عرف التاريخ حاكما مثل عمر، أو تكرر يف التاريخ أبدا، الذي ال ي

مفتشا إداريا كمحمد بن مسلمة، أو أمينا كأيب عبيدة، أو عاملا كابن مسعود 
ومعاذ، أو قاضيا كعلي، أو حكيما كأيب الدرداء، أو قائدا كخالد، أو حافظا 

 على د يف الفوائكأيب هريرة، وقس على ذلك، وانظر مثال ثناء ابن القيم
جياز وما فيه  وتبعا لذلك اإل، وكلمة أخرى لعمركلمة عظيمة أليب الدرداء

  .صنفات األوىل صفحات معدودات فقطمن العلوم كانت امل
واهللا تعاىل جعل رسوله األمي الكرمي من العرب، وهو شرف عظيم 
 كانت كل األمم تسعى إليه، ال سيما اليهود الذين كانوا يعرفون صفته

 اهللا منهم، ه بالد العرب طمعا أن يبعثان هجرته، وهاجروا إىلومبعثه ومك
  .وسكنوا خيرب واملدينة ملا علموا أن مهاجره أرض ذات خنل

وكانوا يستفتحون به على قبائل العرب، وأخربوا عنه سلمان الفارسي 
وتبعا وغريهم ممن ثبت خربه، وشاع يف العامل ذكره حىت أن بعض الناس 

 وسرعان ما آمن به عامل بين ،كمحمد بن مسلمة األنصاريمسى ابنه حممدا 
ته ليلة العقبة عوملا دعا األوس واخلزرج إىل بي" عبد اهللا بن سالم"إسرائيل 

 كفروا مبا  إذ عليهم لعائن اهللا املتتابعة،ال يسبقنكم إليه اليهود: سارعوا وقالوا
، ود هذا الزمناملعاصرين له سار يهعلى سنة اليهود وعرفوا حسدا وبغياً، 
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وزين هلم الشيطان أعماهلم وزادهم كفرا به وعداوة له ما يفعله املنتسبون إليه 
  . من أدعياء اإلسالم

 إبراهيم عليه السالم، وبشرت به الكتب السابقة، أبيه دعوة وهو 
به ويتبعه، وكانت مالئكة  وأخذ اهللا العهد على كل نيب لئن أدركه ليؤمنن

 هذه األمة املباركة، وجعل أمته ى، وجعله اهللا شهيدا علالسماء تترقب بعثته
 أو رفع ، عن التقدمي بني يديه اهللا ىشهداء على األمم، ولعظيم قدره 

 واجلهر له بالقول كما جيهر بعض الناس ،الصوت فوق صوته الشريف
لبعض، وأمر بتقدمي صدقة بني يدي جنواه إذ ليس سؤاله أو خماطبته كسؤال 

  .اطبته، وى عن أذاه وتوعد من يؤذيهغريه أو خم
 وعلى أن بغضه عليه الصالة ،وقد أمجعت األمة على حترمي ذلك

  .والسالم مناف لإلميان
 وال ريب أن ما فعلته الصحف ،نذُيامه هو أُوإمنا قال عنه املنافقون يف أ

  .نذُالفرنسية أعظم من قول أُ" شاريل ايبدو"الغربية اليوم مثل 
نئه هو األبتر، وكان املسلمون إذا حاصروا حصنا للكفار وجعل اهللا شا

 أيقنوا أن النصر قريب، وأرسله ربه ليكون فسب أحد منهم الرسول 
ه صفات تشهد لرمحة للعاملني ونذيرا هلم بني يدي عذاب شديد، وجعل 

بذاا أنه رسول من عنده ال ينطق عن اهلوى وال حيلل وال حيرم وال يأمر وال 
  .بأمر ربه، وجعله قدوة للمؤمنني وأسوة للصاحلني يف كل جيلينهى إال 

ومجع له ربه الكماالت البشرية كلها، فهو أشجع الناس وأعدل الناس، 
 وأطيبوأكرم الناس، وأحسن الناس خلقا، وأحلم الناس، وأطهر الناس، 

  .الناس رائحة وأقومهم عادة، وهكذا
 يف ن مثل رسول اهللا ولو أن أحدا مهما بلغت عبقريته أراد أن يكو

جانب واحد من جوانب سريته الشريفة، لعجز عن ذلك، خذ مثال أمرا 
  . لزوجاته الطاهراتسهال فيما نرى، وهو معاملته 
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واهللا تعاىل أعطى كل نيب ما يؤمن الناس على مثله من اآليات 
 بني اآلية اخلالدة القرآن وبني حنو ألف آية والرباهني، ومجع لنبيه حممد 

يؤمن بتلك مل حسية يف األرض والسماء، وعلمه مامل يكن يعلم، وكل من 
اآليات والرباهني فعليه بالواقع التارخيي للسرية النبوية، وكفى بذلك دليال ملن 
تبصر، وعلى هذا الدليل احلسي الواقعي اعتمد شيخ اإلسالم يف جمادلة 

ابن القيم أيضا كما  حني مل يؤمنوا بالرباهني األخرى، كما اعتمد ،النصارى
 ويف عصرنا ، وسار عليه ابن أيب العز يف شرح العقيدة الطحاوية،"الزاد"يف 

  .عن علم ويقني ومعرفة" موريس بوكاي"هذا أسلم الدكتور 
  .فما أعجب سريته وما أكثر آياته وما أدل عالماته
 وسرية الرسول : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اجلواب الصحيح

 وأمته من ، وأقواله وأفعاله وشريعته من آياته، وأخالقه من آياته،من آياته
  ".آياته، وعلم أمته يف دينهم من آياته، وكرامات صاحلي أمته من آياته
اجلواب "إىل أن يقول ضمن كالمه النفيس يف فصل عظيم جامع يف 

وكان أميا من قوم أميني ال : "نقله عنه ابن كثري والشيخ السعدي" الصحيح
رف ال هو وال هم ما يعرفه أهل الكتاب، ومل يقرأ شيئا من علوم الناس يع

وال جالس أهلها، ومل يدع النبوة إىل أن أكمل اهللا له أربعني سنة فجاء بأمر 
هو أعجب األمور وأعظمها، وبكالم مل يسمع األولون واآلخرون بنظريه، 

 وال بعده يف  قبلهله مل يكن يف بلده وال يف قومه مثله، ومل يكن مثوأخرب بأمرٍ
 وال يف عصر من األعصار من أتى مبثل ما أتى به، وال من ،مصر من األمصار

 من دعا ، والى بهأتى بالعجائب واآليات مبثل ما أتظهر كظهوره وال من 
ديان كلها بالعلم  وال من ظهر دينه على األ،إىل شريعة أكمل من شريعته

  ".ة وباليد والقوة كظهورهحجواا
ر رمحه اهللا طرفا من سريته العطره وما فيها من اآليات الدالة مث يذك

 ،على صدقه وعدله صلوات اهللا وسالمه عليه، ومنها االنقالب العظيم
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حوا سادة  اليت أحدثها يف أولئك األميني، وكيف أصب،والتغريات اهلائلة
  .وعلماء وحكماء للعاملني

امللك لنفسه ويوليه أقاربه نه مل يكن مريداً للدنيا وال ملكاً يريد وكيف أ
  .من بعده

 وتقدميهم له على ، مع ظهور أمره وطاعة اخللق لهوهو : "وقال
 مات ومل خيلف درمها وال دينارا، وال دابة إال بغلته ،األنفس واألموال

وسالحه، ودرعه مرهونة عند يهودي على ثالثني وسقا من شعري ابتاعه 
 والباقي يصرفه يف مصاحل ، أهلهألهله، وكان بيده عقار ينفق منه على

يعين الشيخ فدك(ث وال يأخذ ورثته منه شيئا املسلمني، وحكم بأنه ال يور.(  
مل يأمر بشيء فقيل ليته مل يأمر به، وال : "إىل أن يقول الشيخ رمحه اهللا

: ، وقال شيخ اإلسالم يف موضع آخر"ى عن شيء فقيل ليته مل ينه عنه
 أبا بكر وعمر على أقاربه، ألنه رسول اهللا يأمر وهلذا قدم رسول اهللا "

  ".أقارم ومواليهم وأصدقاءهم ليس من امللوك الذين يقدمون بأمر اهللا
 أن أفسق الناس من أمته يصلي ، يف القلوبوإن مما يدل على مرتلته 
  : وإليك بعض األمثلة،عليه ويغضب له ويأىب أن يسبه

 ، فقام أحد السكارى من العراقسبه أحد القساوسة يف دولة غربية -١
 حىت طرحهم أرضا مث هداه اهللا وحدثين وسبعة كانوا معهفلكم القسيس 

 . يف تركيابقصته
 أن رجال حقق معه أحدهم وأمره ،حدثين أحد اإلخوة الفلسطينيني -٢

ه، وما أمره بشيء إال فعله، وملا قال له قل كذا يف حق أن يسب حاكمه فسب
ل صنوف التعذيب دون أن يقول يف حقه شيئا مع أنه  وحتم، أىبالرسول 

 .مل يكن متدينا
جعل السيسي الصالة عليه دليال على أن من يكتب ذلك على  -٣

ومع ذلك مل ميح الصالة عليه أحد !! سيارته ينتمي ملنظمة إرهابية حمظورة
 .ورضي كاتبوها أن يكونوا من نزالء سجون السيسي اليت فيها ما فيها
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عب املصري عندما قال أمحد الزند وزير عدل السيسي ضج الش -٤
- من اعتقاله ولو كان رسول اهللا  واحد خيالف القانون ال بدأي"وصديقه 

 .، فاضطر السيسي إىل عزله"-ستغفر اهللاأ
  .واألمثلة على ذلك كثرية

 وهذه ، يترك هدي من هذه بعض مناقبه الذيفيا أخي القارئ من
ضالالت املشركني وخرافات الكافرين من مرتلته يف القلوب، ويتبع 

 بعد هذا يهو ي إليه العقل البشري يف رك؟ وهل من د"ترامب"إىل " أرسطو"
  مكان سحيق؟

   أا حضارة تقدميه؟-حضارته فاوستيه-وهل تصح دعوى أحد 
وقد شرف اهللا أمته وأعلى درجتها وميزها عن األمم، دع الشريعة 

انب املادي البحت، ألست ترى يف جلاوالعادات األصيلة، وانظر إىل 
ما ركبت اسطنبول أو كواالملبور ما ليس يف لندن ونيويورك، بل إنين لكثرة 

 فرحت عندما كانت الطائرة اليت تطري بنا من ،٩ أو ٦طائرات دي سي 
، وقارن بني مطار اسطنبول ٧٣٧لوس أجنلس إىل بورتالند من طراز بوينج 

وبني تلوث مدن أمريكا ونقاء مدن ! يف نيويورك) جي إف كي(ومطار 
 حيث قررت اهليئة األممية أن ، حسب ترتيب األمم املتحدة نفسها،ماليزيا

املدن املاليزية هي أنظف مدن العامل وأبعدها عن التلوث وكذا املدن التركية، 
 وكثري من املدن ،ا إال كواال ملبور واسطنبولغالب اها مل يروعلما بأن مفتشي

 أنظف بيئة منهما، ومن زار إحدى الدولتني ورأى ما يف نيويورك يف الدولتني
 بل ، ليسوا األنظف أخالقيا فقطمن التلوث عرف ذلك عيانا، فأتباعه 

  .هم األنظف حسياً
 والصالة يف أي ، هي ألمته أيضا كجواز التيمموبعض خصائصه 

 وقد كان من يسمون اخلواجات يعجبون ويذهلون حني(، أرض طاهرة
، وقد رأى ذلك ، والنصر بالرعب)ون املسلمني يصلون بني مكة وجدةير

املرابطون يف املسجد األقصى وأهل فلسطني يف قلوب اليهود حني خييفوم 
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يتحدث وحني وحني خيوفون اليهود بأن جيش حممد سوف يعود، ، بالتكبري
ع طفلة فلسطينية ضابطًا صهيونيا، وكذا عن جبنهم أطفال فلسطني وتصف

ووصفه ربه صلوات اهللا عليه بأنه يأمر باملعروف وينهى عن  الغنائم، حل
املنكر وكذا وصف أمته، وجعل العاقبة له على من يشنؤه، وذكر شيخ 

 حصنا فأطل منه حاصروا املسلمني كانوا إذا م ابن تيمية رمحه اهللا أناإلسال
  . أيقنوا أن النصر قريبكافر وشتم الرسول 
 من أصوليي أمريكا وهوليود من يشنؤه  لكل ه حصولوهذا ما نتوقع

ومن تبعها من " شاريل إيبدو"وجملتها " فرنسا "ته، وكذاوشلّ" وترامب"
  .ا، وكل ذلك قد بدأت بوادرهالدول الغربية وإسرائيل وشلته

وعندي أن ادعاء املباحث الفرنسية أا عثرت على جواز منفذ 
 ادعاء املباحث األمريكية أا  هو مثل،هجمات باريس جبوار جثته احملترقة

 وهذا من ، سبتمرب مل حيترق١١عثرت على جواز أحد منفذي تفجريات 
  !!الطرفني استخفاف بعقولنا

والغربيون يقيسون ديننا على دينهم وشعائرنا على شعائرهم، ويظنون 
أننا نسمي أنفسنا حممديني كما يسمون أنفسهم مسيحيني، أو أنا نعتقد أن 

وهم يف احلقيقة أحد األقانيم الثالثة كما أن أقانيمهم ثالثة  هو حممدا 
  .وال ينتمون للمسيح عليه السالم أخي حممد ) بولسيني(

  هو اتباع سنته وليس االبتداع يف دينه، ومن حمبته والزم حمبته 
أن حنب أهل بيته الشريف الذين هم أشرف بيت على وجه األرض كما قال 

من األشراف حتدث عن ا كان هناك من قال ألحد احلافظ ابن كثري، وإذ
 أشهد اهللا مث خلقه على أنين سوف أحتدث عن حقوق آل نفسك فقط فإين
  !! عن نفسي قطالبيت وال أحتدثْ

ويف أمته الشريفة العباقرة الذين لو رأى األنبياء الكرام جودة قرائحهم 
 هو لعجبوا من حسن استخراجهم ودقة استنباطهم، وجمال اجتهادهم

 يف األحوال املختلفة، فقد يتصرف مبقتضى كونه إماما ألمته وقد تصرفاته 
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 القائد األعلى للجيش، وقد يتصرف مبقتضى كونه هيتصرف مبقتضى كون
ملفيت الذي يرجع الناس إىل القاضي بني املسلمني وقد يتصرف مبقتضى كونه ا

كلها غري وقد يتصرف مبقتضى كونه جمرد شافع غري آمر، وهذه فتواه، 
التصرف األعظم وهو كونه الرسول املخرب عن اهللا، وعلى ذلك نص القرايف 

  ".الزاد"وابن القيم يف " الفروق"يف 
  :الوصايا النبوية الكرمية

 أوصى أمته بوصايا ناطقة بكمال نصحه وشفقته وأنه يف آخر عمره 
ال هالك باملؤمنني رؤوف رحيم وأنه تركها على مثل البيضاء ال يزيغ عنها إ

  :ومن وصاياه الشريفة
 . أوصى بكتاب اهللا-١
 . أوصى بالصالة-٢
 . أوصى بالرمحة والشفقة ال سيما مبلك اليمني-٣
 . أوصى باألنصار-٤
 . أوصى باإلقتداء بالشيخني اللذين بعده-٥
 . وعترته الطاهرة أوصى بأهل بيته الشريف-٦
  . أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب-٧
  . أوصى بإنفاذ بعث أسامة بن زيد لقتال النصارى-٨
 . أوصى بإجازة الوفد كما كان جييزه -٩

 من ديارهم اليت سكنوها  أهل الكتاب صلوات اهللا عليهفإذا أخرج
، وعلى ذلك أمجع إىل جزيرة العرب مطلقا فيجب منعهم من القدوم ،قرونا

نصارى جنران وعليه الصحابة رضي اهللا عنهم، كما أخرج عمر يهود خيرب و
 إىل عهد العثمانيني، واوس درج املسلمون من عهد عمر بن اخلطاب 

أوىل باإلخراج من أهل الكتاب بذلك، ومن كان ملحدا ال دين له أوىل 
  .بالطرد من اوس
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ا كما همفهمو العمل بالكتاب والسنة :وجيمع وصاياه الشريفة كلها
  .فهمها الصحابة والسلف

 احلذر من املنافقني الذين يقولون بألسنتهم ما ليس يف كما علمنا 
ومن الكفرة عبيد الدنيا الذين جيعلون اآلخرة جمرد احتمال وموضع قلوم، 

  ".يبمي"هم ، أو حسب لغت"قد يكون ذلكرمبا "شك، فإذا سأهلم عنها قالوا 
، ولكن  ظاهرة لهوهو صلوات اهللا رمحة للعاملني دع من آمن به فرمحته

 بل ،هو رمحة له يف الدنياالذمة عهد وال دخل يف لكنه من كفر برسالتهحىت 
 فازداد عذابه،  الزداد كفراًميت من جهة أنه لو مل  هو رمحة لهحىت من قاتله
  . من هذه اجلهةلهفكان رمحة 

 ليكذب عليه ويقلب بالرغم من أن بعض املستشرقني درس حياته و
من متعصيب أهل الكتاب، وكان احلقيقة، وأن بعض من درس حياته كان 

ال أن سريته الشريفة رم، حىت أن بعضهم أسلم إ احلقد واحلسد، هباعث
  .، وبعضهم وقف عند حد اإلعجاب بهوبعضهم كتم إميانه

وكثري من دعاة احلرية واإلنسانية أو املساواة رم سريته، وبعضهم 
ال، وال ورث ألحد  يريد امللك أو امل ومل يكن ،كان زاهدا  بأنه همدح

  .من ذريته ملكا وال ثروة، بل كان هو نفسه زاهدا يف الدنيا كلها
أما الفتوحات اإلسالمية وسرعتها وانتشارها يف زمن قياسي، وأما أمته 

 العظيمه وتارخيها ايد وحضارا السامقة، والتغيري اجلذري الذي أحدثه 
لتاريخ اإلسالمي بعدل يف العرب، فقد أذهل ذلك كل من اطلع على ا

من احلسد وص من أكاذيب رجال الدين النصارى وافتراءام وجترد، وختلَّ
  .اليهودي، الذي امتد ليصبغ احلضارة الغربية كلها إال من رحم ربك

 حرصت كل قبيلة من العرب على الصلة به، والفرح ولكثرة فضائله 
وكل من ،رك أينما كاندته منها ولو كانت بعيدة، وهو نيب مبابأن تكون ج 

 حىت من كان كافرا فإن اهللا توعد أباهلب ،وقره وعزره حفظ اهللا له ذلك
 جعل أليب هلب يوم االثنني بالنار لكن ملا أعتق ثويبة حني بشرته مبولده 
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 ورواه كذلك ابن ،نقرة يشرب منها كما روى البخاري عن عروة بن الزبري
  .كان الرائي كافرا واهللا أعلمسعد، وذلك يف رؤيا منامية تصح ولو 

كما أن آثاره الشريفة كلها مباركة ومن أهاا فقد جلب الشؤم 
بعض ملكه ملا عظم كتابه الشريف، لنفسه، فانظر كيف أبقى اهللا هلرقل 

 بينما مزق اهللا ملك ،وبقي ذلك عند ذريته حىت آل إىل الفونسو باألندلس
 لوليد كان يضع بعض شعراتهى ملا مزق كتابه، وقيل إن خالد بن اركس

  .الشريفة حتت عمامته، فلم ينهزم يف أي معركة
ومن أعظم ما ر اليهود والنصارى يف اإلسالم هذا االحترام العجيب 

 املسلمون بأمر رم لكل األنبياء، بل إن حبهم ملوسى وعيسى نهالذي يك
رآن والسنة ومرمي ليفوق ما عند اليهود والنصارى، وقد ورد ذكر مرمي يف الق

 إذا "مرمي األخرى"أكثر مما ورد يف اإلجنيل، بل إن اإلجنيل ليعبر عنها بعبارة 
، وأكثر من يرفض تصوير هؤالء أو متثيلهم هم املسلمون ذكر مرمي ادلية

مثال " حياة املسيح اجلنسية " فيلممن استنكرحىت يف بالد الغرب، حيث جتد 
 وأخشى ما ختشاه ر ذلك من النصارى،ستنكامن املسلمني أكثر وأدوم ممن 

هوليود هو غضب املسلمني، وجتد أن اليهود يتهمون مرمي عليها السالم 
بالزنا، وأن املسيح عليه السالم ابن زنا حاشامها من ذلك، وتنسبه أنا جيل 

 ه والقرآن نفسه في،ر به املسلمون، وهذا ما يكفالنصارى إىل يوسف النجار
ثباتا إ ،ما خلق آدم بال أم وال أبكه كذلك تعاىل خلق، وأن اهللا أنه بال أب

  . وحكمته اليت تعجز العقول عن اإلحاطة ا،لقدرته اليت ال حدود هلا
سيدات نساء  هن  جعل مرمي عليها السالم إحدى أربعٍوالرسول 

  .العاملني وهن الكامالت من النساء
هم هي  حبال السحرة وعصيلقفتكما صرح القرآن بأن العصا اليت 

ون كما تقول التوراة يف مواضع  وليست هلار،عصا موسى عليه السالم
 وهي ليست عصا سحرية كما قال بعض الفراعنة قدميا وبعض ،كثرية

  بل هي برهان من اهللا وآية على نبوته، وإمنا كان أخوه،املالحدة حديثا
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ردءا  وإمنا جعله اهللا وزيرا له و، مساعدا له ألنه أفصح منه لساناهارون
  .ليصدقوه

هللا أجنى فيه  املدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ألن اوملا قدم 
  !).حنن أوىل مبوسى منكم(: موسى ومن معه قال

وطابوبني ما رأوه من صفته ،قته اليت يف كتبهملْق بنو إسرائيل بني خ 
 وذكرت أم ، فآمن به من كتب اهللا له الفالح مثل عبداهللا بن سالم،عيانا

أهو هو؟ قال : "املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب أن عمها قال ألبيها
  الفارسي، وقال عبداهللا بنسلمانوكذا أخرب أحبار الشام احلديث، " نعم

 وذكر بعض الصفات ، اليت يف القرآنعمرو إنه ملوصوف يف التوراة بصفته
ا أنما : (ر أشعياء وبعض الصفات باق اليوم، كقوله الواردة يف سفْ

  . معناهاا، وإن كان اليهود حرفو)بقارئ
أن اخترب زعيم املشركني وقال هرقل بعقله الكبري وعلمه الواسع بعد 

لقد علمت أنه ما كان ليذر الكذب على الناس مث يكذب : " سفيانآنذاك أبا
وقد كنت أعلم أنه خارج ولوال ما أنا فيه من امللك لتجشمت !! على اهللا

ية األمر ضن مبلكه بعد أن عرف احلق واكتفى ويف ا .إخل..." إليه
  .فاظ بكتابه باالحت

 كان أحبار النصارى يقارنون بني الصحابة ، دمشقاملسلمونوملا فتح 
 وشهدوا أن ،الكرام وبني احلواريني الذين صحبوا عيسى عليه السالم

 كما كان املشركون كذلك انظر ،الصحابة أفضل، وهكذا كان أهل الكتاب
´   µ   ¶   ﴿: زيد بن عمرو بن نفيل، وحسبك قوله تعاىلإىل قصة 

   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸
Ê   É   È   Ç﴾ ]١٠١:البقرة[.  

ذلك مبجرد رؤية طلعته " عبداهللا بن سالم"وانظر كيف عرف العامل 
  : ملا قدم املدينة،الشريفة

   بديهته تأتيك باخلربكانت  لو مل تكن فيه آيات مبينة
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L   K   J   I   H   G   F   E   D   ﴿: قال تعاىل
O   N   M﴾ ]١٥٧:األعراف[.  

  ومنها صورة النيب ،وقد كان لدى أهل الكتاب صور األنبياء مجيعا
  .وأيب بكر الصديق آخذ بعقبه، فوا عجبا كيف مل يؤمن به كل أهل الكتاب

شركون إبراهيم ني وصور املوقد كان التصوير معروفا عند األقدم
ان باألزالم كما يزعمون، بل كانت سمقهما السالم ومها يستوإمساعيل علي

بقني، وورد يف القرآن أن اجلن الصور اسمة جائزة يف شرع األنبياء السا
µ   ´   ³   ¶   ¸   ﴿:  لسليمان عليه السالم، قال تعاىليصنعون التماثيل

º   ¹﴾ ]أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تلعب  اآلية، وصح ]١٣:سبأ
  !!خبيل جمنحة وتقول إا كخيل سليمان

 هذا وقد مشل العداء للدين خصوصا يف جزيرة العرب العداء للنيب 
واامه مبا ليس فيه وفقا للمنهج الالديين الذي يعد املنهج السائد يف أمريكا 

 قدوة إذا كان(والغرب، ومن ذلك قول بعضهم من دولة اإلمارات 
:  وقول ملحد آخر،)اإلرهابيني هو حممد الرسول فنحن قدوتنا حممد بن زايد

ة إبراهيم اخلليل، وجاء زمن حنتاج دجاء الرسول الكرمي حممد ليصحح عقي(
مما هو كذب  وأمثال ذلك ،)فيه إىل من يصحح عقيدة حممد بن عبد اهللا

اته الشريفة درس حي، وكل من يقرأ القرآن ويوافتراء على رسول اهللا 
  . من كذب، عليه الصالة والسالميظهر له ما يف القولني

والتاريخ الديين والتاريخ احلضاري والتاريخ العلمي بل التاريخ البشري 
كذب من عاداه، ومن عرف اهللا تعاىل وحكمته ب وكله، يقطع بصدقه 

قه مل وعادته يف إهالك الظاملني والكاذبني علم أنه صلوات اهللا عليه لوال صد
ينصره اهللا وميكن ألمته من بعده وتلك سنة اهللا اليت لن جتد عنها حتويال وال 

 .تبديال
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 بعض ميزات احلضارة اإلسالمية

 تتميز كذلك مبيزات مبصدرها الرباينكما أن احلضارة اإلسالمية تتميز 
  :ليست يف غريها منها

 وليست نيأا حضارة تقوم على احلجة والربهان واليق :امليزة األوىل
حضارة تقليد أعمى وتسليم مطلق وال تقوم على الظنون واالحتماالت اليت 

 وكالمه ،ال يعرف الفكر الغريب غريها السيما يف حبوثه النفسية واالجتماعية
  .عن نشأة الكون ووجود احلياة وتقديره للعصور اجليولوجية وأمثال ذلك

 وعلى عقيدة األسرار ،)آمن مث فكر(فالنصرانية يقوم إمياا على قاعدة 
عقيدا هي التثليث الذي ال تؤمن به و ،اليت يستعصي على العقول فهمها
  . بدهيات الرياضياتوال تقرهالفطر السليمة والعقول املستقيمة 

 ،وملا هرب العلمانيون يف الغرب من خرافات الكنيسة وضالالا تفرقوا
 وادعوا ، والفوضويفكان منهم الشيوعي والوجودي والعبثي والسريايل

 ا  ليحتموا والعقالنية وغري ذلك من املبادئ والنظرياتوالدميقراطيةاحلرية 
  . هادئ متزن ال ألا نتيجة تفكري،من العقائد الكنسية

 يشترط للحق أن يكون دل عليه وهذا كله خبالف اإلسالم الذي
  : منها مثال ولذلك أدلة كثرية من القرآن والسنة،الربهان واملنطق والبينة

  .]٦٤:النمل[ ﴾ 0   1   2   3   4   5﴿: تعاىلقوله . ١
  .]١٢٣:النساء[ ﴾ 9   :   ;   >   =   <﴿. ٢
٣ .﴿   +   *   )   ('   &   %   $   #   "   !
  .]١٨:املائدة[ ﴾,
Y   XW   V   U   T   ﴿ :قوله تعاىل عن اليهود. ٤    S   R   Q 

   `   _   ^   ]   \   [   Zi   h   g   f   e   d    c   ba﴾ 
  .]٨٠:البقرة[
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&   ﴿ :قال تعاىل عن املشركني. ٥    %   $   #   "    ! 
   0   /   .    -   .]٧٨-٧٧: مرمي[ ﴾'   )   (   *   +   ,   

 ﴾|   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥﴿ :قال تعاىل عن املشركني. ٦
  .]١٠:األحقاف[ ﴾  ¡   ¢}   |   {   ~   � ﴿: وقال ،]١٩٧:الشعراء[

  .]١٥٧:الصافات[ ﴾.   /   0   1   2﴿: تعاىلوقال . ٧
°   ±   µ   ´   ³   ²   ¶   ¸﴿ :وقال. ٨   .]٤:األحقاف[ ﴾¯   
 ﴾Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À﴿: وقال. ٩

  .]٥٣:فُصلَت[
4   5   6   7   8   9﴿ :وقال .١٠   .]١٠٤:املائدة[ ﴾2   3   
  .]٤٢:األنفال[ ﴾\ [ ^ _ ` e d c b a﴿ :وقال .١١

  .واآليات واألحاديث كثرية جدا
ومن هذه النظرة العلمية القطعية يشترط علماء اإلسالم لثبوت أي 

فالقرآن البد أن يكون متواترا : مصدر للمعرفة شروطا البد من حتققها
  . البد أن يكون صحيحاواحلديث

جم، رتوراة أو أناجيل جمهولة املت -وهللا احلمد-فليس يف اإلسالم 
ليحكم يف ثبوا الكهنوت، فضال عن كون أناجيلهم الرمسية متناقضة ونسخ 

  تبت؟التوراة خمتلفة، وال يدري أحد بيقني من كتبها ومىت كُ
وليس يف اإلسالم نسخ سية وال غرف سرية ومكتبات سرية كما يف ر

  .الفاتيكان
بد أن ينقحها  والولة نح ماإت يقال طوطا خميف مصادرهوليس 

 أو األناجيل ،ار والرهبان لكي توافق التوراة املعمول ا يف إسرائيلحباأل
  .ع محاديجنالرمسية عند النصارى مثل خمطوطات كهوف قمران و
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ولو أننا طبقنا شروط علماء اجلرح والتعديل على ما عند أهل الكتاب 
غري مقبولة   واخلالصة أا،اهية جدايل وجنليوم حلكمنا على أن التوراة واإلا

  .وال حجة فيها
وهي نسخبشرية عد ليس من ،ل ورفضها كثريونل فيها من عد 

  . بل من فرق اليهود والنصارى أنفسهم،املفكرين الغربيني العلمانيني وحدهم
 ،ى وافتروا عليه األكاذيبروإذا أسلم منهم أحد ته اليهود والنصا

  .اته وأمهلوا ذكره مطلقا سريته وحيواوشوه
مها عبد اهللا بن سالم وهذه الطبيعة عل،إن يا رسول اهللا ( : وقال

 ما تقولون يف عبداهللا بن : لليهودفقال أوال،  عين همسلاليهود قوم ت، 
قالوا  قال أرأيتم إن أسلم؟ .سالم؟ قالوا حربنا وابن حربنا وعاملنا وابن عاملنا

بداهللا بن سالم وأعلن إسالمه فقالوا هو شرنا وابن فخرج عليهم ع .معاذ اهللا
  .)قل لك يا رسول اهللا إن اليهود قوم تأأمل : فقال !شرنا

 وكذا ،وطمس النصارى ذكر النجاشي املسلم من قائمة ملوك احلبشة
إيفا " وطمسوا كذلك امللك االجنليزي املسلم ، الذي أسلم"منليك"طمسوا 
النرويج و اجنلترا مع أنه كان حيكم ،واألوريب من التاريخ االجنليزي "ريكس

  ، فأين حقائق التاريخ عن هؤالء؟وسطهاوبا وورأوكثريا من مشال 
 قال ، حيرفون كالم اهللاوطمس احلقائق البهتانوأهل الكتاب مع هذا 

¢   £   ¤   ﴿ : وقال،]٤٦:النساء[ ﴾/   0   1   2﴿ :تعاىل عنهم
8   9   :   ;   >   7   ﴿ : وقال،]٤١:املائدة[ ﴾¥   ¦

A  @   ?   >   =﴾ ]وهم يلوون ألسنتهم بالكتاب ليحسبه ]٧٩:البقرة ،
  .السامع من الكتاب

 ،وبذلك وضع اليهود أساس التأويل الذي تبعه عليهم املعتزلة واألشعرية
 وكذا ما ، حديثا)روالن بارت( وتبع الباطنية فيه ،مث بالغ فيه الباطنية كثريا

 الناس وهم مع ذلك يأكلون أموال ،)نيطيقاواهلرم ( احلديثةيسمى التأويلية
خرى وقاف فضال عن اجلبايات األ كثري من األوقد كان للكنيسة ،بالباطل
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E   D   C   B   A   ﴿: تعاىل قال ،كالعشور والصدقات االجبارية
L   K   J   I   H   G   F﴾ ]٣٤:التوبة[.  

م على جرار  أنه دهل حىت،وعاين ذلك قدميا سلمان الفارسي 
ها احلرب الكاذب، كما رأى ذلك حديثا وحتدث عنه الذهب اليت كان ينهب

 ،حبارهم ورهبام أربابا من دون اهللاأ وهم مع ذلك اختذوا ،"مارتن لوثر"
ة منهم لألمم الوثنية اوأدخلوا يف دينهم العقائد الوثنية كالتثليث مضاه

z   }   |   ﴿ : قال تعاىل،مليالد وكذا الشرائع الوثنية كعيد ا،السابقة
  .]٣٠:التوبة[ ﴾{   ~   �

 النصرانية صول تلك العقائد والشرائعأأن والتاريخ العام نفسه يثبت 
  النصارى وأخذ، ما كان عليه الفراعنة واهلندوس والسبئيونوالوضعية هي

 "فرفريوس" مساهافالطونية احلديثة عقيدم يف الكلمة اليت عن األ
 واألقنوم كلمة خمتلف ، كما أخذوا عن املشركني قبلهم األقانيم،)اللوغوس(

  ؟شخص أم اجلزء أم الطبيعة أم ماذافيها أهي تعين ال
 "ي الماالالدا"وعلى هذه الوثنية اليوم الرئيس األمريكي الذي يستقبل 

يقف الرئيس  دون أن ، إلهالبوذيون بأنهالتبيت مدعي األلوهية الذي يؤمن 
الذين  "ورغاألي"ان وكل مسلمي الصني مطالب أهايل تركست األمريكي مع

 ،مون املسيح وأمه كأي مسلم والذين يعظِّ،ون أضعاف كفار التبتبلغي
  .قياس إنساين أو رباينم بكل ضالةفالسياسة األمريكية 

 وكيف تؤمن حبق ؟فلماذا يا فخامة الرئيس ختتار اخلرافة على احلقيقة
 وهل تعلم ؟ال تؤمن حبقها إذا كانت مسلمةاألقليات إذا كانت خرافية و

،  يشتم املسيح وأمه- منهمفضال عن الصاحلني-ادقة املسلمني أحدا من زن
  إرغاملى وكيف تصمت عوكيف صار البوذي أفضل عندك من املسلم؟

 ؟ وعلى نزع احلجاب؟ وعلى حتديد النسل؟املسلمني على اإلفطار يف رمضان
 فأين الدميقراطية واحلرية وحقوق ؟ املساجدوعلى حتديد سن أداء الصالة يف

  ؟اإلنسان
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 ،أمن احلرية والدميقراطية ما يفعله الشيوعيون يف الصني ضد األيغور
  ومنع حتفيظ القرآن حىت الفاحتة؟كمنع األذان باملكربات 

  وكيف تكون الراهبة األمريكية حمجبة وال تكون املسلمة كذلك؟
ما راطية يف العامل وال تنكر على بووكيف تقول إن أمريكا تنشر الدميقر

  أا حرمت املسلمني من التصويت؟
  أهكذا الدميقراطية أم اإلجنيلية؟

  .أم أنه احلقد واحلسد
ت النصرانية على التقليد والظنون واالحتماالت والتخرصات موكما قا

صح منها شيء يف   ورمبا،قام أيضا أكثر النظريات الغربية والفرضيات الغربية
 ولكن تعميم ذلك على العامل كله واتمعات كلها ،روبا وحدهاوحق أ

  .خطأ علمي
على العامل املادي إذا ال ووالظنون ال يصح تطبيقها على عامل الغيب بل 

 ومن ذلك كالمهم عن الكواكب مع اعترافهم أن ،كان العقل البشري جيهله
مهم عن  وأبعد منه كال،بعضها كاملشتري مثال أكرب من األرض بألف ضعف

رى تقدر مباليني أو مليارات السنني خأن املسافة بني جمرة وأمع ارات 
  قال، وذلك من أسباب كفر الكافرين،الضوئية، أي أم مل حييطوا ا علما

«   ¼   ½   ¾﴿: تعاىل    º   ¹    ¸    ¶   µ﴾ ]وقال]٣٩:يونس : ﴿   w
|   {   z   y   x﴾ ]٨٤:النمل[م ليس هلا أساس علمي ، وكثري من نظريا

  .وإمنا هي رجم بالظن من مكان بعيد
 امليزة، وجعل  يعلم ملعلى أن الرمحن الرحيم سبحانه علم اإلنسان ما

  .هي العلم وجعل اليقني هو املعتمدلإلنسان العظمى 
نا عن األكل منها هي شجرة معرفة اخلري اهي أبووليست الشجرة اليت ن

 "سبروميثو"سطورة أ هي العلم كما تزعم  وال،والشر كما تزعم التوراة
  ! من اهللا رمحة وكيف يكون الدين عدوا للمعرفة وكالمها،اليونانية
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 ،)اقرأ(مساء كلها وأنزل أول ما أنزل ومن املعلوم أن اهللا علم آدم األ
 وأقر زيدا أن يتعلم لسان ، جعل فداء املشركني تعليم أبناء املسلمنيوالنيب 
لقد مهمت ( : وقال،التجارب البشرية للمجتمعات الكافرةأفاد من و ،اليهود

  .) فارس والروم يغيلون فال يضر أوالدهمتأن أمنع الغيلة مث وجد
 أن االعتبار إمنا هو للمالحظة "جاليلو" و"يكونب"وقبل أن يثبت 

  يف القرآن كان اهللا،رسطوأ وليس التفكري العقلي ارد كما فعل ،التجريبية
  . يف ملكوت السموات واألرضقد أمر بالنظر

 جند ،ولكون اإلسالم دين الثقة املطلقة يف كتاب اهللا وسنة رسوله 
  اكتشاف أي خمطوط للقرآن أو لألحاديث، بلاملسلمني ال خيشون أبدا

 كما رأينا ،ذلك، وإمنا يصيب اهللع والرعب قلوب أهل الكتابيبتهجون ل
ت البحر امليت، وجنع محادي،  خمطوطااكتشافهلع إسرائيل والفاتيكان عند 

حماوالت اليهود والنصارى تنقيح ما يعثرون عليه كي ووذلك اآلن أكثر، 
يوافق معتقدام أصبحت اليوم صعبة بل مستحيلة، مع تقدم وسائل االتصال 

  .احلديثة وانتشارها
من منصبه وبين سكرتريه أن " بندكت السادس عشر"وقد استقال البابا 

رب بعض الوثائق من مكتبة الفاتيكان، وأظن أن الذي من أسباب ذلك تس
تسرب هو األناجيل القدمية اليت يظهر ا أن اختيار الكنيسة لألناجيل األربعة 

، وهذه األناجيل ال سيما  وليس عن علم ومتحيصاملعروفة جمرد حتكّم وهوى
يها  مكتوبة بلغة املسيح نفسه، وليست مترمجة، وف-فوق أا أقدم-آلرامية ا

 املسيح عليه صلب(ما يوافق القرآن خصوصا يف املسألة البالغة اخلطورة 
 التثليث ، وهذا االكتشاف يثبت وحدة الدين املرتل ويبطل عقيدة)السالم

والصلب الوثنية، اليت يؤمن ا النصارى ال يشذ عنهم إال القلة املعتقدة 
، سم النيب  التصريح باللتوحيد من الربوتستانت، ويف هذه األناجيل

، ]١٥٧:األعراف[ ﴾O   N   M   L   K   J   I﴿وصدق اهللا 
هو أن مثل هذه " بندكت السادس عشر"غفل عنه البابا رمبا والشيء الذي 
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األناجيل موجودة يف احلبشة، ويف تركيا، ويف مناطق كثرية من العامل خارجة 
  .عن سيطرة الفاتيكان

ا بالنصرانية ويعد ما يسمى وهذه االكتشافات جتعل الغرب يزداد كفر
عبثا سياسيا ال حمل له، ال سيما والنصارى " احلوار النصراين اإلسالمي"

 وجيعلون احلوار وسيلة للمطالبة !!يستثنون املسائل املختلف فيها من احلوار
  .ببناء كنائس هلم يف السعودية

الت،  وال جمال فيها للظنون واالحتمافالعقيدة اإلسالمية يقينية قطعية
أما الغربيون فكثري منهم يأتون لبالد احلرمني ويعملون للدنيا فقط، ولو أن 

 وهي فناء احلضارات ،أحدا سأهلم عن أخطر قضية مستقبلية تواجه العامل
قد يكون ذلك أو : ، لقال والبعث بعد املوتواندثار البناء الكوين يف مجلته

ß   æ   ﴿:  قال جل شأنه عنهاحيتمل أو رمبا، فهم كم    å   ä    ã   â   á   à
ô   ó   ò   ñ   ð   ï   î   í   ì   ë   ê   é   è    ç﴾ ]وهذا ]٣٢:اجلاثية ،

  .ن يلحد ويقول إن الكون جاء صدفةالظن هو قول أمثلهم طريقة، دع م
  :أا حضارة توحيدية: امليزة الثانية -

 ودين ،حدفاهللا تعاىل واحد والرسول واحد والقبلة واحدة والقرآن وا
  .خلإ ..احدة وحكمة الوجود واحدةاألنبياء واحد واملسلمون أمة و

، وليس فيه كما يف اليهودية اإلسالم دين التوحيد وليس فيه تعددو
 على خالف اصطالحلرجال يف دين اهللا، أو ل واستنصاح  معبودونأحبار
رع اهللا، وليس فيه تثليث كالنصرانية، وال يشرع علماؤه شيئا كما يششرع 

  .األحبار والرهبان
وكلمة التوحيد هي شهادة أال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ولو 

 الكافر األشقر أو الكافرة فضلوا ما ،كان املسلمون يعرفون قدرها ووزا
  !الشقراء على املسلم األسود أو املسلمة السوداء
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قيق والتوحيد يف اإلسالم حقيقة كربى ال حيققها اإلنسان إال بتح
، واإلمث جيب تركه ا وباطنا ظاهر واجبإلميانااإلخالص ظاهرا وباطنا، ف

ED﴿ :ظاهرا وباطنا، قال تعاىل CB﴾]والشكليات ]١٢٠:األنعام ،
)   (﴿والشعارات ال تنفع عند اهللا     '   &   %    $   #   "﴾ 

، أما احلضارة الغربية فهي ]٣٧:احلج[ ﴾¶  ¸   º   ¹ « ¼﴿ و]١٧٧:البقرة[
  .ء ختتفي حتته الوثنية الكامنةطال

تشبع ا احلضارة املعاصرة كانت لدى مشركي ت الوثنية اليت والروح 
اليونان وورثها عنهم مشركو الرومان وورثتها االمرباطورية األمريكية عن 

  .وهكذا.. اإلمرباطورية الرومانية
، "بروميثوس" ربا أو ربة، فللنار رب ل أولئك الوثنيون لكل شيءوجع

، "فينوس"، وللجمال رب "أدونيس"وللخصب رب " ماخوس"للخمر رب و
، وللشعر رب وهكذا، "أبولّو" وللسماء رب ،"متوز"وللشتاء رب 

 الشعر ةإىل رب" ملتون"ويتضرعون إىل أربام كما تضرع الشاعر االجنليزي 
  ".الفردوس املفقود"يف مطلع قصيدته 

  . السموملا أنكر عليهم سقراط تعدد األرباب سقوه
وكانت الفراعنة ومن بعدهم على التثليث وتبعهم الروم، وادعى أولئك 

شركون أن اهللا اختذ ولدا وصاحبة، تعاىل اهللا عما يشركون، وورث منهم ملا
ذلك النصارى ومشركو العرب يف اجلاهلية، وعليه ماليني األمريكيني اليوم، 

 ومل يولد على تلك  الذي مل يلد الفرد الصمدوهذا من قياس الواحد األحد
  .األوثان

ية، رية املدلنظاويف التاريخ احلديث ظهرت نظريات وثنية كثرية مثل 
  !!والنظرية األثريية، ونظرية التطور العضوي، ونظرية املصادفة

 فاإلسالم ،وليس يف اإلسالم دوائر منفصلة وال تقسيم للنفس اإلنسانية
 وبني ، وبني التجربة والفكر، وبني العقل والنقل،يوحد بني الروح واملادة

 وبني احلقوق واآلخرة، وبني الدنيا ، وبني النظافة والبذاذة،الزهد ومجع املال
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 وبني القوة واألخالق، وبني السياسة ، وبني احلرية والعبودية،والواجبات
 وبني عمل املرأة ، وبني الشهوة والعفة، وبني الكرم واالقتصاد،والرمحة

 وبني بر الوالدين ومعصيتهما إذا خالفا ،ن والطبيعةنسا وبني اإل،وحجاا
 وبني ما هللا وما ، وبني طاعة امللوك يف الطاعة ومعصيتهم يف املعصية،الدين
  . والغيباحملسوس وبني ، وبني حق اهللا وحق عباده،لقيصر

هي  إن مشكلة اإلنسان العويصة( :ة املشهور"دهيتهوا"ومن كلمات 
  .)جتزئة الطبيعة

ك أنكره نيب اهللا يوسف عليه السالم الذي هو قبل كل بين وهذا الشر
إسرائيل، وقبل كل أنبيائهم كموسى وداود وسليمان، وإمنا أخذ أرسطو عن 

  .زنادقة أهل الكتاب بعد سليمان عليه السالم
وهذه الوثنية والشرك والرتول بالتصورات اإلهلية إىل درك املشاة 

 آمنوا مبا حيث ونماء الفيزياء املعاصرحىت عند من يسمون عل، جتدها للبشر
  .تعاىل اهللا عما يشركونأو خوذة الرب ما يسمونه خوذة اإلله 

ه ما هللا ال شريك له، وبغريه يكون فيوبالتوحيد يكون اإلنسان سلَ
  . أو فصل بني الدين والسياسةشركاء متشاكسون، وال علمانية يف اإلسالم

 كما ذكر الشيخ ،اط املسلمنيوهكذا خسر العامل الشيء الكثري باحنط
 وإذا ، ولو مل خيسر إال القيم واألخالق لكفاه،أبو احلسن الندوي رمحه اهللا

 وبغري ذلك ال ،أراد العامل أن يتجاوز أزماته الكثرية فليسلم هللا وليتبع كتابه
ال يصلح آخر هذه األمة إال " :إلمام مالك رمحه اهللا قال ،يصلح الناس أبدا

  . وإذا صلح املسلمون صلح العامل كله،"وهلامبا صلح به أ
يضا أ آمنت ،دح وأن الشيطان وا،ية بأن اهللا واحدومىت آمنت البشر

  .بأن النفس البشرية واحدة يفلح من يزكيها وخييب من يدسيها
¥¦§   ﴿: وبالتوحيد يتحقق اإلخالص، قال تعاىل ¤ £

¬   «   ª   ©   ¨ ¶   µ   ´   ³   ²   ±°   ¯   ®﴾ ]١٦٢: ألنعاما-
١٦٣[.  
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  ).من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه دخل اجلنة: (وقال 
  ".أُسس دين اإلسالم على اإلخالص: "قال أبو العالية الرياحي

اإلخالص أن تكون حركاته : "وقال سهل بن عبد اهللا التستري
  ".وسكناته هللا وحده

j   i   h   n  ﴿: وقال تعاىل عن املشركني وأهل الكتاب    m   l   k 
o﴾ ]نة٥:البي[.  

 :﴿F   E   Dوقال لنبيه حممد     C   BA  @   ?    >    =    <   ;﴾ 
  .]١٥-١٤: الزمر[

  .وبه تتطهر النفوس من أدران الشرك والرياء والعمل للدنيا
  :ربانية التشريع: امليزة الثالثة -

 تزال وال اتمعات، إليها تفتقر عظمى ميزة اإلسالمية للحضارة
 األحكام تبني اليت اهلائلة الفقهية الثروة وهي أال عنها متأخرة الغربية احلضارة
 واالجتهادات لالختالف الكاملة الفرصة إتاحة مع حادثة، لكل التفصيلية
 املرونة ومع الكلية، واألصول لشرعيةا القواعد حدود يف النظر، ووجهات

  .األمة أحوال حبسب وتغيرها سدواملفا املصاحل ةومراعا التطبيق يف الكاملة
 امتداد على كثرية عبقريات عليها وتواردت قط، هلا نظري ال ةوثر وهي

 إال ميلك مل السنهوري أن حىت العصر، هذا يف القانونيون  هلاوذهل التاريخ،
 املظلم الغرب أما جلي، واضح القوانني يف وتأثريها وسعتها، بعظمتها قراراإل

 كتب ملا اجلرجيوري  عشرالتاسع القرن يف إال املكتوب تقننيال يعرف مل فإنه
 املالكي الفقه أحكام من نابليون واقتبس الفرنسية، الثورة بعد قوانينه نابليون
، وهذه الثروة الفقهية الكبرية أصلها من الكتاب  ال سيما خمتصر خليلكثريا

  .والسنة
  .املكتوبواإلجنليز إمنا يعملون بنظام السوابق وليس بالقانون 
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 ،اإلسالمية الشريعة من كثري على تعتمد  نابليونقبل الكنيسة وكانت
  ."اجلواب الصحيح" يف اإلسالم شيخ نبي كما

 منقول اإلسالمي الفقه إن املستشرقني بعض قول املتهافتة املزاعم ومن
 بني املقارنة من بسهولة رده ميكن صريح افتراء وهذا الروماين، القانون عن

 مل مثال حنيفة كأيب املسلمني الفقهاء من أحدا بأن القول ميكن كما ،الفقهني
  .منه النقل عن فضال الروماين بالقانون يسمع

 ةاملشهور" جستنيان "االمرباطور هاضعو اليت اللوائح وانظر مثال إىل
 بفقه قورنت إذا بدائية، ضحلة ساذجة وهي" جستنيان لوائح "باسم عندهم
  .مثال اخلطاب بن عمر به قضى كما ،األصيل املتعمق السلف

 اليونانية الفلسفة ،وأشياعهم النساطرة ترجم ملا منها شيئا يترمجوا ومل
  ".احلكمة بيت "يف

 هو مكتوب دستور أول أن يشهد والتاريخ الدستوري يف العامل
 ومنها ،، ورواها اإلمام أمحد وغريهاملدينة قدم ملا  النيب كتبها اليت الصحيفة

 جدا، األمريكي الدستور منها وأفاد دساتريه، أول قرون بعد لغربا اقتبس
 أن كما ،اليوم إىل الدويل القانون منجزات أحد االعتقاد حرية تزال وال

 تزال ال" أحرارا امهأم ولدم وقد الناس استعبدمت مىت " الفاروق عبارة
 املدنية، قوقاحل وثيقة أمسوه ما سيما ال األمريكي، الدستور مواد من مادة
" ينتساوم راًاأحر كلهم الناس يولد "إىل الفاروق عبارة األمريكان رغي وإمنا
  األسبق؟ فأيهما خواطر، توارد جمرد ذلك أن هب

  .احلاضر عصرنا يف  األمم هيئة مث األمم عصبة ذلك من تأفاد مث
 عليها كان اإلسالم، إليها دعا اليت العقيدة هذه إىل أوربا تصل ولكي 

  .والكاثوليك الربوتستانت بني سيما ال شرسة دينية باوحر ختوض أن
 إمنا فهو الدويل، القانون فاحتة" جروسيوس "مطالب اعتبار اخلطأ ومن

 يدا وجتتمع بينها فيما الصراع تترك أن ،األوروبية النصرانية الدول طالب
  ".املسلمني أي "األتراك حلرب واحدة
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 القانون اليوم يسمى ما قواعد من كثريا بني قد الكرمي القرآن كان وقبله
 وما الدولية، املواثيق عن براءة سورة يف سبحانه ذكره ما مثال انظر الدويل،

 املعامالت يف والكفار املسلمني بني العالقة أحكام من املمتحنة سورة يف
والقطع كاجلالء أخرى أحكام من احلشر سورة يف وما ،والزواج كالبِر، 
والسلذلك العملي التطبيق هي اإلسالم يف ري.  

 احلسن بن حممد اإلمام كتبه مما املستشرقني مؤمترات عجبت وقد
 أول إنه وقالوا" السري "املشهور كتابه يف حنيفة أيب اإلمام تلميذ الشيباين
  .الدويل القانون يف كتاب
 على وحضارته ثقافته فرض املتحدة األمم طريق عن الغرب أرادقد و

  .، فألزم الدول كلها بقانونه الدويل واإلنساينكلها نياالد
 قاله كما فتوى جمرد أصبح اإللزام صفة عن جترد إذا الدويل والقانون

 ال واقعيون بذلك وهم والفتوى، القضاء بني يفرقون واملسلمون" هيجل"
 األمم ميثاق ةوكتب ،"كانت نوئيلعما"ـب جنح كما اخليال م جينح

 يسمى مبا يؤمنون وأتباعه "كانت" كان فقد الظن، م حسناأ إذا املتحدة،
 بعضهم الناس اهللا ودفعه سنه خالف وهو ،املطلق التقدم أو العاملي السالم

  .لألمم التارخيي الواقع عكس أنه علما بعض،ب
 ةاخلمس الطواغيت واستخدمه الدويل بالقانون إسرائيل استخفت وملا

 إذا إال اللهم معىن، به لاللتزام يعد ومل تهقيم فقد ومصاحلهم، أمنها خلدمة
 على فيجب الدويل، القانون من جزًءا الدول بني الثنائية االتفاقيات اعتربوا

  .عليه وقعت مبا االلتزام دولة كل
 واملصطلحات، األلفاظ تغيري هو املعاصرة، الدولية القوانني يف واجلديد

 اآلن الدويل والعرف ،يقتلون ال مأو" ريالس "يف املعروفة الرسل كلمة مثل
 فقهاء يسميه ما وكذلك" والقناصل السفراء "أو" الدبلوماسيني "يسميهم
 املسلمون يسميه وما" األطفال "اليوم يسمونه" الذراري "املسلمني
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 للمتقدم، الفضل أن على وهكذا" األبرياء" اليوم ميسمو" املعصومني"
  !باينبامل ال باملعاين هي إمنا والعربة

 ال "طويلة تشريعية معاناة بعد قال" دوجي "الفرنسي القانوين أن على
  ".خلقهم من إال للخلق يشرع

وبتأثري اإلسالم خرجت أوروبا من العصور املظلمة إىل عصرها 
  .احلديث، وفيه عرفت القانون الدويل

  احلديث؟ العصر بدأ مىت -
 خرجت مىت أي احلديث، العصر بدأ مىت الغربيون الباحثون خيتلف

 عصر يسمونه مبا ابتدأ الذي احلديث العصر إىل الظلمات عصر من باوأور
  :قوالن أقواهلم وأهم األوربية النهضة
 وهؤالء الكنيسة، على" يكرفرد "االمرباطور مترد منذ بدأ أنه -١
 يشن أن البابا أمره إيطايل امرباطور وهو ،"احملدثني أول "يكرفرد يسمون

 وقابل حبملة قام إنه مث البابا فحرمه يفعل مل لكنه املسلمني، ىعل صليبية محلة
 حاجة دون بالعربية معه وتكلم هدنة معه وعقد األيويب، الكامل السلطان
" األعظم الزنديق "ومسته -أعلم واهللا- أسلم إنه: الكنيسة وقالت ملترجم،
 كان بالطه أنو العربية جييد كان أنه حلياته املؤرخني بني عليه املتفق والشيء
: أي عربية، كانت -العادات كل بل- أيامه يف البناء طراز وأن عربيا،

  .املساجد شكل على بنوها الكنائس حىت إسالمية،
 العثماين السلطان يد على القسطنطينية بفتح بدأ احلديث العصر إن -٢

 من الغرب خروج سبب هو به التأثر أو اإلسالم واملهم أن ،"الفاتح حممد"
 .ذلك انكار فنه حيترم غريب مؤرخ أي يستطيع وال الظلمات، عصر

 يسمون من دعا حيث الربوتستانتية احلركة هي نصرانية حركة وأعظم
 وأعلن الكاثوليكية، الكنيسة على االحتجاج إىل" األوائل صالحيوناإل"

 على علقها اليت والتسعني اخلمس بنوده يف عليها احتجاجه لوثر مارتن
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 صكوك وأصدروا  وماديااًيدين طغوا قد الكاثوليك وكان ،"تنربجوي "كنيسته
 املقدس، الكتاب تفسري حق واحتكروا الصليبية، احلمالت لتمويل الغفران
 كما ،وامللوك األباطرة يف وحتكموا التحلة وحق املغفرة حق ألنفسهم وجعلوا

 وهو همخالف من أحرقواو وغريهم، والفنانني والعلماء الرابع، نري فعلوا
 هو إمنا البابوية التعاليم خيالف من إن وقالوا ،برونو جبردانو فعلوا كما حي

  .حيا أحرق الذي بسرفت فعلوا كما واحملمدية، بالقرآن متأثر مهرطق
 ظهور إىل  فيما بعدأدى مما دول هلا وقام ،انتشرت الربوتستانتية أن غري

 ومن ،من داخلها يةالبابو إصالح: أي" الكاثوليكي اإلصالح "يسمى ما
 يف والتماثيل الصور حتطيم حبركة ابتدأت الربوتستانتية أن عليه امع

 تأثر أنه شك وال" الثالث ليو "البيزنطي االمرباطور أيام سيما ال الكنائس
 الذين املسلمون وذكر املسلمون، ذلك حرم حيث ،العظيم اإلسالمي باملد

 شرار أولئك(:  فقال تصاوير هافي كنيسة رأوا أم احلبشة إىل هاجروا
  .)اهللا عند اخللق

، وأصبح يف الغرب السالم عليه موسى متثل" هوليود "أصبحت واليوم
 إىل انتقل نوح قوم شرك أن أي ،متاثيل ملوسى وعيسى عليهما السالم

 كل لدى الربوتستانتية تنتشر أن عجب فال البابوية، طريق من األمريكان
 الفرقة منهم يكون وأن واستراليا، وكندا وأمريكا طانيابري سيما وال العقالء،
ديهم بعض احلق ، ولالكاثوليكي بالتثليث كفروا الذين" املوحدين "املسماة

  .يوب قدمياكما قال احلسن بن أ
  وتقدم العثمانيون فيهاباوأور داخل دينهم احنسار الكاثوليك رأى وملا
 اجلغرافية، الكشوف يسمى مبا فقاموا ،خارجها  دينهمنشر يف اجتهدوا
 يف املسلمني بوقوع وفرحوا التنصري طريق عن املسلمني إىل دينهم وصدروا
 احلوار مقر وجعلوا ،القرآن عن بعيدا احلوار فكرة واختلقوا شباكهم

  "!روما"اإلسالمي النصراين 
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 ،مجاتيةاوالرب املكيافيلية على املعاصرة السياسة قامت الشرك هلذا وتبعا
 سيما وال األخالق، على فتقوم الشرعية السياسة أما فن املمكن، إا وتقول
 الفارسية االمرباطوريتني حال مثال خذ ،"املعجز "أو الصعب فن وعلى العدل

 أخرى، على حدامهاإ تقضي أن دون تتصارعان قرونا ظلتا فقد ،والرومية
 حنو يف كليهما االمرباطوريتني على قضوا والعدة العدد قلةمع  املسلمني ولكن

  .مشاهدة واقعية معجزة وهذه قرن، ربع
 لألمة حق اإلسالم يف البيعة أن الشرعية السياسة ومن التوحيد ومن
 أو العهد والية مبجرد ذلك وليس شرعي واجب األكفاء واختيار بالشورى،

  .والدميقراطيون الرافضة يزعم كما ،ة الناسأكثر انتخاب
 اعتبارها هلا توصية جمرد هي السابق اإلمام ا يوصي اليت العهد ووالية

 منهاج يف تيمية ابن اإلسالم شيخ بكذَّ وقد ،ا ملزمة غري األمة ولكن
 بكر أبا نأل كانت إمنا اخلطاب بن عمر بيعة أن دعواهم يف الرافضة السنة
 واألنصار املهاجرين باتفاق كانت أا على ونص لعمر، بعده من األمر جعل
  .عليها

 يف له شريك ال وحده هللا شيء وكل واحلكم التشريع يكون وهكذا
  .األصل، وإمنا يفوض اهللا سبحانه من يطبق ذلك من أهل العلم واإلميان

 خاصة ومعايري وموازينأا حضارة ذات قيم : الرابعةامليزة  -
 ولكل قيمة مفهومها اإلسالمي اخلاص الذي ختتلف به عن سائر ،مستقلة

  :احلضارات
 ،القوة العسكرية أو القوة البدنية وحدهاهي قوة يف اإلسالم  التفليس

 ويف احلديث الذي رواه االمام ، ال سيما القوة النفسيةبل فيه ما هو أقوى
أن اهللا ملا خلق األرض جعلت متيد (ملسند بسند صحيح امحد رمحه اهللا يف أ

رب هل خلقت   يا: فعجبت لذلك املالئكة فقالت،فخلق اجلبال فاستقرت
 واستمر احلديث يف عرض القوى ،) قال نعم احلديد؟خلقا أشد من اجلبال
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 خلقتهل (الكونية بعد احلديد كالنار والريح وأخريا سألت املالئكة را 
  .)ه ال تعلم ا مشالهينة بيمنفق ابن آدم ينفق ال، نعم: قال؟قوى من ذلكأ

ه عند الشديد الذي ميلك نفس إمنا ،ليس الشديد بالصرعة( :وقال 
 ،ما كان يفعله الرومان يف مصارعام املشهورةهي  الشدة ت فليس،)الغضب

  .وال هي أيضا يف اهليمنة األمريكية املعاصرة
كما يصوره  ،لألقوىوذا املفهوم اإلسالمي يكون البقاء لألتقى وليس 

  .روين يف انتخابه الطبيعياد
تم هذا  بل هو من ضرب هذا وش،وليس املفلس من فقد ماله فقط

 كما أن الغىن ليس عن كثرة أعراض ،وأخذ مال هذا كما بينه احلديث
وليس الفساد هو الرشوة وسرقة املال وب  ، وإمنا الغىن غىن النفس،الدنيا

  .اخل… مع ت يف الدين أو يف الكون أو يف ا بل هو كل خلل،الثروات فقط
Ð   ﴿ : وقال،]٢٢:األنبياء[ ﴾°   ±   µ   ´   ³   ²   ¶﴿ :قال تعاىل
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صحيح أن فساد فرعون كان موجها إىل بين إسرائيل وليس للمسلمني 

وأن فرعون لتأخره مل يسم  ،والسود والالتني كما تفعل اجلاهلية األمريكية
 أي أن جاهلية فرعون ،" فوبياواٍإلسالم"ذلك فوبيا كما يقول األمريكان 

  !كانت متأخرة ليست كاجلاهلية األمريكية اليوم
الكُوقد عاب السياسة الفرعونية بعض اب قياسا على ما فعله الغرب ت

سرائيل بل وضع هلم لوا لو أن فرعون مل يقتل أبناء بين إاوأذنابه باملسلمني، فق
 إخل، أي لو قتلهم معنويا..مناهج فرعونية وابتعثهم إىل املناطق الفرعونية

  .لنجح
 بل ، العرب قبل اإلسالم فقطا كان عليهمرحلة زمنيةوليست اجلاهلية 

 من تشبه فيها بعرب  مسائل معلومة وهلايقع يف أي زمنهي مرض عضال 
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  يا:نصارللمهاجرين وقال األ رون يا وملا قال املهاج،اجلاهلية أصابه الداء
الطائفتان و هذا ،)أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم( : قال ،لألنصار

  .أفضل الناس بعد األنبياء
ي ريما نسمعه اليوم من قوهلم فالن خضوالتنابز باأللقاب ومن اجلاهلية 

  أو صليب أو هتيمي أو بلحطي وما أشبهصفر سبعةأو طرش حبر أو صانع أو 
  .ذلك

واجلاهلية ال يلزم منها تكفري املعني، بل املعاصي من أمور اجلاهلية كما 
ترجم البخاري رمحه اهللا يف الصحيح، والقاعدة يف هذه هي كما ذكر شيخ 

ما ، وسيأيت هلا "كلما ضعفت أنوار النبوة ظهرت ظلمات اجلاهلية"اإلسالم، 
  . أكثر تفصيال بإذن اهللاهو

بل له يف االسالم معىن أمشل  ،هلزمية بالعدو فقطوليس النصر هو إنزال ا
 انتصرت وإذا ، كما ثبت يف السنة،وهو رد الظامل عن ظلمه فذلك نصر له

  .على نفسك وشهواتك وشيطانك فأنت املنتصر
5   ﴿: تعاىل قال ،وأكرب النصر هو الثبات على احلق ولو كنت وحدك
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 ومع ذلك هو ، فرأى النيب وليس معه أحد، األنبياءوقد رأى النيب 

  . استقام يف نفسه وبلغ غريهمنصور إذْ
 ويستوجبون املوت كما ،وليس الضعفاء هم ما هو معلوم عند الناس

وعلى ذلك سارت  ، وأصحاب ما يسمونه القتل الرحيم،يقول املالتوسيون
فون بعالجهم دون رحى األملان ألم يكلّص من اجلخل يت"هتلر" النازية فكان

  .أي جدوى مادية
 كما يف  قال ،وإمنا للضعيف يف اإلسالم فوائد معنوية عظيمة

 ،)خالصهمإصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإمنا تن( :الصحيح وغريه
الرفاهية ووأكرب ما تسعى إليه أمم األرض قدميا وحديثا هو الغلبة على العدو 

 وبعض من ظاهره معاق فيه مزايا ،مها إمنا حيصالن ؤالء الضعفاء و،املادية
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 وقد كان الشيخان الفاضالن الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ عبداهللا ،أخرى
  .نيبن محيد كفيف

وليست ريادة العامل هي التفوق الصناعي وإنتاج األسلحة املسماة 
وإمنا الريادة ، راين وال بالتقدم املادي والرقي العم، أو بيولوجية)ذكية(

L   K   J   ﴿ : قال تعاىل عن بين إسرائيل،واإلمامة بالصرب واليقني
T   S   R    QP   O   N   M﴾ ]٢٤:السجدة[.  

 بل باملفهوم ،ها األرضي مها املعتربانموليست الكثرة والقلة مبفهو
  .الشرعي واملقياس الشرعي
  .ال جنادل يف ذلك، وهو الكثري بريإن العدد الك= فالرياضيون يقولون 

  .بد من كثرة السيولة واملصرفيون وأصحاب البنوك يقولون إنه ال
عات والناتج من املزر بد من كثرة واخلرباء االقتصاديون يقولون ال

  .واملواد األخرى
  . وهكذا.واملاديون عموما يزنون األمور مبيزان الوفرة املادية

  : كان عكس ما يظنونغري أن الشرع جاء لذلك مبفهوم أمشل ورمبا
  .)درهمألف سبق درهم مئة ( :فقد قال عليه الصالة والسالم

  . احلديث)ثالث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة( :وقال
  ).لّقُإن الربا وإن كثر أمره إىل ( :وقال
  .]١٠٠:املائدة[ ﴾u   t   s   r﴿: تعاىلوقال 

 الكالب وأوضح ابن القيم ذلك مبثال حمسوس وهو التفكر يف عدد
 واجلزار يذبح الغنم ، مع أن الكلبة تلد ستة والشاة تلد واحدا،وعدد الغنم

  .يوميا وال يذبح الكالب
فقد  ، فالعربة إذن بالربكة:ومع ذلك جتد الغنم أكثر عددا من الكالب

صاعا أو ملء الكف من إال ال جيد   وقد،ال جيد املؤمن شيئا يتصدق به
إن اهللا عن صدقة هذا ( :زونه ويقولونملقون وي التمر فيسخر منه املنافيءرد

  .)لغين



 ١٦٢ 

 أمر مشاهد حمسوس ولذلك يفر كثري من املؤمنني من العمل يف والربكة
 قد ينالون  حالالًالبنوك الربوية ولو كانت تدفع راتبا أكثر ويعملون أعماال

  . لكنه مباركفيها نصف ذلك الراتب
 بل يشمل أمورا ، ذلكهبوليس الغش خمتصا بالفاكهة واحلبوب وما أش

  ".أكرب الغش الغش يف الديانات" : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية،كثرية
ما من راع ميوت وهو غاش لرعيته إال ( :وقال عليه الصالة والسالم

  ).كان من أهل النار
ة لحتوجاته الصناعية السيما يف األس مبنمفتونوالغرب اليوم 

، أمل ياؤه ما فيها من غش وكذب، ومع ذلك يكتشف هو أو أولوالسيارات
 هعي تب مبا فما ظنك.يقل قائد سالح اجلو اإلسرائيلي إن املظلة األمنية أكذوبة

  . اخلليج؟ولأمريكا لد
وقد ظهر أخريا أن صواريخ باتريوت األمريكية مغشوشة وأن الناس 

  .خيافون منها أكثر من صواريخ احلوثيني
 االستشارة أو يسكت عن  النصيحة أو يف يفومن الغش أن يغش أحد
  .نصح من أوجب اهللا له النصح

ب أم يكتبون ومن الغش الذي ميارسه بعض الناس يف الشرق والغر
قع ا والو، أو عايل اجلودة أو متميز،صديق للبيئة أو طبيعي: على البضاعة
  .خبالف ذلك

  الربا هو جمرد أكل أموال الناس بالباطل مقابل ربح مركب أوسولي
 لكن أرىب الربا االستطالة يف عرض ،إن كان ذلك عند اهللا عظيما و،بسيط
  .املسلم

نوليست السبل أشد من ذلك ،سقى الناس وال يهطل الغيثة هي أال ي 
  . السماء ولكن ال تنبت األرض شيئا كما يف احلديثطرن متأ
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سرين الذين خسروا ا بل إن اخل،وليست اخلسارة هي ضياع املال فقط
 وكل إنسان خاسر إال من استثناه ،هم يوم القيامة كما ذكر اهللانفسهم وأهليأ

  . كما يف سورة العصراهللا
 القلب عن احلق ى عماشد منه بل ،وليس العمى هو كف البصر فقط

Í   Ì﴿: تعاىلقال     Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä﴾ ]٤٦:احلج[.  
 ، فقطضاعة بالكذب والتدليس واخلداعبوليست الدعاية هي ترويج ال

 جرير بن  وقد بايع النيب ،بل كل دعوة تفتقر إىل الصدق والوضوح
، فكان يقول للبائع إذا اشترى منه عبداهللا البجلي على النصح لكل مسلم

  !أن ما أخذنا منك خري مما أعطيناك اعلم :شيئا
 أو خرق ،وليست الكرامة هي خرق قوانني الطبيعة كما يقول الغربيون

 وأعظم كرامة ، بل هي أعم من ذلك،ما يقول الصوفيةالعادات اجلارية ك
مام البخاري هي  وأعظم كرامات اإل،لإلمام أمحد بن حنبل هي ثباته يف احملنة

  .صحيحالتأليف 
 بل هي يف ،ة أو اجلاه أو املنصبرووليست العظمة يف امتالك الث

  . وهلذا كان بالل أعظم من أيب جهل،التقوى
 وتركي  العراقي، وعلي التميميلعراقي، ا الدكتور رافلجندواليوم 

 أو يف أي "غوانتانامو" وكذا كل سجني يف ، العظماء مناحلميدان وأمثاهلم
ة وكل يع هي الوض)إف يب آي ( واملباحث األمريكية، هم األعظممكان

، وسيأيت إن شاء اهللا ما قاله لواء أمريكي يعمل يف سجن مباحث يف العامل
  .غوانتنامو

 ،ا أعظمما أيهومه أن يقارنوا بينه وبني موسى لريون قووقد طالب فرع
Y   X   W V   U   T   SR   Q   P   O   N   M   L   K   J   ﴿: فقال

a   `   _   ^   ]   \   [   Z﴾ ]٥٢-٥١:الزخرف[.  
ل القرآن على رجل من رتَّوعلى الطريق نفسه اقترح املشركون أن ي

  . اطرد عنا املوايل حىت جنلس معكحممد يا: لقريتني عظيم، وقالواا



 ١٦٤ 

µ´²± ¶¸   ¹   ﴿ :وقبل ذلك كان قوم نوح قد قالوا
º﴾ ]٢٧:هود[.  

ليوم فتضع نفسها على اوذا ملقياس اجلاهلي العنصري تقيس أمريكا 
  .رأس العامل األول وتضع املسلمني ضمن العامل الثالث

نبياء كذا األه ":ل على كفره أعقل من هؤالء حني قالقوقد كان هر
  ."م العاقبةمث تكون هليتبعهم ضعفة الناس 

 ،يف اهلداية واالستقامة  بل هو،س الفرح هو يف مجع احلطام الفاينيول
  .]٥٨:يونس[ ﴾j   i   h   g   f   e   d   c   b   a﴿: تعاىلقال 

 بل أعظم منه توحيد اهللا وعبادته ال ،وليس األمن هو االستقرار املعيشي
*   ﴿: اىلتع قال ،شريك له    )   (   '   &   %   $   #   "   !

  .]٨٢:األنعام[ ﴾+
 و،قدام واالنغماس يف صفوف العد التهلكة هو اإلوليس إلقاء النفس يف

: ، قال تعاىلنفاق يف سبيل اهللا وترك اجلهاد إلعالء كلمة اهللابل هو ترك اإل
﴿x   w    v   u   t﴾ ]ب  أيو أبو، واقرأ كيف فسرها]١٩٥:البقرة.  

 ، ترك اهلدى وترك احلقه بل أعظم من،وليس املوت هو فقد احلياة فقط
t   s   r   q   p   ﴿: تعاىلقال     o   n   m   l    k   j   i   h   g

x   w   v   u﴾ ]١٢٢:األنعام[.  
مثل  (: وقال عليه الصالة السالم،وى اهللا عن قول إن الشهداء أموات

  .)ذكره كمثل احلي وامليتالذي يذكر اهللا والذي ال ي
  :قال أمحد شوقي يف مدح رسول اهللا 

أخوك عيسى دعا ميتا فأنشمعداال من الوأنت أحييت أجي   هر  
  ممفابعث من اجلهل أو فابعث من الر    واجلهل موت فإن أوتيت معجزة

 ،، والظالم والرقوب، والفخر، والسالم،وهكذا معايري كثرية كالسعادة
  .ع مفهومهره اإلسالم أو وسغيوأمثال ذلك مما 



 ١٦٥ 

 حتدث عنها العلماء وحددوا ضوابطها، ، منضبطة اإلسالميةعايرياملو
وإمنا يريد الغرب وأذنابه أن جيروا املسلمني إىل ما هم فيه من مصطلحات 
متناقضة ومعايري غري منضبطة، يفسرها كل أحد على ما يهوى، ومن هذه 

ولية، الترشيد، الشفافية، العدالة االنتقالية، احلشمة، االعتدال، املعق(املعايري 
  .وأمثال ذلك من املصطلحات املطاطة واملعايري الفضفاضة) اإلرهاب
لكل بين آدم ال ختتص بعرق  أا حضارة إنسانية: اخلامسةامليزة  -

  .أو جنس أو لون
والرسول  عليهم يوم القيامة،  وهي تشهد،رجت للناسخفهذه األمة أ

 رمحة للعاملني وبعثه إىل الناس كافةه اهللا لأرس.  
وكل من استظل بظل احلضارة اإلسالمية أمن واطمأن أيا كان دينه أو 

  .عرقه أو لونه
 وال طبقات انتاجية ،طبقات اجتماعية كاهلندوس وليس يف اإلسالم

ستقراطية وطبقة برجوازية وطبقة كادحة أر وال طبقة ،كالشيوعية
وليس فيه دم أزرق جيري يف عروق امللوك  ، كما يف الغرب"تاريايلورب"

 قطاعيون وأرقاء األرض كما يظن ويتوهم اإل ودم عادي للعبيد،والنبالء
   .الغربيون

 كما يظن ، شعوب متحضرة وشعوب بربرية مهجيةيف شريعتهوليس 
  .الرومان

  . كما كانت تفعل الكنيسة،وليس فيها رجال دين وعلمانيون
 كما يظن الرأمساليون ،امل ثالث متأخر وع،حر أول وليس فيها عاملَ

ملون أو  وعرق أسود أبيض راقٍواجلاهليون يف الغرب، وليس فيها عرق 
ترامب الذي قال إن غري ، ومنهم  كما يزعم العنصريون يف أمريكا،منحط

  !ثاله البشرالبيض هم ح



 ١٦٦ 

 "رمزيا" منطق صوري قدمي ومنطق حديث قد يسمى يف الشريعةوليس 
 بل رمبا كان الصواب يف ،"سل ربرتراند" و"ستيوارت"و "هيجل"كما فعل 

  .احلديثيف القدمي واخلطأ 
  كما يف، وشعوب مهاجرة متقدمة،وليس فيها شعوب أصلية مهجية

   .سترالياأأمريكا وكندا و
  .عبد جمهول القبيلة وأمحولة أصيلة أو قبيلة ابن وليس فيها 

  . كما يف أمريكايكلو والتني كاث"واسب" وليس فيها بيض بروتستانت
 "هابسبورج"س فيها سالالت حاكمة مبوجب احلق االهلي مثل آل يول
  . يف الصني"شو" وآل ،باويف أور

 وكل ، الكفر كله ظالم بل، وظالمي جاهل،وليس فيها تنويري مثقف
  .من عصى اهللا جاهل

  .أقلية مبطلةو  أكثرية حمقةا فيهسولي
 ، أو أسرة وال حكم فردي مطلق قبيلة،وليس فيها أقلية حاكمة مستبدة

  .وال فرعونية
وال فرد متسلط " ثيوقراطية"وليس فيها حكومة حكامها رجال الدين 

  ".كيةرمانو"وال حكم أقلية " أوليغاركية"
 بل األجنيب هو ،وليس فيها مواطن حيمل اجلنسية وأجنيب ال حيملها

  . واملسلم يسكن حيثما شاء،الكافر أيا كان بلده
 فقد يكون مع ، أو مع الرجل،دائما مع صاحب العملوليس احلق 

  وإن مل يكن أي منهما عضوا يف نقابة أو حركة أو منظمة،العامل أو املرأة
  .]١٣٥:النساء[ ﴾1   2   3   4   5   6   7   8﴿

ي كما روليس يف احلضارة اإلسالمية سلوك حضاري وسلوك غري حضا
 والكافر جنس ولو ،كهف فاملتوضئ نظيف ولو سكن يف ،يفهمه الغرب

  .سكن يف فندق فخم
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 بأن يشرك ،وأحط السلوك من كان صاحبه مثل األنعام بل هم أضل
  . أو يكون ديوثا أو سيء األخالق،باهللا

 ، عربيةواألخرىوال تعترف احلضارة اإلسالمية بأمتني إحدامها إسالمية 
ي فصل ما يف بن باز الذافهذا مزج بني التوحيد والقومية، ورحم اهللا الشيخ 

 الطوارقية  الطورانية أو الكردية أويةمقوالومية العربية من مفاسد، ومثلها الق
  .أو القومية اهلندية أو القومية الرببرية أو أي قومية يف الشرق أو الغرب

  . أمتنيلوا الناسعفج أقلية نصرانية ضئيلة والناس جبهلهم جاملوا
  :شد يف طابور الصباحوبناء على هذه اجلاهلية املنتنة كنا نن

  .)فال دين يباعدنا(وكان فيه  ،بالد العرب أوطاين
  :مث إم غريوه بنشيد فلسطني للشاعر علي حممود طه وفيه

  . الكنيسة واملسجدايملنح
  :"النصراين "شعر األخطل الصغريمن مث إنه غريوه بنشيد آخر 
  كا إىل العهد اجلديد دعداعٍ

  :وكان من أبياته
  الفتاك ال بالصارم رأيبال    أحسابنا يفعنالطإنا نقاضي 

  !أي أن احلل هو يف املفاوضات واحلوار وليس يف السيف واجلهاد
  :  الزعماء احملليني يرددضوكان بع

 وإمنا هو ،زة العرب وتقدمهمعس اخلالف بيين وبني أخي مجال يف لي"
  "!يف الوسيلة

ا يردد  الذي كان كثريا مالدوسريورحم اهللا الشيخ عبدالرمحن 
  :قول الشاعر القرويمستعظما 

وطوفوا جبثماين على دين برهم  رب أمة هبوين عيدا جيعل الع!  
  ! هو أن يكون العرب أمة على أي دين كان القرويأي أن املهم عند

وتستقبل كل من ،ا تنصر كل مظلومومن إنسانية هذه احلضارة أ 
كمت على اليهود مبا  ملا حالتفتيش ومن ذلك مثال أن حماكم ،هاجر إليها
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 ،ىل الدولة العثمانيةإ األندلس هاجر اليهود من ،يعرفه املؤرخون قاطبة
  .أحدا منهمدوا أن يغرقوا ي ومل ير"يكنسال"ووهم يف آف

لناس  وجعلها خري أمة أخرجت ل،على بإميااولذلك جعلها را األ
افرين  القيامة وكل ذلك ينايف قول الكميدة على الناس يوشهوجعلها ال

نسانية إمنا هي يف ة اإلان احليإو ،إا أمة متخلفة متأخرة: وبعض مقلديهم
 عسكريا وأكثر منهم -حاليا-  نعم الغربيون أقوى من املسلمني،اتباع الغرب

يأخذون   وإمنا،سباب القوةبأ ولكن كثريا من املسلمني ال يأخذون ،صناعة
  .من الغرب دياثته واحنطاطه
رفض أيضا نرفض عنصرية العرق األبيض ن الذي وحنن بنفس املقدار

يا حممد يف أمريكا زعيم ما مسي جليأ به عنصرية العرق األسود، كما نادى
كما يقال إن السناتور أمة اإلسالم، فاألشرار واألخيار يف كل عرق، 

 والعدل هو التفريق بني اليهود ،ضد كل ما هو يهودي" ديوك"األمريكي 
  .كلهم سواء ال هؤالء وال هؤالء، فليسوا  وبني املشركنيوالنصارى

  :أا حضارة عدل مطلق: السادسةامليزة  -
 واألرض،والعدل من القيم املطلقة يف اإلسالم، وبه قامت السموات 

ته الكرام أو أحد من  وال خلفاؤه الراشدون أو صحابومل حيد عنه النيب 
لسلف قال شيخ ، واستنباطا من القرآن والسنة وسري ارةعالسلف قيد ش

  ".العدل واجب على كل أحد لكل أحد يف كل حال: "اإلسالم ابن تيمية
 فهي من الدين ،أي طريق استخرج ا العدل والقسط: "وقال ابن القيم

  ".وليست خمالفة له
  ".عدل كلها"وقال عن الشريعة 

، ومن العدل أن بني فلسفة ابن سينا وابن رشدومن العدل أن نفرق 
  . وما هم فيه من الضاللوة الشيعة إلسرائيلنفرق بني عدا
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ومما ينايف العدل الظلم واالستبداد، فليس يف اإلسالم استبداد كما قد 
  .يظنون

 يشهد بذلك املؤمن والكافر ، العدلىلإ اليوم أحوج ما يكون املَعوال
  .سواء

لإلطالة فيه أكثر سباب املوجبة  هو أحد األوكثرة الظلم يف عاملنا اليوم
  :ريه من امليزات، ونوضح ذلك يف عدة نقاطمن غ

 ،عدل شامل يف األقوال واألفعال واملعتقداتيف اإلسالم  أنه .١
 ﴾O   N   M   L   K﴿خطباء اجلمعة جزاهم اهللا خريا به ويذكرنا 

  .]٩٠:النحل[
  .]١٥٢:األنعام[ ﴾8   9   :﴿سورة األنعام يف ومن الوصايا العشر 

£   ﴿: تعاىلوالصديق قال  أن ذلك العدل مع العدو .٢    ¢
®   ¬   «   ª   ©¨   §   ¦   ¥   ¤﴾ ]وأعدى أعداء اهللا ]٨:املائدة ،

u   t   s﴿: هم اليهود، ومع ذلك قال فيهم اهللا    r   q ﴾ 
، والصاحلون هم من آمن مبوسى عليه السالم مث بعيسى عليه ]١٦٨:األعراف[

  .السالم مث مبحمد 
 ﴾8   9   :   ;   >   =   <﴿ والبعيد  أنه أيضا مع القريب.٣

-   .   /﴿: ، وقال]١٥٢:األنعام[   .]١٣٥:النساء[ ﴾*   +   ,   
 يصدون أهل االميان عن الذين أن العدل واجب حىت مع املشركني .٤

º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ﴿: تعاىل اهللا احلرام قال بيت
  .]٢:املائدة[ ﴾«   ¼   ½

 ﴾Í  Ì  Ë﴿، ن املشركني وأهل الكتابوحىت مع الكفار م
  .]١١٣:آل عمران[ ﴾|   {﴿، ]١٥:الشورى[

ري العدل ومجاع كل شر خمجاع كل " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ".الظلم
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  :وقال تلميذه ابن القيم يف النونية عن دعوة الرسل
  اهللا بني طوائف اإلنسانل   بعد  وكذاك نقطع أم جاءوا

_   ﴿ : وبذلك أوصاه ربه، اهللا حممد وأعدل اخللق هو رسول    ^
f   e   d   c   b   a   `﴾ ]١٩٤:البقرة[.  
وأمره بالعدل إن عاقب على ، نون أنفسهمواه أن جيادل عن الذين خيتا

º¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   «   ¼   ½   ¾   ﴿ :أن الصرب خري
  .]١٢٦:النحل[ ﴾¿
من يعدل إن و ،وحيك( : قال.مدحم  اعدل يا: قال له أصل اخلوارجوملا
  .)مل أعدل

 : الناس وفق كتاب اهللا قال تعاىلنيوأعظم العدل إمنا يكون باحلكم ب
﴿   Z   Y   X   W    V    U   T   S    R   Q   P    O   N

`   _    ̂  ]   .]٢١٣:البقرة[ ﴾]   \   
ليس التحاكم إىل عبارات فضفاضة أو شعارات مطاطة مثل القانون و

  . اخل... احلرية، احلقوق اإلنسانية،يعيالطب
 الظلم حرمه اهللا على نفسه فقال يف احلديث كراهيةة دومن ش

يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال (: القدسي
  .)واتظامل

 أو ،يرتكبه ولو كان ملكار من الظلم كل من ومن كان ناصحا فليحذِّ
  .شركة أو أمة أو مجاعة

- مكرا هم اهللا وأكثرق خل أحطَّ، من العدل أن يتهم النصارىوليس
دة باام هتلر بإا أو ،" األسودالوباء" بأم سبب ما يسمى -أعين اليهود

ماوتسي " و"تشرشل" و"روزفلت" و"النيتس"له الشعوب وإمهال ما فع
من " هتلر"ل تا قمممن املسلمني أكثر " ستالني"، ال سيما وقد قتل "غتون

  .داليهو
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 حملاكمة النازيني دون "مربغنور" إنشاء حماكمات يس من العدلول
  .إنشاء حماكم أخرى حملاكمة الشيوعيني والرأمساليني

: تعاىلحييف قال   وامليزان الذي ال،والعدل هو القسط الذي أمر اهللا به
﴿+   *   )   (   '   &    %   $   #   "   !﴾ 
  .]٢٥:احلديد[

[﴿ :وقال    \   [   Z    d   c   b   a   `   _   ^   
   i    h   g   f   e﴾]٩-٧:الرمحن[.  

  . امليزان هو العدل:قال جماهد وقتادة
ما فعله  وازدواجية املعايري أو الكيل مبكيالني كما يفعله الغرب اليوم هو

 ،كما ذكر اهللالذين كان من جرائمهم ) أهل مدين(قوم شعيب عليه السالم 
 وتوعد اهللا تعاىل املطففني يف ،همءس الناس أشيا وخب،نتطفيف الكيل والوز

§   ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯  ﴿ :كل زمان ومكان بالنار فقال    ¦
°   µ   ´   ³   ²   .يات اآل]٣-١: املطففني[ ﴾±   

ريكان الذين يكيلون مملعاصر هم األاملطففني يف عاملنا وأكرب ا
 النفط برخص يلخر، ويشترون برمليهود مبكيال آولللفلسطينيني مبكيال 

دول النفطية نفسها بأضعاف  أنواعا ال حصر هلا يبيعوا على الهون مننعويص
  .مضاعفة

 ولكن يف صورة ،التطفيف  شركام االقتصادية على هذادأبتوهكذا 
 فأين هذا من اإلسالم الذي يزن األمور بالعدل مع املوافق .عصرية

  .واملخالف
كيف حتكم  :مكان  ويوزع كتبه يف كل،نه سلفيوقد قلت ملن يقول إ

ال ميكن أن أحكم للكافر : قال:  بوذياًإذا أنا قطعت اإلشارة وصدمت كوريا
ولكين أنا الذي قطعت اإلشارة وجنيت عليه، والعدل أن :  قلت.على املسلم

 أما كونه كافرا أو كونه ال جيوز استقدامه فتلك مسألة ،أكون أنا املخطئ
  !أخرى
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µ   ´   ³   ﴿: تعاىلاهللا قال     ²   ±   °   ¯   ®   ¬    «   ª   ©
  .]٥٨:النساء[ ﴾¶   ¸   ¹

وأهل السنة ال يبتدعون قوال ويكفرون  ":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 أي كما ينسبون ."من اجتهد فأخطأ وإن كان خمالفا هلم مستحال لدمائهم

كر أهل السنة احملضة قول وعلى ذلك أن !اليوم لتنظيم الدولة واحلوثيني
  ".ر إال من كفرناال نكفِّ"الرازي 

، كما دهمومن عدل أهل السنة أم يعاملون أهل الذمة مبقتضى عقْ
،  وسار على ذلك السلف واملتأخرون من أتباعهم، وصحابته النيب همعامل

وخذ مثاال لذلك من واقع شيخ اإلسالم ابن تيمية حني كتب مللك قربص 
 وحني أفىت بأن رافضة كسروان ال ،طالق أهل الذمة مع املسلمنيحيثه على إ

يقون قتلون بل يفرمون الدينعلَّبني أهل ا إلسالم وي.  
  .ن بالعدل بعد أن كانت اجلاهلية تراه ضعفا وهواناووهكذا جاء املسلم

  :قال شاعرهم
   من الشر يف شيء وإن هانااليسو    لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد

   خلشيتهقك مل خيلكأن رب  
  

  سواهم من مجيع الناس إنسانا  
  :خر يف معرض الذموقال اآل  

وال يظلمون الناس حبة خردل   ون بذمةرلة ال خيفقبي  
وا الظامل فلم يأخذوا على يده ن الناس إذا رأإ (:قوله من فأين هؤالء 

  ).شك أن يعمهم اهللا بعذاب منهأو
q   p   o   n   m   y  ﴿: تعاىلبل قوله     x   w   vu   t   s   r 

{   z﴾ ]٥٨:األنفال[.  
 را أمرها فهكذا ،وهذه األمة من عدهلا أا تعترف باخلطأ وال تنكره

نحن ال ف، ]٢١٧:البقرة[ ﴾<   ?   @   H   G   F   E   DC   B   A﴿: تعاىل
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ولكن الكفر أكرب كما ينسبون البن احلضرمي، نقر القتال يف األشهر احلرم 
  .نهم

شعب األفغاين بتهمة أنه لوليس من العدل يف شيء أن تدمر أمريكا ا
 دون أن حياكم األمريكان ١١/٩يؤوي تنظيم القاعدة املتهم بأنه نفذ أحداث 

ى ي أمريكا علتد يقول كلمته، وكذلك أن تعيحوا للمال عمر أن أو يت،أحداً
  .ة دمار شامل فيهلحالعراق وحتتله الحتمال وجود أس

 ،االحتالل األسلحة احملرمة دوليايف كان ياستخدام األمرنه ليس مو
ة كما يقولون، واألسلحة الذكية واحلرب كيواألسلحة النووية التكتي

بالبيولوجية واليورانيوم املنض.  
إزهاق أرواح املاليني وقتل  وليس من العدل ما فعله األمريكان من

 ونشر السرطان يف املنطقة ،ووية ودفن النفايات الن،املواليد يف أرحام أمهام
 بأن "وشب"ف ا اعتر، وال يكفي لتربير ذلكها وليس يف العراق وحدهكل

 وهل حاكم ؟ه ومن الذي أنشأ وحدة التضليل غري،لتهاملخابرات ضلَّ
  املخابرات على هذا التضليل أم أن دماء املسلمني رخيصة إىل هذا احلد؟

مي حني ظن أن قائل الشعر الباطل قارن ذلك بعتاب اهللا تعاىل لنبيه الكر
 وكيف أنه ، املنافق مع أن كال منهما كافرا وليس فالن،هو فالن اليهودي

ومل حيسنوا أن يقولوا أسلمنا، دفع ديات بين جذمية ملا قالوا صبأنا .  
 علمالعادل عمر بن عبد العزيز حكم ألهل مسرقند ملا  وكيف أن اخلليفة

  .خل مدينتهم غدراأن قتيبة بن مسلم الباهلي د
 على معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما أن عبسةوأنكر عمرو بن 

  .يهاجم الروم قبل أن ينبذ إليهم
  .عبيدة أن يقام أهل الذمة يف الشمس وأنكر أبو

  .وأمثال ذلك كثري يف الكتاب والسنة وأحداث التاريخ اإلسالمي
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 وال ،كال الطرفني القاضي من ومن العدل الذي أمر اهللا به أن يسمع
يتعجل باحلكم ألحدمها وهذه هي خطيئة داود عليه السالم كما يف سورة 

  .)ص(
رجات وذلك ليس ومن عدل هذه األمة أا جتعل املخالف أقساما ود

 ومن هو للكفر ،الكافر واملعاهد، فالناس درجات منهم يف تاريخ غريها قط
حب اهلوى ومنهم املبتدع صاضعيف اإلميان ومنهم قرب منه لإلميان ومنهم أ

  . وهكذا.. ومنهم املكابر واجلاهليالداعي وغري الداع
 املشهور ويف التاريخ أن احلجاج ،وبالعدل تستقر األمور ويأمن الناس

كيف (: بظلمه ملا جاء إىل املدينة وكان أمريها عمر بن عبدالعزيز سأل أهلها
:  قالوا؟حمبته عندكمكيف : أدبه؟ قالوا رمبا ضرب السوط أو السوطني، قال

ال نستطيع أن منأل :  قالوا؟بنائنا، قال كيف هيبته فيكمأهو أحب إلينا من 
 هذا أمر ،هذا أدبه وهذه حمبته وهذه هيبته : فقال احلجاج،لهة  هيبهعيوننا من

  .)من السماء
إن : د عمال عمر بن عبدالعزيز أن يستخدم القوة وقالواستأذن أح

كذبت وإمنا يصلح : فكتب عمر!  السيف والسوطبالد كذا ال يصلحها إال
  .الناس بالعدل

وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد دراسة مستقصية ألحوال 
، "إن اهللا فطر النفوس كلها على حمبة العدل وكراهية الظلم" :اتعاتم

ديكتاتورية يف الشرق إىل بالد ولذلك ينبهر بعض املسلمني إذا سافر من بالد 
  . الغرب يفةقراطيدمي

 ومعرفة ، ونسبة القول إىل قائله، النقلوصحةية لمومن العدل األمانة الع
  .سياق القول، واعتبار الزم املذهب ليس مبذهب

ومن العدل أداء احلقوق اليت أمر اهللا بأدائها كحق الوالدين وحق 
 وحق اإلمام العادل وحق اليتيم وحق الضعيف وحق األسري وحق األزواج
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ق احليوان وحق اململوك وحق العامل وحق الكبري وحق املريض الضيف، وح
  . اخل...وحق امليت وحق الطريق
ة بني أجزاء اجلني يف االنتعال، واملساو الرنية باومن العدل املساو

  .اجلسم يف االستظالل من الشمس
 وقد وصف أهل الكتاب بأم ،ه احلكم العدلنواهللا تعاىل من صفاته أ

 t   s   r   q   ﴿ :وقال عن اليهود، ]١١٣:مرانآل ع[ ﴾ |   {﴿
u﴾ ]وذكر أن ،]١٦٨:األعراف ﴿   t   s   r   q   p   o   n    m   l

¢   ¡   �   ~   }    |   {   z   y   x   w   v   u﴾ ]وجعل ، ]٧٥:آل عمران
  .اليهود أشد عداوة من النصارى

 فلما أراد ،ضوليس للعدل عالقة برغبات النفس وما فيها من حب وبغ
لقد جئتكم من عند أحب  ": قاليهود خيرب أن يرشوا عبداهللا بن رواحة 

 وأنتم واهللا أبغض إيل من عدتكم من القردة -يعين رسول اهللا - الناس إيلّ
ذا قامت السموات :  وما كنت ألحابيه وأظلمكم، قالوا،واخلنازير
  ."واألرض

": مدارج السالكني" قال يف  وابن القيم على حبه لشيخ اإلسالم اهلروي
  ".شيخ اإلسالم حبيب إلينا ولكن احلق أحب منه"

=   ﴿ :عن اتباع هوى النفس بترك العدل فقالاهللا وى     <   ;   : 
Ì   ﴿ :ود عليه السالما وقال لعبده د،]١٣٥:النساء[ ﴾<    Ë   Ê   É

Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï    Î   Í﴾ ]٢٦ص[.  
 لاليت جتع) اتيةمجالربا(ى العدل وليس على الفلسفة فاإلسالم يقوم عل

 ® ¯ °    ¬©  ª »﴿ : فوق املبدأ كما قال اليهوداملصلحة
ات والفلسفات والنظريات  واملسلمون يعدلون بني احلضار،]٤١:املائدة[﴾±

  .ألفراد واجلماعات والفرقواوالبحوث 
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 وال يبهتون أحدا أو ،وال حيكمون على أحد من خالل كالم خصمه
لونه ما مل يقل، أو يقتطعون من كالمه أو حيرفونهيقو.  

الفرق "ويقبلون احلق ولو قاله الطرف اآلخر، ذكر ابن رجب يف كتابه 
أن بعض السلف الصاحل ما ناظر أحدا إال أجلمه " بني النصيحة والتعيري

نيت أن ما ناظرت أحدا إال مت": وقطعه، فقيل له مب حيصل لك ذلك؟ قال
  ."يظهر اهللا احلق على لسانه

ما ناظرت أحدا وأوردت عليه احلق : "وقال الربيع تلميذ الشافعي عنه
  ".فقبله إال هبته، وال كابرين أحد ورد احلق إال سقط من عيين

ط إىل ر جاء أحد الش،واملسؤولية عن العدل مشتركة بني كل املسلمني
هل أنا : ه فسأل-فيان الثوريد وقيل سقيل إنه اإلمام أمح-بعض أئمة السلف 
 أعوان ،بل أنت من الظلمة أنفسهم:  فقال له اإلمام؟من أعوان الظلمة

  .اخلباز والبقال واخلياط وأمثاهلم: الظلمة
Ê   ﴿: تعاىلوقال املفسرون من السلف واخللف يف قوله     É   È

Ë﴾ ]ويشهد لذلك قوله تعاىل أي أشباههم وأمثاهلم،]٢٢:الصافات ، :
﴿T   S   R    Q   P   O﴾ ]٨:القصص[.  

 يوم  أن يقولوا للسادة الكرباءينفعهمتباع يف ترك احلق وال وال عذر لأل
 معناه كنتم : قال ابن عباس،]٢٨:الصافات[ ﴾2   3   4   5   6﴿ :القيامة

  .فلو أن أحدا استقال أو أنكر املنكر بقدر استطاعته ما أرغموه. تقهروننا
 ،شرك الطاعة الذي ذكره شيخ اإلسالمب رار منهموقوهلم هذا إق

وبطاعتهم فيما ى اهللا عنه يكونون قد اختذوهم طواغيت كما ذكر ابن 
  . ألمر اهللا، إال إن كانوا ال يعلمون خمالفتهمالقيم وابن جرير

 فإن  وإال،وحب األتباع للدنيا وتعلقهم ا هو الذي يدفعهم للعبودية
  .توبأرض اهللا واسعة ورزقه مك
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أخذ حكمنا على بين أمية وبين العباس وآل عثمان من نومن العدل أن 
 وال نأخذه من كالم أعدائهم كأيب ،قة وكالم العلماء األثباتومصادره املوث

  .الفرج األصبهاين الرافضي أو القوميني العرب
 بعرتين وقد مر النيب : واهللا تعاىل من عدله حيكم حىت بني البهائم

ولكن : ل قا. قالوا ال؟أتدرون فيم تنتطحان( : ملن كان معهتنتطحان فقال
  ).همايناهللا يعلم وسيقضي ب

وهو تعاىل كما يقضي بني البهائم وينصف الشاة اجلماء من الشاة 
 فأحكامه تعاىل يف الدنيا ،القرناء ينصف األمم املستضعفة من األمم املستكربة

 ، عدله وترتهه عن الظلمل وذلك من كما، والعفوالعدل تدور بني واآلخرة
 نعم له تعاىل ، كما يقول املتكلمونوليس ذلك راجعا إىل حمض املشيئة

 ولكن له ، املطلقة حبيث لو عذب أهل األرض لعذم غري ظامل هلماملشيئة
 .تعاىل مع ذلك احلكمة فيما يفعل وخيتص بكمال احلكمة وكمال القدرة

الكالم وقياسات  هل عنك ترهات أدعفخذ صفات اهللا من النصوص و
  : ومن الترهات قول صاحب اجلوهرة،الفالسفة

  رم ترتيهاو فوض أو أوله     التشبيها موهأوكل نص 
  . بل نؤمن بالنص ونسلم وال نؤوله وال نفوضه،ال واهللا

 والتأويل مقتضاه ،مل نفهم فالتفويض معناه أن اهللا أمرنا أن نتدبر ما
 الوجه إال كذا وليست احملبة ال نعلمله ه فيقول أ،الشاهد قياس الغائب على

6   ﴿ :ن فيقولون كما قالو أما املؤمن..إال كذا    5   43   2   1
  .]١١:الشورى[ ﴾7

ة  والعقل البشري حمدود واحلواس اإلنساني، قوانينه وسننهعالَمولكل 
ره احلمى ي واللسان تغ، واألذن تسدها القطنة،ها الورقةجبضعيفة فالعني حت

 واليد تفقد اللمس إذا حال ،ب مرا، واألنف تسده اخلرقةذوق العذْحىت ي
  .بينها وبني امللموس حائل وهكذا

  .ن نسلم للوحي ونؤمن بالنصسنا أفمن العدل مع أنف



 ١٧٨ 

سخ ال باملنسوخ، اومن العدل رد املتشاات إىل احملكمات والعمل بالن
 على النيب حىت اليهود ملا دخلوا (ومنه حسن اخللق مع الناس كافة، 

فهمت ذلك الصديقة أم املؤمنني  السام عليك يا حممد، أي املوت، :وقالوا
يا :  قال هلا واللعنة، لكنه بل عليكم السام: عائشة رضي اهللا عنها، فقالت

  .)إن اهللا يكره الفحش والتفحش: عائشة
 وأكثر الناس بدعة ،ومن العدل أن يعطى كل إنسان حقه وإن أخطأ

 فال ينسينا أن ليس يف ،را يف صفوف املسلمني هم أهل التصوفاليوم وانتشا
 عن اجلهاد ما فيه من احملاسن السيما يف ربع كالمإحياء علوم الدين 

  .املهلكات
م من كَحلا ما يف ،ياوال ينسينا كون ابن عطاء اهللا السكندري مثال شاذل

  ،احلق
منازل " شرح  يف أول،ةل يف العدل مع الصوفين القيم املثَابوقد ضرب 

  .عروفمل ا"مبدارج السالكني"ي الذي شرحه ابن القيم ور لله"السائرين
وإذا جاهد رجال الطريقة النقشبندية يف العراق كان ذلك عمال حسنا 
ال جنحده، بل حنن نؤمن بامليزان ونؤمن بأن الشهيد يغفر اهللا عند أول قطرة 

  .من دمه
كتاشية با من املولوية والمنها هي أقل شروالنقشبندية وإن كنا حنذر 

 اليت نادى ا أتاتورك ومبوجبها ألغى احلروف العربية حىت ةوشر منها العلماني
، وأمر الناس باجللوس على الكراسي يف املساجد كما  منع األذان بالعربيةهإن

  .م، وأجرب الناس على الكفريفعل النصارى يف كنائسه
  وما كان أبو، الصاحلوال ريب أن خريا من ذلك كله اتباع السلف

 زفر بن اهلذيل إال دعاةف وحممد بن احلسن وسحنيفة وتالميذه أبو يو
 كإبراهيم ، وكذا سائر األئمة األربعة وفقهاء أهل العراق،لتحكيم النص

 وكل من أخذ عن ابن مسعود أو علي رضي اهللا عن ،وعلقمة ومسروق
  .ني وإىل هذا ندعو األتراك وأنفسنا وكل املسلم،اجلميع
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 ،والذين سوف يفتحون روما هم كل املسلمني وليس فرقة منهم فقط
 وباملسلمني مجيعا ،وكذا الشرطة اليت يشترطها املسلمون للموت عند املالحم

  .يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار
 على اجليش الذي يفتح القسطنطينية كما رواه أمحد وقد أثىن النيب 

 ،أحديوم  نصر مؤزر يوم بدر وقرح شديد ،بوط والتاريخ علو وه،واحلاكم
  . الناس يردون موردا واحدا ولكنهم يصدرون مصادر شىتاوهكذ

 ،ف يوسف عليه السالم أن يكون كمحمد وليس من العدل أن نكلِّ
 أو أن نكلف مؤمن آل ،وال أن نكلف النجاشي أن يكون كأيب بكر الصديق

  .فرعون أن يكون كصهيب
  فرسول اهللا ، بني املعاملة احلسنة واالستشارةالعدل أن نفرق ومن

 بن  نزع قميصه الشريف ليكون كفنا لعبد اهللا ابن أيب،بكمال شفقته ورأفته
 وإمنا كان وزراؤه أبا بكر ، ومع ذلك مل يكن يستشريه ويستوزره،سلول
  .أو جباية  ومل يول أحدا من املنافقني على إقليم أو جيش،وعمر

 حيث اجلمع بني كمال الرمحة ،أيدينابني  رةفهذه سريته الطاه
  . وكمال احلذر واالحتراس،والشفقة

أكثر الناس يعيش يف ف ،وليس اإلنسان إما سلفي متبع وإما ضال مبتدع
عقيدة أهل السنة ، وحسب املنطقة الرمادية اليت ليست بيضاء وال سوداء

 وطلب ،واجلماعة جيتمع يف الشخص الواحد ما هو طاعة وما هو معصية
والنووي كمال  فليس ابن حجر  قليل بل نادر بني الناس،الكمال البشري

 وال كان كذلك ابن اجلوزي، وحسبك من فضل املرء أن تكون ،حمض
لة  ومعرفته بالكفر مفص ومن الناس من يكون إميانه جممالً،أخطاؤه معدودة

  .كما كان أبو احلسن األشعري رمحه اهللا
 لكنها ،لغراء أا تقطع يد السارق لسرقته هذه الشريعة اعدلومن 
 تقتل املسلم إذا كان ا وأ، كما قال ابن تيمية إذا كان فقرياتهتعطيه حلاج

  . وتترك الكافر إذا كان معاهدا،حمارباً
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 النيب أنهاية ال إىل نقص البداية فقد نشومن العدل أن ننظر إىل كمال ال
لألدب والشعراالشافعي حمب ونشأ ، ال يدري ما الكتاب وال اإلميان ، 

كما نشأ الفضيل بن عياض ، يةفصحسن البنا على الطريقة احلونشأ الشيخ 
 ونشأ أبو احلسن األشعري معتزليا، ونشأ إبراهيم بن أدهم ،قاطع طريق

 ونشأ ابن مسعود ، ونشأ صالح الدين مقاتال يف جيش نور الدين،مترفا
 ،خا لعشرية تركية يف أواسط آسيا ونشأ عثمان جد العثمانيني شي،راعي غنم

  .وهكذا
ومن عدل اهللا يف خلقه أن جعل العني بالعني والسن بالسن والنفس 

 ،بالنفس، وعاتب أحد أنبيائه ملا قرصته منلة فانتقم من قرية النمل كلها
ومن العدل التفريق بني وحدة الوجود ووحدة  !وأوحى إليه فهال منلة واحدة

  .الشهود
 إىل الكالم ،رد الكالم امل أو الغامض أو املشتبهومن العدل أن ن

  .ب وإمنا العربة باملنهجاتحملكم، مث حنكم على أي قائل أو كاملفصل الواضح ا
و ظرف ه أ،ومن العدل معرفة الظرف الذي قال فيه القائل ما قال

  .، أم ظرف تربية لفرد بعينه أو منهج عام مع كل فرده أم ظرف اختياراكرإ
و مفخرة كل األمم يف كل عصر فال يزال املسلمون يفخرون والعدل ه

 وال يزال "أنوشروان"بعدل عمر بن اخلطاب وال يزال الفرس يفخرون بعدل 
 كما أن الفرنسيني يفخرون مبا ،"نيلبنيامني فرانك"ون بعدل خراألمريكان يف

  .حققته الثورة الفرنسية من العدل
 لكن على ،فرهم سنيهم وبدعيهمأما الظلم فينفر منه الناس مؤمنهم وكا

فاألملان مثال  ،املسلم إرغام نفسه على العدل ولو كان مع الكفار وأهل البدع
 مع ما يف بالدهم من الكفر وما يف  اإلميانيةللفطرةهم أقرب الشعوب 
  .حكومتهم من الظلم
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 "هيجل" و"لوثر" مثل ،وقد كان منهم أعظم عباقرة الغرب ومنظريهم
 "زربياس"و "ماركس" و"آينشتاين" و"جوته"بالنك و" و"تزنبالي" و"كانت"و
  ."كبلر" و"هنيتش" و"شبنجلز" و"شوبنهور" و"فيورباخ" و"بيت هوفن"و

ويليم " وزار االمرباطور األملاين ،ومل يستعمر األملان أي بلد إسالمي
 ووقفت الدولة ، القدس وإسطنبول أيام السلطان عبداحلميد الثاين"الثاين

  .تراك يف أملانياحلرب األوىل وال يزال كثري من األ مع األملان يف االعثمانية
 وليس من ،انيملاوبعض األمريكيني يقولون إن أكثرهم مهاجرون من أ

  .إجنلترا
 وهم ،" آي آريإ" جملة  يف أمريكاومن االت األملانية املشهورة

ون  ويضغط،يكرهون اليهود وإن كانت حكومتهم تدفع تعويضات إلسرائيل
  .الجئنيدول االحتاد األوريب الستقبال العلى بقية 

  .)خياركم يف اإلسالم خياركم يف اجلاهلية إذا فقهوا( :وقد قال 
وأما أهل البدع فال نساوي بعضهم ببعض وال هكذا نعدل مع الكفار، 

 واألشعرية خري من ، فالزيدية مثال خري من االثين عشرية،هم يف شيءمنظل
  .زلة خري من الفالسفة وهكذاواملعت ،املعتزلة

حتت التعذيب، واعتذر " جعفر احلائك"وأنا على ضعفي استنكرت قتل 
حىت لو كان رافضيا فلقتله حماكم : مدير عام التحقيق بأنه رافضي، وقلت

  . فال حيل قتل أحد كائنا من كانجهات خمتصة بعد حماكمة عادلةمعلومة، و
 أخف، والثقة تقبل روايته ما مل وإذا مل يكن املبتدع داعيا لبدعته فهو

  .يكن داعية لبدعة
  .وقد جعل اهللا لكل شيء قدرا

 قال شيخ ،هل الكالم أو البدعةأواحلق مقبول وإن كان قائله من 
واهللا قد أمرنا أال نقول عليه إال احلق وال نقول ": "منهاج السنة"اإلسالم يف 

ذا قال يهودي أو نصراين وأمرنا بالعدل والقسط فال جيوز لنا إ علم عليه بال
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 حق أن نتركه أو نرده كله بل ال نرد إال ما فيه من ما فيهفضال عن الرافضي 
  ."الباطل دون ما فيه من احلق

هل نتخلى عنه ونطيع تركي احلمد فرحم اهللا شيخ اإلسالم على عدله، ف
   !جيب أن نتخلى عنهالذي قال 

سياست "مللك يف  هو أساس امللك كما أوضح الوزير نظام اوالعدل
، وأقره على ذلك شيخ اإلسالم، وبين ما ينبغي "سري امللوك"أو " نامه

، وبه أعلى اهللا شأن عمر بن اخلطاب "السياسة الشرعية"للحاكم يف كتابه 
  .وعمر بن عبد العزيز ونور الدين حممود زنكي

وقاضي القسطنطينية حكم على فاحتها حممد الفاتح الوارد الثناء عليه يف 
  .احلديث لصاحل رجل من العامة

 ،ون يف أمريكا اليوم من الظلميوقس هذا العدل الرباين مبا يفعله اجلاهل
طفال، فقد  ال تستثين مسلما ولو كان "فوبياواٍإلسالم"وكيف أن موجة 

 "ف يب آيإ"قبضت املباحث األمريكية املسماة مكتب التحقيق الفدرايل 
أي ( ،هنه إرهايب يريد أن يرسم بروفوا إ وقال،على طفل مسلم رسم طائرة

  ! الختراق األبراج األمريكية بالطائرات)منوذجا
 ،ويف إحدى احملاكم األمريكية قبض أحد الشهود على الشاهد اآلخر

  .وقال هذا هو اخلصم
  .وداخل أحد احملاكم الغربية قتلوا أحد أطراف القضية ألنه مسلم

ية أقل اتمعات غشا وسرقة وبالعدل الرباين كانت اتمعات اإلسالم
صهم على املادة بأي وسيلة ال وتزويرا، أما اتمعات الغربية فهم حلر

: يتورعون عن شيء، وقد وصل م احلال إىل تزوير اآلثار، ويقولون لك
، " دافنشيوليونارد"هذه آثار فرعونية وهذه آثار بابلية، وهذا من خمطوطات 

  .وهذا من لوحات فالن وفالنة
 وقد حذر ابن ،ى أن النفوس املريضة تكره العدل إال إذا وافق هواهاعل

  :الوردي ابنه من تويل القضاء قائال
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  ويل األحكام هذا إن عدل  إن نصف الناس أعداء ملن
 ومن سخرياته ، يقول إن كل الساسة مكروهون"دشوربرنا"وكان 

ه أرسل  إحدى مسرحيات"ينستون تشرشل" أنه ملا أراد أن حيضر و:الالذعة
  واحدةلصديقكو لك واحدة ، هاتان تذكرتان:إليه تذكرتني وكتب فيهما

  !إن كان لك صديق
 هلم موقفهم املتميز فال يتبعون الدعاية النازية وال  بالعدلواملسلمون

رييدون منا ف أما األمريكان ، هذه وتلكمعدعاية احللفاء بل يقومون بالعدل 
، ولو كانت حماكمات ملكا رحيماأن نعد هتلر شيطانا رجيما وروزفلت 

  !إسالمية الختلفت أحكامها" نورمربغ"
وعلى كل من رضي تويل عمل له عالقة بالظلم أن يوطن نفسه على 

وما أشبه  يعمل يف القضاء أو يف السجون أو يف الشرطة ناالام بالظلم، كم
  .أن يتقي اهللا ويراعي وجههب ذلك

إن "ال أصدقاء، قال بعض السلف وليعلم اإلنسان أن العدل قد يتركه ب
  ".قول احلق مل يدع يل صديقا

  :أا حضارة اختيار وظاهر: بعةامليزة السا -
 وال تقتدي مبا يقوله اإلنسان ،فال تتكلم عن السرائر والنيات بال علم

 وليس فيها إكراه وال ، وال تتكلف باطنا ينكره صاحبه،وهو غري خمتار له
ألصل يف ديننا هو سالمة النية واملقصد، اف ،انحماكم تفتيش وال صكوك غفر

م يف ، والعالسلم أنه يصلي ويتقى اهللا وال يشرب اخلمر أو يزيناملواألصل يف 
  . وال ميلك صك غفران بذنوبنااإلسالم له مرتلته لكن ال نعترف له

ة العرب سابقا الشيخ وقد قال يل مدير عام الدعوة يف الداخل وجزير
 : فقلت، ال تقبلوا من كان يف مجاعة كذا أو كذا:رمحه اهللاوخ نتعبداهللا الف

 أو ،أما من جاءنا وعلى صدره لوحة أنه من مجاعة كذا أو شهد عليه الثقات
 وحنن لنا برامج ،ننقب عما يف القلوب فالأن  وأما .نطقت بذلك كتبه فنعم
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ن مل يعمل  وم،حمددة تأتينا من الرئاسة فمن التزم ا فهو أخ لنا وال جيوز رده
  . نقبلها ال

حبار والبابوات أو ن مصدره األا سوءا ك،كراهاإل واملسلمون ينبذون
  . املستبدةواألنظمةكان مصدره الصوفية واملنافقون 

  .]٢٦٥:البقرة[ ﴾Ô   Ó   Ò   Ñ﴿: قال تعاىل
  .]١٠٦:النحل[ ﴾X   W   V   U   T   S﴿ :وقال

CJ I  H  G ﴿وقال جل شأنه    F  E D ﴾ ]٢٨:افرغ[.  
  ).أشققت عن قلبه(ه أسامة بن زيد ه وابن حب حلبوقال 

 "ذي اخلويصرة التميمي"واستأذنه بعض أصحابه يف قتل أصل اخلوارج 
  .) إين يت عن قتل املصلني،لعله يصلي: (فقال

ال ( :وأراد بعض الصحابة أن يقتل رأس النفاق عبداهللا بن أيب فقال
  .)ل أصحابه يقتيتحدث الناس أن حممداً

=   <   ?   @   A   ﴿ :وقال تعاىل يف آكلي الربا تلك الكبرية الشنيعة
H   G   F   E   D   C   B﴾ ]٢٧٥:البقرة[.  

: ﴿kوقال لنبيه حممد   j r q  p o nm l﴾ 
  .]٤٨:الشورى[

فهو صلوات اهللا عليه ليس حبفيظ وليس على الكافرين برقيب وال 
E   ﴿ :وقال له ،يات األخرى كما يف اآل،وكيل    D   C    B   A 

   F﴾ ]٩٩:يونس[.  
من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو املسلم له ( :وقال 

  ).ما لنا وعليه ما علينا
لصالة اأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويقيموا ( :وقال

 ، وأمواهلم إال حبقهاهمءإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مين دما ف،ويؤتوا الزكاة
  .)وحسام على اهللا
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Ï   Î   Í   ﴿ :وقال تعاىل عن القرون اخلالية    Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ
   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ﴾ ]وقال جل شأنه،]١٣٤:البقرة : ﴿   �   ~   }

 وقال عن عبده نوح عليه ،]٩٤:النساء[ ﴾¡   ¢   £   ¤   ¥
ملا  وقال عن عبده شعيب ،]٢٨:هود[ ﴾ Ö   Õ   Ô   ×﴿ :السالم

  .]٨٨:األعراف[ ﴾ 5   6   7﴿: دعاه قومه أن يعود يف ملتهم
  .وأفىت اإلمام مالك بأن ميني املكره ال تنعقد وبيعته ال تلزم

 وأبطل صلوات اهللا ،) مبا أمسعبينكمإمنا أقضي ( :وقال رسول اهللا 
  .عليه نكاح املكرهة

 كان يأتيه الوحي من ل اهللا إن رسو" :وقال عمر بن اخلطاب 
 أما حنن فإمنا حنكم بالظاهر فمن أظهر خريا قبلناه ومن أظهر شرا ،ربه

  ."عاقبناه
الناس عندنا مسلمون يف املواريث " :وقال سفيان الثوري رمحه هللا

  ."واألنكحة وال ندري ما حاهلم عند اهللا
ون  أما الشكوك والظن،ال يعمل لديها إال اليقني  فهذه حضارة

  .والتخرصات فال قيمة هلا يف ميزان احلق
  :عفو وإحسان أا حضارة: امليزة السابعة -
 أما العفو ،تقف مع احلقال  تعامل بالعدل و الاحلضارة الغربية اليومو

 مث من ، وإمنا يعفو الغين احلميد سبحانه، مث األنبياء الكرام،فهو عنها بعيد
 ،]٤٠:الشورى[ ﴾¤   ¥  ¦   §¢  £   ﴿ :سار على منهاجهم قال تعاىل

  .]١٠٩:البقرة[ ﴾ y   x   w   v   u   t﴿ :وقال
  .]١٩٩:األعراف[ ﴾K   J   I   H   G   F   E﴿: وقال

، ]١٣٤:آل عمران[ ﴾5   6   7﴿ : صفات املتقنيوقال يف معرض
  .]٩٠:النحل[ ﴾O   N   M   L   K﴿: وقال
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هل املروءات  واحملسنون هم أ،فالعدل واجب واإلحسان مستحب
 : وقال،]١٩٥:البقرة[ ﴾| { ~ �﴿حباب اهللا أ ووالكرموالشهامة 

﴿¶   µ   ´﴾ ]١٣:املائدة[،وقال : ﴿ Y   X﴾ ]٢٢:النور[.  
 ومقابلة اإلساءة ، منوذجا عاليا يف العفووقد كانت حياة النيب 

 يف كل موقف، فلما قتل باإلحسان، وعلى ذلك ترى سريته الشريفة
ن نصرين اهللا ئل( : وقال، تأمل جداأحد من أصحابه يوم سبعنياملشركون 

º¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ﴿  اهللا عليهل فأنز)عليهم ألقتلن منهم
  .)بل نصرب ونصفح( : فقال ،]١٢٦: النحل[ ﴾«   ¼   ½   ¾   ¿

 ،ها ممن آذ اآلن ينتصر رسول اهللا :الناسوملا فتح مكة قال بعض 
  .) فأنتم الطلقاءااذهبو( :قاللكنه صلوات اهللا عليه 
 `   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   ﴿وهكذا علمه ربه 

   k﴾ ]لَت٣٤:فُص[.  
مين يف لو كان املطعم بن عدي حيا وكلَّ( :وقال بشأن أسرى بدر

 يف دي أجار النيب  وذلك أن مطعم بن ع،)هؤالء النتىن لوهبتهم له
  .ت مشركا، وقد ماانصرافه من الطائف

لو ( :وملا بلغه صلوات اهللا وسالمه عليه شعر قتيلة بنت احلارث قال
  : ومن شعرها،)لعفوت عنهحي بلغين هذا وأخوها النضر 

   احملنقظ الفىت وهو املغيمن   ما كان ضرك لو مننت ورمبا
 كما ،داع للبدعةوقد اشتهر عن اإلمام أمحد عفوه عمن جلده غري 

  .ابن تيمية عفوه عن ظلمه وامهاشتهر عن شيخ اإلسالم 
 وهو الصفح ،]٨٥:احلجر[ ﴾£   ¤   ¥﴿ : اهللا لنبيه الكرميوقال

الصرب اجلميل هو الذي ال ": الذي ال عتاب معه كما بينه شيخ اإلسالم
 والصفح اجلميل هو ، واهلجر اجلميل هو الذي ال قطيعة معه،شكوى معه

  ".الذي ال عتاب معه



 ١٨٧ 

  :لشاعراقال 
  أرحت نفسي من شر العداوات    ومل أمحل على أحدملا عفوت

  : أا حضارة املساواة:ةتاسعامليزة ال -
 وعقال، أما املساواة فيما ميكن فيه املساواة املطلقة مستحيلة شرعا

  .املساواة فحق والشرع هو الفيصل بينهما
، فقد كان الناس فيما مضى تنعدم فيه املساواةوحنن اآلن نعيش يف عامل 

األغنياء، والطبقة الوسطى، والفقراء، فأصبحوا اليوم طبقتني : طبقاتثالث 
و  وطبقة شديدة الفقر، وانعدمت الطبقة الوسطى أ الثراء،، طبقة فاحشةغالبا
  .تكاد

 األمم وقد ألّف أيضا يف ذلك الغربيون أنفسهم اعتمادا على إحصاءات
ب عامل بال مساواة، ر مثال كتاانظ(املتحدة، أو اإلحصاءات احلكومية الرمسية 

  ).٢٠١٦اع العامل أوض
  فانظر مثال كيف يعامل، قيمة تفتقر إليها البشرية اليومواملساواة

 أن "نتنياهو" وكيف قال ،األمريكيون البيض األمريكيني السود وامللونني
لذي فجر  األمر ا،بعض األسرى لدى حركة محاس من يهود احلبشة

ل  مع بال، وذلك عكس ما فعل النيب  وغريهابمظاهرات عنيفة يف تل أبي
سفيان املنايف القرشي زعيم املشركني يف  احلبشي الذي علت درجته فوق أيب

أن تزفن و للحبشة أن يلعبوا يف مسجده الشريف ذنه إاجلاهلية، وعكس 
  .نساؤهمفيه 

I   ﴿ :بقولهأصل املساواة وقد علمنا تبارك وتعاىل     H   G   F    E
 M   L   K   JU   T   S   R   Q   PO   N  ﴾ ]رات١٣:احلُج[.  

 وقال زين ، وكان ممطور أبو سالم حبشيا، نوبياوقد كان عطاء أسود
 وكتب ، ولو كان عبدا حبشياإن هللا كتب اجلنة ملن أطاعه" :العابدين 

  ."النار ملن عصاه ولو كان شريفا قرشيا
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3   4   2   ﴿: وقال تعاىل عن املسجد احلرام وبيته املعظم
:   9   .]٢٥:احلج[ ﴾5   6   7   8   

  ).كلكم آلدم وآدم من تراب(: وقال 
  )بيض على أسود إال بالتقوىألي وال ال فضل لعريب على أعجم(: وقال

 يف رواية  وما سجله عمر كتنا األمريكي"ترامب"فقارن ذلك بعنصرية 
وما كتبته  ،"مصرع الدميقراطية" يف "كان.ألربت إ"، وما كتبه "اجلذور"
ذكره الرئيس كارتر من تأصل   وما،"كوخ العم توم" يف "هارييت ستو"

 أخفق  األصويل العنصري"ترامب"العنصرية يف اتمع األمريكي، وهب أن 
  ؟من األمريكيني أليس ذلك كثريا% ٤٠يف االنتخابات ومل يصوت له إال 

ى هي سبب وباملساواة اإلسالمية بني العروق املختلفة واعتبار التقو
االمتياز الوحيد أصبح سلمان الفارسي وبالل احلبشي أعلى درجة من أيب 

 ،سفيان وسهيل بن عمرو وأمثاهلما ممن كانوا سادة معظمني يف اجلاهلية
 وأصبح التفاخر باألنساب من أمور ،ت القومية دعوى جاهليةبحصأو

  .اجلاهلية
 الرجل  تأملّ،) الناريف( : وسأله عن أبيه فقالوملا جاء رجل إىل النيب 

  .)أيب وأبوك يف النار( :فقال له النيب 
 ،خلطاب وملا استأذن بعض كبار قريش للدخول على عمر بن ا

م عليهم  أن يقد"يرفا"أمر عمر مواله و ،ول بن عمرهيوكان فيهم س
ل ألصحابه إن هؤالء سبقوا يهقال س ،بوا يف اهللاذِّالسابقني األولني الذين ع

 وأقسم عمر على صهيب أن يكشف ، فما أرى لكم إال أن جتاهدوا،وتأخرمت
  .عن ظهره لريى الناس آثار التعذيب عليه

  وأخرب ،وهكذا جعل اإلسالم التقوى هي ميزان التفاضل بني الناس
ض قبضة من األرض فخلق منها الناس فكان منهم األبيض بأن اهللا تعاىل ق

  .واألمحر واألسود حبسب تلك الطينة
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ة بني البشر، تقول يذا تساوت الفرص ظهرت الفروق احلقيقفإ
  .نوج أكثر تفوقا من زمالئهم البيضاالحصائيات يف أمريكا إن الطلبة الز

 وال أفارقه سود وال "اسبو"ال عرق أبيض آري متحضر يكون منه ف
يف اإلسالم سواء، ومن حق احلق  وإمنا أهل ،نني التنيني ملويمكسيك

 والعامل ، أمري املؤمنني وجيلس معه يف جملس احلكماليهودي أن يقاضي
 وحيق ، خري من العاطل األبيض يف واشنطن دي سيديترويتاليماين يف 

ستانتية ت أن يكون قسيسا يف كنيسة برو يف اإلسالمستانيت األسودتللربو
 وإذا كان كاثوليكيا فإنه من حقه أن يكون قسيسا لكنيسة كاثوليكية ،بيضاء

ة يف احلقوق ال تعين املساواة يف األرزاق كما يقول اساوبيضاء، وامل
 عمل املساواة وال يلزم منها سلب امللكية الفردية قهرا وإمنا ،الشيوعيون

  .مشكور يثاب فاعله لوجه اهللا
إن األشعريني إذا أرملوا مجعوا متاعهم يف ثوب واحد مث ( :قال 

  ). أولئك مين وأنا منهم،ةاقتسموه بالسوي
 احلضارة اإلسالمية املساواة فرد به الشريعة اإلسالمية وعملت بهومما تن

 كانت املساواة مفقودة ة املدينبني أصحاب الدين الواحد، فلما قدم النيب 
  .بني قبائل اليهود

 قهروا بين قريظة يف اجلاهلية، وجعلوا دية القرظي  قدوكان بنو النضري
 ديتهما سواء، عل النيب  فجمخسني وسقا، بينما دية النضريي مئة وسق،

اعتذر ملقتل بعض " بلري"والغرب حىت اليوم ال يعرف املساواة بني البشر، فـ
 ومل يعتذر ملقتل األلوف من العراقيني، فالقتيل الغريب ،اجلنود الربيطانيني

 يقيمون الدنيا وال يعقدوا ،اإليطايل" يينرجي" كما حدث يف قصة ،الواحد
ف املصريني الذين أحرقهم السيسي يف رابعة  آال عنونويسكت، هألجل

م سرا أو اختطفوا قسرا، والنهضة أو حكم عليهم باإلعدام أو عذ
واألمريكي األسود ال يكون قسيسا لكنيسة بيضاء، وإن كان مثلهم يف 

  .الدين
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ويذهب الغربيون وفودا إىل غزة ملقابلة قادة محاس من أجل إطالق أسري 
ن آالف األسرى الفلسطينيني يف سجون يهودي واحد، وال يذكرو

 ال سيما حني ،االحتالل، ولكن وفد محاس يف املفاوضات كان أذكى منهم
  .دم الغربيون صدمة شديدةأسلم، فص" شاليط"إن : قال

 جتد املعاملة السيئة ،"شاليط"ويف مقابل املعاملة احلسنة اليت اعترف ا 
ر األسرى لإلضراب عن لألسرى يف سجون االحتالل، األمر الذي يضط

الطعام مددا تفوق املدة اليت أضرا أحد املناضلني اإليرلنديني، ومألوا الدنيا 
  .ضجيجا ألجله

 حىت أن اخلطوط -كأنه عرف دويل سائد-بالغريب وأصبح االهتمام 
السعودية محلت بعض السواح األملان جمانا ملا تعطلت م السفينة يف البحر 

آسيويني أو أفارقة ما نظرت إليهم، بل إن هيئة كبار األمحر، ولو كانوا 
العلماء يف السعودية تستنكر ما يقوم به املسلمون يف سينما باريس وال 

 وال تستنكر حصار غزة واعتداءات اليهود املتكررة على املسجد األقصى،
إلسرائيل، ومقابلته لوزراء فيها، وقبله كان إياد " أنور عشقي"زيارة املدعو 

  . قد زارها ومر األمر بسالممدين
 لطم أحد ملوك غسان أعرابيا فاشتكى إىل عمر، ويف أيام الفاروق 

كيف يقتص : القصاص، فهرب إىل ملك الروم، وقال: فقال عمر للغساين
  مين وأنا ملك وهو سوقة؟

وحنن نأسف ملقارنة املسلمني بالكفار واملساجد باملسارح، ولكن هذا 
  !هو واقعنا اليوم

  . حق جيب قوله وحيرم كتمهحضارةأا  :العاشرةيزة امل -
ال  و، كما يفعل الدكتاتوريني باتباع احلاكم حرية التعبري مقيدةتوليس

 وأن جيهر ، بل البد أن يكون القول حقا،نومطلقة كما يزعم الدميقراطيهي 
به صاحبه وأن يكون كتمه حراما فال قيود عليه وال خطوط محراء إال ما ال 
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 وال حيق ،اها رحب فسيحدوهذه دائرة حمدودة منضبطة وما ع، شرعاجيوز 
 ،لكرام أو الصحابة األطهارااألنبياء  ألحد أن يفتري على اهللا أو يشتم أحد

 فإن ،احشة يف املؤمنني متعلال حبرية التعبريفاألئمة املسلمني أو ينشر ال أو
 ءلةيهم من املساعلى صدورهم قد تعفاليت يكتبوا بالالتينية  "برس"كلمة 

 الذي وكل ، من السؤال بني يدي العليم اخلبري ولكنها ال تعفي أبداً،القانونية
، ]١٨:ق[ ﴾:   ;   >   =   <   ?   @   A   ﴿ :كل منا كراما كتابني وقالعلى 

وهذه األمانة الثقيلة واملسؤولية اجلسيمة جيب أن تستعد هلا صاحبة اجلاللة 
  .الصحافة وكل الفضائيات

 ²   ﴿ : قال تعاىل، احلق أو حتريف الكلم عن مواضعهمكما ال حيل كت
Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³﴾]١٦٩: األعراف[، 

 ﴾l k j i h g f﴿ :وقال يف ذكر احملرمات وهو أعظمها
، واألحبار والرهبان وأتباعهم جيمعون بني كتم احلق واالفتراء ]٣٣:األعراف[

S   R Q﴿ :عن أهل الكتابتعاىل  وقال ،ى اهللاعل  P﴾ ]٢٠:األنعام[، 
  .]١٤٦:البقرة[ ﴾(   *   +   ,   -   .   /﴿ :وقال

z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   p   }   |   {   ﴿ :وقال
  .]١٥٩:البقرة[ ﴾~�   ¡   ¢   £   ¤   ¥

 العامل وجنب عون سكوتظالناس يستف" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ".اجلندي

 أصحابه على ذلك ويبايعهم على قوله  يصدع باحلق ويريبوكان 
 :-وقد كان أحد النقباء ليلة العقبة-  قال عبادة بن الصامت ،أينما كانوا

 ،) وال خناف لومة الئم،ان على أن نقول احلق أينما كبايعنا رسول اهللا (
  .)جائرأفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان ( :قال 



 ١٩٢ 

 فخطب  قام جرير بن عبداهللا البجلي بن شعبة وملا مات املغرية 
 وإين لكم ، على النصح لكل مسلم اهللا لبايعت رسو( : وقال،يف الناس

  .)اوأسألك قول احلق يف الغضب والرض( : وكان من دعائه ،)ناصح
يت فال نكره شيئا من الشريعة ال ،ومن احلق كل ما شرع اهللا أمرا أو يا

 ما علمنا حكمته وما جهلناه، ، وحكمة كلها، وعدل كلها،هي حق كلها
 ونعلم أن اهللا إمنا شرع اهللا لنا ما ،لك رضا وحمبةذبل نقبل ذلك ونذعن له ب

 ومن ذلك أنه حرم علينا أكل الربا والدياثة وشرب ،شرع ملصلحتنا حنن
ر باألحساب  وحرم العنصرية والفخ،اخلمر واملخدرات والزنا وكل اخلبائث

  .وجعل ذلك من دعوى اجلاهلية
  ال، ومراعاة احلقوق والقيام بالواجبات،وأوجب علينا محاية العرض

سيما ما كان حقا للعامل أو املفيت أو اإلمام أو ااهد أو اآلمر باملعروف 
  .كل فرد حقوق كما أن عليه واجباتل ف،والناهي عن املنكر

يف بعض األحكام تفريق احلكيم ق سبحانه بني الذكر واألنثىوفر 
 أما هو سبحانه فهو غين عنا ال تنفعه طاعة ، وكل ذلك ملصلحتنا،العليم

 وليس حباجة أن حيايب الرجل أو املرأة أو ،املطيع وال تضره معصية العاصي
  .الغين أو الفقري

 أو ، أو واقعية مريضة،وهكذا مل يتخبط املسلمون بني خيال جمنح
راء أهل املدينة آ" و"مجهورية أفالطون"كما نرى يف  ،افتراضات ذهنية

سو وهيجل وهوبز ومونتسكيو ور" نظريات  أو، للفارايب"الفاضلة
 اليت ثبت فشلها حىت يف بيئتها ات وأمثاهلم من أصحاب النظري،"وماركس

  .الغربية
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  :أا حضارة حب وتقدير: احلادية عشرةامليزة  -
وتأخر تقين لديها ماديسالمية من ختلف ات اإلعتمبالرغم مما تعانيه ا 

ون خالصة هللا تكات األصيلة اليت ينبغي توجيهها لبقايا من القيم النبيلة والعاد
ال توجد يف الغرب تندر أو خالقية أ ولنا ميزات معنوية و،موافقة لشرعه
  .املادي اجلاف

  :ومن ذلك
  .، بدون مردود ماديحنن نوقر الكبري ونعطف على الصغري .١
 فهي عندنا ،حنافظ على العرض ونصون املرأة من االبتذالحنن  .٢

جوهرة مكنونة ال متسها أيدي العابثني وال تفتك ا الذئاب البشرية 
  .الضارية

  .نرمحه بدون مقابلحنن نكفل اليتيم و .٣
حنن نتصدق على املسكني والفقري واألسري ال نريد منهم جزاء وال  .٤

 ، وننشئ األوقاف ونبين املساجد، وال نتبع صدقاتنا باملن واألذى،شكورا
 .وال نرائي بذلك بل نكتب فاعل خري أو على نفقة بعض احملسنني

 ، وهو زميل العمل أو الدراسة،حنن نرعى حق الصاحب باجلنب .٥
 .ونرعى حق اجلوار ونكرم الضيف ونأمر باملعروف وننهى عن املنكر

السكن حنن ال نأخذ من االبن أو االبنة أو أي قريب ماال مقابل  .٦
 .والطعام كما يفعل الغربيون بأوالدهم بعد السن القانونية

، بل نرى من الواجب أن نذبح اخلروف حنن ال نأكل امليتة أو اخلرتير .٧
 .أو احلاشي للضيف

 ،حنن نرضى أن منوت وال ميتهن أحد كرامتنا أو ينتهك عرضنا .٨
 :وشعارنا هو كما قال الشاعر

 اهللا بعد العرض يف املالال بارك   أصون عرضي مبايل ال أدنسه
 .حنن نصوم رمضان وحنج البيت احلرام ولدينا مقدسات كثرية .٩
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 . مقابل ما تفرضه الرجولة وتدعو إليه املروءةحنن ال نتقاضى ماال .١٠
 ال نشعر ا وهي عند الغربيني ،حنن لدنيا فضائل اجتماعية كثرية .١١

  .عظيمة
يدخلون يف اإلسالم ن الغربيني  ماًمبا لدينا من بقية القيم نرى كثريو

 وقد أسلمت دبلوماسية أملانية يف ؟ اإلسالم على حقيقتهف لو أم رأواكيف
هات وكيف يوقر بناء األمألازارت أحد البيوت ورأت كيف حيترم  ملا ،جدة

عجب بتعاملنا وأخالقنا كثري من السواح الغربيني الذين  وي،حفاد اجلداتاأل
واملغرب وباكستان وتركيا وماليزيا يأتون إىل بالد املسلمني مثل مصر 

  .وغريها فضال عما يف جزيرة العرب من ذلك
 كنت يف احد مستشفيات :وقد قال أحد كبار السن من قبيلة قحطان

فقال يل جاري ، ابين ومعه جمموعة من زمالئه ال أعرفهملندن فدخل علي 
 . اجلامعة ال ولكنهم زمالء ابين يف:اإلجنليزي كل هؤالء يعرفونك؟ قلت له

 وإذا كتب يل بطاقة يف عيد ،فعجب وقال أنا يل ابن يسكن يف هذا احلي
  !امليالد عددت ذلك منه برا

 ا فقلت هل"بديترويت"وأنا سألت إحدى العجائز العامالت يف فندق 
 واآلخر ال أعلم عنه ، نعم يل اثنان أحدمها يف كاليفورنيا:ت قال؟هل لك أبناء
  !وال يعلم عين

  :أا حضارة طيبات:  عشرةالثانيةامليزة  -
 وقد ، أطيب اخللق والرسول ،واهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيبا

[   ﴿ : وقال تعاىل،وصفه ربه بأنه حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث    \  
g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^﴾ ]١٧٣:البقرة[.  

l   k﴿ :وقال    j   i    hg   f   e    d ﴾ ]٤:املائدة[.  
  .]٣٢: األعراف[﴾ 3   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   =﴿ :وقال
  .]٥١:املؤمنون[ ﴾w   v   u   t   s   r   q﴿: وقال
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 واخلمر اليت ،ها الغربيوناليت حرمها اهللا اجليف اليت يأكلومن اخلبائث 
رتير ذلك  والفواحش اليت يرتكبوا، ومن احملرمات أيضا حلم اخل،يشربوا

 ويأكله الكفار ،احليوان الديوث الذي يأكل العذرة وينشر األمراض
  .فيتخلقون بأخالقه السيما الدياثة

كله وزارة الزراعة أ وحتذر من ،و مع ذلك له دهون ضارةوه
 امللقب "جايلورد هاوزر" وكل األطباء يف الغرب، وقال الدكتور ،األمريكية

 .ال يدخل اخلرتير يف أي نظام صحي: زعيم التغذية يف العصر احلديث
  .فاخلرتير حمرم شرعا ضار طبا مكروه طبعا

إذا مع أنه  وأنه حيوان قذر ، أن للجمل رائحة كريهة األمريكانويزعم
  ! أن يسب آخر قال له يا خرتير ومل يقل له يا مجل منهمأراد أحد

 ير فيأكلون مع اخلرت،أما اوس يف اليابان والصني وكوريا وأمثاهلا
 وقد ، بل إن بعض اليابانيني يأكلون الرباز،احلشرات كالصراصري واخلنافس

على  ة الرياض أو اجلزيرة ويقولون إنه حيتويف صحي هلمنشرت ذلك
 .الباقي  فاجلسم يأخذ ما حيتاج إليه منها وخيرج، وقد يكون ذلك،فيتامينات

 ولو ،اوسن جدا كهؤالء وز جنس خبيث ال يأكله إال املتأخرولكن الربا
وإن نشروه قالوا هكذا يفعل ،نشر له أحدكان الذي أكله مسلم مل ي 

  .اإلرهابيون ورمبا كرروه حىت ال ننسى
 وبالطاهرات عن ، أغنانا بالطيبات عن اخلبائثهللا الذي فاحلمد

ا عن شرب املسكرات بأنواع شىت ن وعوض، وباحلالل عن احلرام،ساتنجال
  .تريامن العص

  . املخدرات والتدخني:كذلكاحملرمة يف ديننا ومن اخلبائث 
  :أا حضارة أخالق:  عشرةالثالثةامليزة  -

 ﴾n   m   l   k﴿ : فقالوبذلك أثىن اهللا على رسوله الكرمي 
إمنا بعثت ( واختصر صلوات اهللا عليه وسالمه دعوته يف مجلة واحدة ،]٤:القلم[
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كان خلقه (:  قالتقه  وملا سئلت عائشة عن أخال،)ألمتم مكارم األخالق
  ).القرآن

 وقالوا له يف "الصادق األمني"وأقر بذلك الكفار فسموه يف اجلاهلية 
  .)ما عهدناك إال وصوال للرحم(اإلسالم 

 بن عامر ربعي ووصفه ، جعفر الطيار للنجاشيهوذه األخالق وصف
 وشهد له ،لرستم ووصفه زعيم املشركني آنذاك أبو سفيان بن حرب هلرقل

ملك عمانىا املقوقس ملك القبط واجللند .  
من األخالق الكرمية اليت حث عليها الشرع كظم الغيظ وترك و
 حىت ولو كان كافرا أو كلبا أو ، كبد رطبةذي واإلحسان إىل كل ،الغضب

 وترك الغيبة والبهتان واحلسد ، والصفح، والعفو،يمة أو طريا أو حشرة
 ،واألعمالوالتزام الصدق يف األقوال  ، وكل مرض قليب،واحلقد والكرب

 وإماطة األذى عن ، واحلياء، ومعرفة حق اجلار ولو كان كافرا،والوفاء
نظر  وغض ال، والعفاف، وصلة األرحام، وترك الغش يف أي شيء،الطريق

 وشكر ، واحللم، والتأين، والتواضع،ا وترك مد العني للدني،األجنبياتعن 
 واألمانة يف ، ونصرة املظلوم،م يف غيابه والذب عن عرض املسل،احملسن
 وإفشاء السالم حىت على من مل يعرفه ، والعمل اخلريي،ل واألفعالااألقو

  .اخل.. . وغريه،ناء وإعارة اإل،املسلم
 وأن يكون ،وحسب املؤمن أنه يبلغ حبسن خلقه درجة الصائم القائم

  .أقرب الناس مجيعا يوم القيامة من النيب 
 ومنها األمانة اليت ،سى فقد املسلمون كثريا من هذه املعاينومع بالغ األ

  . أول ما تفقدون من دينكم األمانةقال عنها النيب 
فعلى ديوان اخلدمة املدنية تقدمي املوظف األمني وإن مل تكن له قرابة أو 

 ﴾ ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴿ : قال تعاىل عن ابنة العبد الصاحل،واسطة
  .]٢٦:القصص[
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 ومل يغن شيئا أن ، أصبح حالنا كما نرى،فقدت البلديات األمانةوملا 
  ! البلدية أمانةايسمو

واملسلم دائما يتعامل بالصدق والوضوح، وليس من األخالق اإلسالمية 
 بالغش والغنب واخلالبة والكذب، أما الغش الغريب فهو غش متطور لالتعام

  !ه املتأخرونمتحضر، ليس مثل الغش املكشوف املباشر الذي ميارس
فاإلنسان الغريب املتحضر يسرق األموال من احلسابات بواسطة 
االختراق االلكتروين، ورمبا سرق القطارات، كما أنه يسطو على املراكز 

 بل تطورت !التجارية مستخدما الطائرات، ومل تعد اجلرمية فردية متأخرة
  .لكي تصبح مجاعية يشترك فيها عصابة

يربح منتجو النفط باسم ضريبة الكربون،  أكثر مماويربح الغرب 
ويستورد املادة اخلام برخص كالنفط والنب والكاكاو والقطن والصمغ، 

 ومالبس أو اًدوية أو مطهرات أو عطورأويصنع من جزء ضئيل منها 
و يستورد ما أبالغ طائلة  مث بيعها لصاحب املادة اخلام مب،حلويات أو ما شاء
 ويكتب عليها صنع ،نغافورة وهونج كونج كالصني وس،تصنعه دول أخرى

  . كذا من البالد الغربية ويبيعها بسعر باهظيف
ومن طبيعته األخالقية أنه يتالعب باملصطلحات وكثريا ما يعكسها، 

مكافحة "، ويسمي حربه لإلسالم "مطلبا حكوميا"فيسمي احتالله 
، "اتوريةقضاء على الديكت"، ويسمي اغتيال املنتخبني أو عزهلم "اإلرهاب
، ويسمي  املسلمني " للدميقراطيةنشراً"إمداده املستمر للصهاينة ويسمي 

 ي، ويسمي تسلطه االقتصاد"حتريرا"زوه لبالد املسلمني غ، ويسمي "هراطقة"
، "حقوقا لإلنسان"، ويسمي وحشيته "فدرالية"، ويسمي تقسيمه "وفرة"

يمنته االقتصادية ، ويسمي ه"مساواة"، ويسمي ظلمه "تطورا"ويسمي دياثته 
، "تفاوتا"، ويسميِ إخضاعه للضعفاء "تسويقا"، ويسمي احتكاره "استثمارا"

، ويسمي "أصدقاء"، ويسمي عمالءه "حسن جوار"ويسمي اإلقرار بتفتيته 
أو مستشارين، ويسمي الربا " خرباء"، ويسمي مواطنيه "تنمية"اللصوصية 
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ويسمي األقليات اليهودية أو ، "حق تقرير املصري"، ويسمي االنفصال "فائدة"
رومني من االنتخاب يف ، ويسمي املسلمني احمل"مكونا اجتماعيا"النصرانية 

إحياء اللغات املنقرضة و ويسمي أي دعوة جاهلية ،"قلية بنغاليةأ"بورما 
، "آثارا"، ويسمي األصنام "إنسانياإرثا "، ويسمي التماثيل "تنوعا ثقافيا"

رحيا أو بيانا ألي دولة قالت إا فعلت كذا وعموما إذا مسعت وقرأت تص
وكذا من أجل حقوق اإلنسان، أو العدالة، أو الدميقراطية، فاعلم أن حتت 

  .ذلك الكالم غرضا سياسيا وغالبا ما يكون مصلحة نفعية
وجيوز عنده أن يفخر أهل الشام باآلثار الرومانية يف تدمر مثال، وأن 

األنباط، وأن يفتخر أهل العراق حبمورايب بآثار " عمان"يفخر أهل البلقاء 
وأن يفخر أهل مصر بالفراعنة، وأن يفخر أهل لبنان بالفينيقيني، وأن يفخر 

  .أهل تونس بقرطاج، أو يفخر أهل السودان بشندي
أما احملظور على اجلميع فهو أن يفخروا بشيء من أجماد اإلسالم 

سول كر القرآن والرن ذَوحضارته ومدنه وفتوحاته، وم فهو إرهايب 
  .تكفريي أصويل متطرف

وحنن أمة عدل وخلق نقول احلق لنا أو علينا، وال نقول الشيء وخنالفه 
بفعلنا، كحال الغرب الذي يدعي حقوق اإلنسان وينتهكها علنا يف بالد 

بطائراته، " حفتر"حكومة الوفاق يف ليبيا ويكون مع الشام، ويقول إنه مع 
كم الدميقراطي، وإذا كان االنتخابات إسرائيلية أقرها ويقول إنه دائما مع احل

  . االنقالب عليهافال بد من يةوأمدها، وإذا كانت فلسطين
ويقف مع االنقالبيني يف مصر، وليس مع الدميقراطية يف تركية، وهكذا 
يف اجلزائر وبورما بل يف كل الدول اإلفريقية حيث يكون املسلمون فوق 

  !وحيكمهم نصراين% ٩٠
، وهكذا كان شريعتها مبقتضى فاحلق واجب عليها األمة اإلسالمية أما
  .سار على ج أولئك اجليل الفريدمن  وصحابته والتابعون، مث رسوهلا 
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فانظر مثال إىل عدل شيخ اإلسالم ابن تيمية ومواقفه، وكيف أن 
املسلمني يف زمانه يتبعون فتواه وحيتكمون إىل رأيه، ومل حيفظ عنه وال عن 

  .د من السلف أنه جانب احلق والعدل والوفاء وحسن اخلُلقأح
غوستاف "وهذه األخالق يتميز ا املسلم يف السلم واحلرب حىت قال 

 "ما عرف التاريخ فاحتا أرحم من العرب" : بعد طول دراسة تارخيية"نلوبو
  .نيأي املسلم

 عدم قتل من مل يقاتل كالنساء :ومن أخالق املسلمني يف احلرب
  !!طفال والرهبان وكبار السن واملدنينيواأل

،  والصدقة على األسري،الوفاء بالعقود: من أخالق املسلمني احلربيةو
 ، التعذيب واحترام كرامة اإلنسان وختيري الطرف اآلخر قبل قتالهومنع

 ودفع ديات قتالهم إذا ثبت ،والرتول على حكم من يرضون من املسلمني
  .ادة هداية األمم وليس ب ثروا وخريااأم مل يفهموا اإلسالم، وإر

ومن األخالق اليت حث عليها الشرع يف السلم واحلرب املروءة 
  .والشهامة والزهد

 ومن يريد هذه الدنيا والعلو ،وشتان بني من يريد اهللا والدار واآلخرة
  .يف األرض

، )لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها: (وقارن بني قوله 
، ولو  احللفاء الغربيني ومنهم األمريكان على إبادة األمة األملانية حرصوبني

، وكم اباد "دوسلدروف"كان املبادون مدنيني كما فعلوا مثال مبدينة 
من املدنيني، وكيف حرصوا على إبادة األمة " هريوشيما"األمريكان يف 

ون اليوم إبادة الفيتنامية، وإبادة الصوماليني واألفغان والعراقيني، وهم يريد
 مثل فرعون ،كل املسلمني، إال من رأوا مصلحتهم يف بقائه لكي يستعبدوه

¦   §   ¨   ﴿: الذي قال اهللا فيه    ¥   ¤   £    ¢   ¡   �    ~
®   ¬   «   ª   ©﴾ ]دون أن ي، فاألمريكان اليوم ير]٤:القصص

 انقلبوا على تكون دول اخلليج هلم كاإلسرائيليات للفراعنة، وإذا نفد النفط
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أهله إال أن يرضوا باسترقاق العم سام هلم، ووضعهم حيث شاء فاملهم هو 
  .مصلحته االقتصادية

إبادة اجلنس إال جمع دول العامل على اتفاقيةولذلك ال غرابة أن ت 
 وتعطيها أكرب ،امريكا، وأن متد أمريكا حليفتها إسرائيل بكل أسباب القوة

د الفلسطينيني بل العرب الرافضني إلسرائيل، مساعدات يف التاريخ لكي تبي
وهل هامجت املفاعل النووي يف العراق واغتالت قادة منظمة التحرير يف 
تونس وبريوت إال هلذا اهلدف، وقد زعم األمريكان أا أعطت إسرائيل تلك 

دفاع " حميط مضطرب، وتصف أعماهلا العدوانية بأا الصفقة ألا تعيش يف
  "!عن النفس

 فهو متطرف إرهايب أصويل يعيش ،ن رفض وجود الدويلة الصهيونيةوم
 الذي ،بعقلية القطيع ذي الرتعة العدوانية، أو بعقلية اإلنسان البدائي االنتقامي

يؤمن بتقاليد العشرية وال يؤمن باإلنسانية والدميقراطية، ووفقا هلذه العقلية 
 وحارب املسلمون القدمية كانت الغزوات النبوية والفتوحات اجلهادية

  !!الصليبيني والتتار
  .هكذا يزعم الظانون باهللا ظن السوء واهللا من ورائهم حميط

 أو قتل األطفال، وليس -ما مل يقاتلن-حنن ليس يف ديننا قتل النساء و
هذا يف املاضي فقط، بل حىت اليوم، فإن أحد ااهدين الفلسطينيني قتل 

عه يف السيارة من النساء واألطفال، مستوطنا صهيونيا ومل يقتل من كان م
 عنه صحفهم نفسها، وعمله هذا عكس ما توعجب اليهود لذلك وكتب
وما يفيت به احلاخامات ويسري عليه " سفر يوشع"عندهم يف التوراة ال سيما 

  !نتنياهو
دع ااهدين يف فلسطني، ولكن انظر كيف أن تنظيم الدولة الذي 

 يسمح للصحفيني الغربيني بدخول ،إرهايبجيمع الغربيون على أنه تنظيم 
املوصل فهل يسمح األمريكان واالجنليز ملن كان ينتمي إىل تنظيم الدولة 

  .اإلسالمية بدخول واشنطن أو لندن
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  : أا حضارة وفاء والتزام: عشرةالرابعةامليزة  -
\   [   ﴿ : قال تعاىل،مع الكفارحىت فالغدر فيها حرام     [   Z

®   ¯   °   ±﴿ : وقال،]١:املائدة[ ﴾^    ¬«   ª﴾ ]٣٤:اإلسراء[، 
 أي ،]٥٨:األنفال[ ﴾u   t   s   r   q   p   o   n   m﴿ :وقال

  .أعلمهم بأن العهد انتقض
 وى عن ، ووعدهه وفيا بعهد، مثاال للوفاء يف حياته كلهاوكان 
  .) عامة وشر الغدر غدر أمري،يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة( :الغدر وقال

 أن يغزو الروم  معاوية  فلما هم، أصحابه من بعدهروعلى ذلك سا
 اهللا أكرب : بن عبسة و صاح به عمر،فور انتهاء اهلدنة وقبل أن ينبذ إليهم

فقفل  ، بن عبسةو من هذا؟ قالوا عمر:فقال معاوية. هذا يوم وفاء ال غدر
  .باجليش

 وغدر األمريكان يف العراققارن هذا الوفاء بغدر الروس يف بالد الشام 
  .مدامهات وقتل وتعذيبمن  وما يفعله املنافقون وغريها،

وقد كان أول كلمة لصدام حسني بعد العدوان األمريكي على العراق 
  !"لقد غدر الغادرون"

ة ، ومن طبيع)وإذا عاهد غدر( يف تعداد صفات املنافق وقد قال 
  .االحالف املقدسةالكفار نقض العهد والغدر حىت فيما يسمونه 

ووزير خارجية  ،وانظر مثال ما كان بني وزير خارجية النمسا مترنيخ
  بريطانيا سالسبوري هل يساوي قيمة احلرب الذي كتب به؟

وانظر كيف غدر االجنليز بالدولة العثمانية وكيف غدر علي عبداهللا 
 ، وكيف غدر السيسي برئيسه مرسي،صاحل والسيسي مبن أعطومها املليارات

 ، وأمثال ذلك كثري، وكيف غدر اليهود بالفلسطينيني،والشعب املصري كله
 وأصبح الوفاء والصدق ،حىت أصبح الغدر هو األصل يف السياسة الدولية
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  ودليال على السذاجة السياسية عندهم، وأصبحت الغاية،مدعاة للسخرية
  .ةلياملصلحية تربر الوسيلة امليكافي

 اإلسالمية على غريها من احلضارات اليت والوفاء ميزة عظيمة للحضارة
 كحال ، وأن كالم الليل ميحوه النهار،ز بانتهاج مواعيد عرقوبيتتم

  .احلضارة الغربية وسياستها املعاصرة
 مواثيق ال تساوي قيمة املداد الذي كتبت وليس يف اإلسالم اتفاقيات أو

اقية حترمي به، مثل اتفاقيات جنيف والهاي، وميثاق حقوق اإلنسان، واتف
  .صرية، وميثاق حقوق الطفل، واتفاقية حترمي اإلبادة العرقيةنالع

 منذ اللحظة األوىل لكتابة امليثاق ببنوده، فلما كتب يلتزمونواملسلمون 
 صلح احلديبية مع سهيل بن عمرو، جاء ابن سهيل مسلما وطلب النيب 

قد واثقناهم : ( أىب وقال أال يرده إىل املشركني، لكن النيب من النيب 
  ).وسيجعل اهللا لك وملن معك خمرجا

  :أا حضارة اجتماع وألفة:  عشرةاخلامسةامليزة  -
م معسكرين متحاربني إما باحلرب الباردة أو الساخنة فال جتعل العالَ
ومن ترك أحد احللفني أو  ،نيي وال جتعله حلفني متعاد،ألسباب نفعية حبتة

 بل كان املسلمون أمة واحدة مهما ،زاين افتخر بأنه ليس منحااملعسكر
  .اختلفت لغام وألوام وأعراقهم
 ،ر إسالم وكل دار حبسب سكااا دوإمافالدور داران إما دار كفر 

 قال تعاىل . وما جيري عليها من األحكام، من الشعائراوما يظهر فيه
F   E   D﴿ :للمؤمنني    C    B   A﴾ ]وقال،]١٠٣:آل عمران : ﴿   ¬

Q   ﴿ : وقال،]١٠:احلُجرات[ ﴾ ¯®      P   ON   M   L   K   J
V   U   T   S   R﴾ ]وقال،]١٥٣:األنعام : ﴿   y   x   w   v

�   ~   }   |   {   z﴾ ]وقال،]١٠٥:آل عمران : ﴿   '   &   %   $
  .]٤٦:األنفال[ ﴾)
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النقاش والتباحث مع  ،العدوحرب ومن املمكن جدا االجتماع على 
  .ني املسلمنيفيما ب

e   ﴿:  وقال عن أهل الكتاب    d   c   b   a   `   _   ^   ]   \
f﴾ ]نةوقال عنهم،]٤:البي : ﴿}   |   {   z   y   x   w   v   u   t﴾ 

  وال حيقره،هسلمسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يامل( : وقال ،]١٤:الشورى[
  ). من الشر أن حيقر أخاه املسلمامرئحبسب 
 وآخى صلوات اهللا وسالمه عليه بني ،)وكونوا عباد اهللا إخوانا( :الوق

 وينبغي علينا اليوم أن نآخي بني ااهدين يف فلسطني ،املهاجرين واألنصار
 وحث اإلسالم على ، وأن نآخي بني مكة والقدس،وبني أهل جزيرة العرب

عيدين  كصالة اجلماعة واجلمعة وال،ليهئمة ع وجعل شعائره قا،االجتماع
  .وصالة عرفة وأمثال ذلك

 وى عن التفرق باالبتداع أو ،وأمر باالجتماع على السنة والدين
U   T   ﴿: تعاىل قال ،الكفر    S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J

a   `   _   ^   ]   \   [Z   Y   X   W   V﴾ ]١٣:الشورى[.  
ن جاء باحلق أو أمر به مواتباع وأمرت الشريعة الغراء بوحدة الكلمة 

ن املنكر أو جماهد أو قاض أو  ع آمر باملعروف أو ناه أو حاكم أومن عاملٍ
  .مفت

 ه،على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيالرجل  أن خيطب وى النيب 
  .أو أن تسأل املرأة طالق أختها

من عمل عمال ليس ( : يف الدين وقالحداثواإلوى عن االبتداع 
 وأقوال السلف يف ذم التفرق واالبتداع واألحاديث ،)نا فهو ردعليه أمر

  .كثرية
 أن يظل الناس على ما أفتاهم وأمر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .به ابن مسعود، وقال حىت يكون الناس مجاعة
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كنت أرى أال يباع أمهات األوالد " :وملا قال لتلميذه عبيدة السلماين
 رأيك يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك :ال له عبيدة ق،مث رأيت اآلن بيعهن

  ."يف الفرقة
 وملا قيل له يف ذلك ،وأمت عبداهللا بن مسعود الصالة خلف عثمان 

  . اخلالف شر: قال
وهكذا قرر املسلمون قاعدة أصيلة مصدرها اهلدي النبوي وإمجاع 

  . أن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب وأن يد اهللا مع اجلماعة،الصحابة
 من  الدليل، وإمنا استثىن املسلموناملسلمني واتباعفاألصل هو اتباع 

 فكلمة التوحيد هي أساس ،ذلك أن جيتمع الناس على البدعة واملنكر والكفر
  . والكافر عدو واملبتدع ضال وفاعل املنكر فاسق،توحيد الكلمة

وقالوا اجلماعة ) الطوسي هو اجلماعة سلمأحممد بن (قال بعض السلف 
  . وافق احلق ولو كنت وحدكما

ال تستصعب خمالفة الناس والتحيز إىل اهللا ورسوله ولو " :قال ابن القيم
Z   ]﴿ :وقال اهللا عن عبده نوح عليه السالم. "كنت وحدك    Y   X  W﴾ 

º   ¹   «   ¼   ﴿ :وقال عن القرون األوىل، ]٤٠:هود[    ¸   ¶   µ   ´ 
   Ä   Ã   Â   Á    À    ¿    ¾   ½Æ   Å﴾ ]١١٦:هود[.  

وعلى احلرص على االجتماع عملت هذه األمة املباركة اقتداء 
 وملا قدم أحد أصحاب اإلمام أيب حنيفة إىل ،بالصحابة والفقهاء األخيار

، وعمل مبا عليه أهل املدينة، وقال عن اإلمام املدينة صلى خلف اإلمام مالك
  ".لو رأى صاحيب ما رأيت لرجع: "أيب حنيفة
  :أا حضارة عمل:  عشرةالسادسةزة يامل -

 وتوسلهم إليه ،فبعد أن ذكر تفكر املؤمنني يف خلق السموات واألرض
%   &   '   )   ﴿ : قال سبحانه،باإلميان ودعائهم له    $   #   "   !

1   0   /   .-  ويف مواضع كثرية من ،]١٩٥:آل عمران[ ﴾(   *   +   ,   
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$﴿ :كتابه تعاىل قال  فقرن اإلميان ،]٢٥:البقرة[ ﴾   %"   #   
 وليست شريعتنا جمرد ،بالعمل الصاحل فالدين قول وعمل أي اعتقاد وامتثال

 أو شعارات ، أو عواطف ميكن لكل أحد أن يدعيها،مشاعر وجدانية هائمة
 أو موالد كما يفعل أهل ت وال هو احتفاال،ميكن لكل أحد أن يرفعها

  .البدع
بلها اهللا ما مل تكن حقيقية أن بعض الدول ومن الشعارات اليت ال يق

، وبعضها )أمري املؤمنني(وبعضها تسمي حاكمها ) إسالمية(تسمي نفسها 
، أو بعضها )ال إله إال اهللا(تكتب على أعالمها أو على الطائرات وما أشبهها 

يسمي مدارسه أو قواعده  ، وبعضها) املوت إلسرائيل،املوت ألمريكا(تكتب 
اء الصحابة الكرام، ومعارك اإلسالم الفاصلة، ويسمي شوارعه ومناوراته بأمس

  .وأمثال ذلك)!! شارع اإلمام أمحد، والشافعي، وابن باز، وفلسطني(
 ولكن ما وقر ،ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين ":قال احلسن البصري
  ."يف القلب وصدقه العمل

دعوى والعمل يشق على بعض الناس ولكن البد منه وال تكفي ال
  .وحدها

 ،ص يسوع يكفي اإلميان بهوالنصرانية احملرفة هي اليت تدعي أن املخلِّ
وحسب املؤمنني به كما يزعم !! وأنه افتدى الناس مبوته على الصليب

وهذا البهتان مل يقرره بولس .  بالعمل يتربرالنصارى اإلميان بذلك وال
 وعليه اليوم كثري ،وتأثر بهمن النصارى  ومن اتبعه "لوثر"فحسب بل كذلك 

منهم السيما يف أمريكا وبريطانيا وأملانيا وأستراليا، وال جيتمع النصارى إال 
  .يف إميام بذلك مث يذهبون طرائق قددا

إىل  ،تقدم الدول الربوتستانتية) كس فيربام(ويعزو الباحث االجتماعي 
 حال الواليات املتحدة حدفإذا قارن أث على العمل، حيأن املذهب 

ظهر له الفرق، وهذا اجلنوبية  الربوتستانتية حبال الدول الكاثوليكية يف أمريكا
صحيح لكن اإلسالم أعظم من الربوتستانتية وشريعته حتث على العمل ولو 
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دنيويا خالصا، والعمل قاعدة وجودية مطردة كان فيما يرى الناس عمال 
 وكل من زرع حصد سواء أكان ،فكل من عمل وجد نتيجة عمله

  .و كاثوليكيا أو مسلما أو جموسيابروتستانتيا أ
 وأن يعمل ،وقد حث ديننا احلنيف على أن يأكل الرجل من كسب يده

 ومنها أال ينسى ، بشرط التقوى،يف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو ما شاء
  .حق اهللا وحق احملتاجني فيما يعمل

 ونيب اهللا ،يا جنارا فكان نيب اهللا زكر،وهكذا كان األنبياء والصاحلون
 وكان من السلف الصاحل البقال والزيات والسمان والنجاد ،داود حدادا

 وأمثال ،والفاكهي والقطان والفراء والصابوين والسروجي واخلياط واملاوردي
  .ذلك من املهن

وخري امللوك قاطبة ملوك األنبياء كداود وسليمان عليهما السالم، وقد 
م اهللا داود صناعة ، فعلّينهبا بيت املالهما ومل كانا يأكالن من عمل أيدي

  .الدروع، وحث أحد املالئكة سليمان أال يأكل من بيت املال
 وقال له اشتر به شاة فجاءه ، الصحايب حينما أعطاه دينارار وأق

  .اشتريت به شاة فبعتها بدينارين: بشاة ودينار وقال
  ." على سوق املدينةيندلَّ" :وقال عبدالرمحن بن عوف ألخيه األنصاري

 وكان أهل مكة أهل جتارة أما أهل املدينة فأهل زراعة وأقر النيب 
 أشرف املكاسب وأعالها، وهو كال الطريقني، واختار اهللا لنبيه الكرمي 

  .غنائم اجلهاد يف سبيل اهللا
 منها اللقمة يضعها  وجعل النيب ،ووسعت الشريعة مفهوم الصدقة

  .الرجل يف فم امرأته
 تصدق على نفسه بكف شره عن ،فإن مل جيد املرء شيئا يتصدق به

  .الناس
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 وأنه خري من املسألة أعطاه الناس أو ، إىل فضل العملوأرشد النيب 
 وهكذا كان أصحاب ، ولو مل جيد اإلنسان إال حبال فاحتطب وباعه،حرموه

  .الصفة رضي اهللا عنهم
  .أحدنا فسيلة أن يغرسهاعة ويف يد  إذا قامت الساوأمرنا رسول اهللا 

 ومن سأل الناس ، هو التحرميسؤال الناسوجعلت الشريعة األصل يف 
 وإمنا حتل . جاء يوم القيامة وليس على وجهه مزعة حلم،وعنده ما يغنيه

  .املسألة يف حاالت خمصوصة بينها الشرع املطهر
 ومن وجد ،فمن وجد خريا فليحمد اهللا (وبعض السلف قرأ حديث

واهللا لنعملن ولنجتهدن، فإن كانت ": ، فقال)فال يلومن إال نفسهغري ذلك 
لم أنفسنا بل نقول عملنا  كنا نبغي، وإن كانت األخرى مل ناجلنة فذلك ما

  "!!مل ينفعناو
 احلقيقي لإلميان، وإال فمن السهل أن تكتب دولة أو احملكوالعمل هو 

 أو ،ولون دولة إسالمية، أو يق"له إال اهللاإال "إنسان على رايته أو طائرته 
بل حىت من نافق أيام  -كماتقدم-يسمي نفسه أمري املؤمنني، وما أشبه ذلك، 

°   ±   ²   ³   ´   ﴿ وأقسم باألميان أنه صادق أمره اهللا بالعمل النيب 
¶   µ﴾ ]١٠٥:التوبة[.  

فالعمل يصدق الشعار أو يكذِّبه، ويظهر هل لقلب صاحب الشعار 
  مادة أم مادتان؟

والعربة إمنا هي بالعمل وليس بالشعار، ويف املأثورات من احلكم أن 
صيادا كان ينصب فخه وعيناه مغرورقتان بالدموع لسبب ما، فقال أحد 

ال : العصافري هذا صياد رحيم، أال ترون الدمع يف عينيه، فقال عصفور حكيم
  ".تنظروا إىل دمع عينيه ولكن انظروا إىل عمل يديه

 ينظر إىل الصور واألموال، بل ينظر إىل القلوب واألعمال، واهللا تعاىل ال
 املغرب، وأ وليس الرب هو أن تتوجه قبل املشرق ،فاملسألة حقائق عملية
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وأمثال ذلك من الشكليات، وليس اهلدي هو جمرد إراقة الدم، فلن ينال اَهللا 
  .منا حلومها وال دماؤها

بقه  وس، يف فضل التجارة كتابا- علم اإلمام أمحدجامع-وألف اخلالل 
وألف يف ذلك بعض املتأخرين  ، حنيفةإىل ذلك أحد مقريب اإلمام أيب

 واألمثلة على ذلك ،"الربكة يف فضل السعي واحلركة"كالوصايب الذي كتب 
  .ال حتصى إال بكلفة

فأين هذه احلضارة النرية من احلضارة الغربية املظلمة اليت إما أن تترك 
ما أن تأخذ جبشع وتقطع الصلة بالوالدين واألبناء ما مل  وإ،الدنيا وتترهنب

  .نوا منتجنييكو
على العمل من ترك اإلنسان عالة على الدولة أو  اإلسالم وأين حثُّ

  الكنيسة؟
  أن يفعل املأمورات وإما أنما فهو إ،واملسلم ال يكون عاطال أبدا

ىت وهو ح ،وحيسن نيته يف كل عمليتصدق على املساكني أو على نفسه، 
 أيأيت أحدنا ،ضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول اهللاويف ب: )يأيت أهله قال 

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر؟ : شهوته ويكون له أجر؟ قال
  ).فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر: قال. نعم: قالوا

إين ألحتسب نوميت كما " : قال معاذ ،وحىت إذا احتسب النوم
  . كما يف البخاري"ب قوميتاحتس

واملؤمن يكون نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عربة حىت وهو ينظر إىل 
 ويف املوت ، اهللا على حسن خلقه ويتفكر يف الشيب إذا كان شابااملرآة حيمد

، وملا نظر سيد بين متيم بعد األحنف بن قيس إىل املرآة، إذا كان ذا شيبة
 سيدا غريي، فقد  قل لبين متيم فليختارو:ورأى الشيب قد بدأ، قال لغالمه

  . ريبآن تفرغي لعبادة
دائما مع اهللا ال ينسى ذكره، وكانت رائعة بنت إمساعيل تقدم املؤمن و

  ! فإمنا أنضجه بالتسبيح،كل: الطعام لزوجها وتقول



 ٢٠٩ 

 أدواء الرأمسالية املعاصرة البطالة اليت يعترفون ا وجيرون هلا ومن أدوأ
  .االحصائيات

 دين لكن الفرق أن املقلِّ،عض املقلدين للغربعهم يف ذلك ببتد اوق
  . ويسكتون عن البطالة املقنعة،يضعون أرقاما غري حقيقية

ال تقنعهم وظيفة واحدة فقط، واليابانيون أهلاهم التكاثر وواألمريكيون 
اوس يفتخرون بأن أحدهم يعمل حىت بعد تقاعده وأن منهم من يرضى أن 

  !أجريعمل بدون 
 فرمبا استنكفوا عن أعمال كان -أصلحهم اهللا-أما شباب املسلمني 

 أو يشترط أكثرهم أن يكون عمله إداريا يف مكتب فخم ،يعملها آباؤهم
 حىت أم بعد أن جعلوا العمل مخسة ، وفيه إجازات أكثرومكيفات للهواء

 أقل، أيام فقط يرون ذلك حقا هلم ويستأذنون أو يهربون لكيال يعملوا إال
وبعضهم يضع العمامة والعقال ويذهب حيث شاء مومها املدير أو املراجع أنه 

  .موجود
 االت والصحف ويقول وبعضهم يأتيه الناس فينشغل بقراءة

  . العمل اليوم كثري فتعالوا بكرة:للمراجعني
 ، وفوز الفريق الفالين على الفريق اآلخر،وأهم ما عندهم هو املظهر

 وإمنا املصيبة العظمى ،رع شبه خالية فاعلم أن يف البلد مباراةوإذا رأيت الشوا
  !! ريال واحدراتب أحدهمأن ينقص من 

  . ورمبا جاء أحدهم ظهراطبيعيأما إذا كانت الوظيفة عالية فالتأخر 
 وأمانة وأخالق، احلضارة اإلسالمية جتمع بني كوا حضارة صدقو

وبني أن التجارة فيها حالل، وتتجنب ما قد يكون يف التجارة من اجلشع أو 
الدعاية الكاذبة، وطلب الربح بأي وسيلة، واملسلمون دائما مع احلق 

، حىت لو جاءهم كافر، وهم يلزمون بذلك أنفسهم ومن يعمل والصدق
ه دعاية لتجارم أو معهم، ويتحرزون من أدىن كذبة أو مما قد يظن الناس أن

  .ألنفسهم
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وقد ضرب السلف يف ذلك أمثلة ال نظري هلا يف التاريخ، دع سرية النيب 
 وأصحابه، وانظر إىل التابعني ومن بعدهم تر العجب العجاب، فهذا 

: اللهم صل على حممد: قماش وقاليونس بن عبيد يقول ملواله ملا نشر ال
  ".طوه، أخشى أن تكون مدحتها"

:  فقال له رجل،ليبيع محارا لهمرو مد بن واسع إىل سوق وذهب حم
  .!بعهألو رضيته مل : أترضاه لنفسك؟ قال

نثر تأخرب املشتري أا :  قال لوكيله،وملا أراد آخر أن يبيع شاة له
  .العلف وتقتلع الوتد، وال تقل ذلك له بعد شرائه بل قبل أن يشتري

:  فقالةتره خبمسمائاش: وجيء ألحد السلف بكساء منسوج وقيل له
  .إنه يساوي ألفا

وأمثال ذلك كثري، فقارنه بالكذب والدجل والتمويه الذي عليه أكثر 
الناس اليوم، فاملنتجات متميزة واملناديل ناعمة، واملياه نقية، والشقق أو 
املكاتب فاخرة، وهذا عرض خاص، وهذه ختفيضات كربى، وهذه فرصة ال 

لو : أجري فيها، وهكذا، حىت أن أحدهم قالتعوض، وهذه بدأ البيع أو الت
كانت لدي عشرة دوالرات الشتريت سلعة بدوالر وأنفقت تسعة على 

  .الدعاية
  :أا حضارة حقوق وآداب:  عشرةالسابعةامليزة  -

 ،وأعظم حق هو حق اهللا تعاىل بتوحيده وعبادته وحده ال شريك له
  .يها االحلاد أو التثليثوذلك ما ال تعرفه احلضارة الغربية اليت يغلب عل

بقية األنبياء و، وأهل بيته الشريف، وبعد حق اهللا يأيت حق رسوله 
الكرام عليهم السالم مجيعا، مث حق الصحابة رضي اهللا عنهم مث احلقوق 
األخرى كحق الوالدين وحق العلماء الذين يقولون احلق وال خيشون اخللق، 

 املال بالسوية وجياهد مع ويقسموحقوق اإلمام العادل الذي حيكم بالشرع 
 وحق امليت وحق ،السرية، وحق الزوج أو الزوجة وحق القريب وحق اجلار
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 وحق الصالة يف ، وحق اململوك، وحق احليوان، وحق اخلادم،م املسجدإما
 على كورنيش جدة، وحق كاليتمساجد حقيقية ال مساجد ديكورية 

 وحق من يأمر ،ار اآلخرة وباالستعداد للد،الواعظ الذي يذكرنا باهللا
 وهو مناصرته مبا نستطيع، وسيأيت تفصيل ذلك ،ن املنكرباملعروف وينهى ع

  . يف مبحث احلقوقبإذن اهللا
 هذه احلقوق شرعت الشريعة املطهرة آدابا ينبغي التخلق وإىل جانب

 وإذا فعل ، ودعوات ال ينبغي ملسلم تركها، يشرع تكرارها وأذكاراً،ا
 ، ومن نظرة احلساد،م بإذن اهللا من أذى اجلن وذوات السموماملسلم ذلك سل

 وأمثال ذلك مما ال وجود له يف ، وشرع اهللا لنا التيمن،وشفي من املرض
يشرب  القوانني الوضعية واملواضعات االجتماعية، فترى أحدهم يأكل أو

 عار وإذا ت، وال يذكر اهللا يف الصباح واملساء، وال حيمد اهللا على نعمة،بشماله
 وأنكى من ذلك أن من حافظ ، وال يسمى اهللا عند بداية عمله،من الليل

 أو ،على األذكار واألدعية هو يف نظر الليرباليني وأضرام إرهايب أو متطرف
  . اخل التهم، أو ضيق األفق عدمي التفكري، أو أصويل رجعي،متخلف

و عندهم  فه،واألذكار وترك الصالة ،هأما إذا أكل بشماله وعرى نساء
،  مثلما كتبوا عن أحدهم أنه تزوج رجال مثله،متحضر متطور متقدم

حضر حفلة زفاف ابنته على " ديك تشيين"وذكرت الصحافة األمريكية أن 
  !عشيقتها

واألمم املتحدة تعمل لنشر الثقافة الغربية باعتبارها النموذج األمسى 
 يف وضع ما لونالغاف وقد حنج ، ومثلها منظمات حقوق اإلنسان،للبشرية

  .نوه ما هو حق وما هو باطل وضم،مسوه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
ة اإلسالمية سبقت إىل ذلك احلق كله وزادت عليه حقوقا والشريع

 وأوجبت نصرة ،وآدابا ليست يف امليثاق وال تتضمنها املعاهدات الدولية
  .املظلوم والوقوف مع صاحب احلق
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أن احلضارة اإلسالمية هي األسبق إىل كل  : عشرةالثامنةامليزة  -
  .علم ومعرفة ومصلحة

 بل إم ال يزالون ،وللمسلمني فضل على كل العلوم يف ااالت كلها
  .متفوقني يف بعضها حىت اليوم السيما يف ااالت اإلنسانية واالجتماعية

مثل الدكتور مصطفى وقد كتب يف فضلها كثري من املسلمني وغريهم 
، "نلينو" واملستشرق "ريدهونكهغس"ي رمحه اهللا واملستشرقة األملانية السباع

 الغربيني أن ولو، )الفكر العلمي(وسيأيت لذلك تفصيل ال سيما يف موضوع 
 عن وكفوا جاءهم أين من لعلموا ،وجترد بعدل شيء كل أصل عن حبثوا

 عضب أو الغربية القيم وليست غربية، احلضارة وأن غريب، العلم أن دعوى
 هو ما جاءهم بل الشرق، من جاءم اليت وحدها هي عندهم التقدم مظاهر
  .دينهم وهو ذلك، من أعظم

 ،األوىل اجلاهلية عرب من شركًا أفحش القدامى اليونانيون كان وقد
 اجلاهليون أما -يشركون عما اهللا تعاىل- ربا شيء لكل اليونانيون جعل فقد

 وإمنا"! زلفى اهللا إال ليقربونا إال نعبدهم ما: "ويقولون ساذجا شركهم فكان
 من خرافة أقل كانت اليت -النصرانية- التعدد ذلك من الغربيني أنقذ

  .أساطريهم
  .الداءان هذان فيهم تأصل متعصبون عنصريون القوم أن غري
 ،املختار اهللا شعب أم اليهود دعوى من عندهم العنصرية ابتدأت وقد
 الروم، وهم متحضرين أسياد إىل الناس مواقسف الروم إىل منهم وانتقلت
! "   ﴿: تعاىل اهللا قال النصارى إىل انتقلت مث برابرة، وغريهم

 أم املهاجرون األمريكان ادعى مث ،]١٨:املائدة[ ﴾#  $  %  & '
: "موسوليين" وقال" اجلميع فوق أملانيا: ""هتلر" قال مث اجلديدة إسرائيل هم

 القوميون وقلدهم الغرب، يف القوميون قاله ذلك مثلو اجلميع، فوق إيطاليا
  .الشرق يف
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 تكونت مث الوطنية أو اإلقليمية الدولة حملها ليحل القومية احنسرت مث
  .وحده اهللا بيد واملستقبل اليوم، نرى كما العقائدية األحالف

ومما يدل على أسبقية املسلمني أنه حىت يف اال الفلسفي حيتاج الناس 
  .لإلسالم

  عامةاملدرسية والفلسفة األكويين توما إن: اليوم الغرب فالسفة يقول
  !.رشدية كانت
 أن ينبغي اليت الفلسفة هي ةداجلدي الرشدية إنيقول بعض الغربيني و
  !.اليوم عليها العامل يكون

" الفلسفة "احلكمة عن كالمه منه يأخذون وملاذا رشد؟ ابن دين فما
 بني فيما املقال فصل "كتاب هو يؤلف أمل ة؟الشريع عن كالمه يأخذون وال

 إا ويقول كلها الكفريات من ويتنصل" االتصال من والشريعة احلكمة
أمل يثن  ،"بداية اتهد" وألف !مشهورا مالكيا قاضيا وكان عليه، مدسوسة

 ما إال رشد ابن من يأخذ ال الغرب نأ أم عليه املؤلفون يف التاريخ العلمي،
 واحلضارة اإلسالمية هي األسبق والعلم اإلسالمي هو  وإحلاده؟ كفره وافق

حىت أن الغربيني اليوم يبحثون اليوم عن األصول اإلسالمية لنظرية األصل، 
يف كتب ابن رشد ال سيما كتابه السماء " كوبرنيكوس"القس البولندي 

  .والعامل
ربيني،  النظريات املنسوبة ألناس غكما أن املسلمني سبقوا الكثري من

 املسلمون كان ،الشرطي املنعكس الفعل عن بنظريته "بافلوف" يأيت أن قبلف
 باحلاجة يشعر اإلنسان أن عن اخلالء دخول آداب يف حتدثوا منهم والفقهاء

 عن يتحدثون فهم ،البول ملكان رؤيته أو ،اخلالء بيت دخوله رد التبول إىل
  !ظرية الكالب عن ن-"بافلوف" قال كما وليس- نفسه اإلنسان

 معرفته بل ذلك واجب كفائي وما تفوق فيه الغرب ميكن للمسلمني
 ميكن -واألزمان البيئات باختالف ختتلفال  اليت البحتة العلومعليهم، و

 مجيعا الشعوب فيها تسهم تراكمية معرفة فهي فلسفاا، عن جمردة تعلمها
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 الزمن يكشف اورمب وعنصرية، منه تعصبا يظن كما بالغرب خاصة وليست
 واهللا أخرى حضارات عن األيام تكشف وقد اليوم، نعلمه ال لبعضها أصوال
  .غدا مألوف اليوم غريب هو ما أن للناس يبدو وسوف أعلم،

 قوة عماد هي اليت احلربية الصناعات إىل األسبق هم املسلمون وكان
  .اليوم الغرب

 القرآن أن ما جاء يفب أن من ختصص يف علم أو فن يعلم وال ري
 جمرد  هنا وإمنا كالمنا، وأن املسلمني أسبق إىل كل خري،والسنة أفضل

  .إشارات عاجلة للذكرى
  .وسوف يأيت لذلك تفصيالت ومباحث مستقلة بإذن اهللا

أن احلضارة اإلسالمية حضارة أمر باملعروف :  عشرةالتاسعةامليزة  -
  :وي عن املنكر

6    .   /   0   1   2   3﴿: تعاىلقال     5   4   
l   k   j   i   h   g   f   ﴿ : وقال،]١١٠:آل عمران[ ﴾7

p o   n    m﴾ ]وقال يف صفة نبيه حممد ،]١٠٤:آل عمران : 
﴿T   S   R   Q   P﴾ ]١٥٧:األعراف[.  

9   :   ;   >   ﴿ :وبني أن األمة اليت تترك ذلك أمة ملعونة فقال
   F   ED   C   B    A   @   ?   >    =   J   I   H   G

V   U   T   S   RQ   P   O   N    M   L    K﴾ ]املائدة :
٧٩-٧٨[.  

إذا هابت أميت أن تقول : ( قاليف مسنده أن النيب روى اإلمام أمحد 
  ).للظامل يا ظامل فقد تودع منها

  ).ال مينعن أحدكم عن قول احلق مهابة الناس: (وقال
 أوشك أن يعمهم اهللا ،م يغريوهإن الناس إذا رأوا املنكر فل: (وقال

  ).بعقابه
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إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا (ويف رواية أخرى صحيحة أيضا 
  ). أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه،على يديه

واألحاديث يف ذلك كثرية، فيجب علينا إنكار املنكر يف اإلعالم 
، ويف كل اتواألسواق واملعارض واإلدارات واملواقع واحلفالت واالجتماع

مكان، على من يفعلها حاكما أو حمكوما رئيسا أو مرؤوسا صغريا أو كبريا، 
  .وال جيوز ترك من خيرق السفينة خيرقها بأي ذريعة

 وليس اختالق املعاذير ،وإمنا مهمة الغرباء هي إصالح ما أفسد الناس
 ون أخرب أن من ينكرهلم، ولذلك يضاعف هلم األجر، وصح أن النيب 

  .ر يؤتون كأجور األولنياملنك
 ، وابتلى بين إسرائيل بصيد البحر،وقد ابتلى اهللا هذه األمة بصيد الرب

 وجعل اهللا هلا ،رمحرمت اجتنبت ما حرم اهللا على احملذا أفأما هذه األمة فإ
 ، وأما بنو إسرائيل فقد اعتدوا يف السبت واحتالوا إليقاعخمرجا بالكفارة

  .ني فمسخهم اهللا قردة خاسئنيلناه لنهي ا ومل يصغوا،الصيد يف الشباك
 وعلى كل ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سهم من سهام اإلسالم

من رأى منكم منكرا فليغريه ( :راء للمنكر أن ينكر بقدر استطاعته، قال 
  .) فإن مل يستطع فبقلبه،لسانهبإن مل يستطع فف ،بيده

 كاإلمام واألب ،واليةوالتغيري باليد واجب خصوصا على صاحب ال
بد معه من متعر الوجه   كما أن التغيري بالقلب ال،والزوج واملدير وأشباههم

  .شاء اهللا تعاىل ، كما سيأيت إن وما أشبه ذلك،أو تقطيب اجلبني
هللا الذي فرض هذه الشعرية على كل مسلم ومل جيعلنا مثل  واحلمد

ية يغتصبها ارم أمام الناس  فالفتاة األمريك،البهائم كحال األمريكان اليوم
وتصرخ وتستغيث فال يستجيب هلا أحد وخريهم من يستدعي البوليس، وإذا 

 مع املغتصب تركته اجلهات "إف يب آي"حقق مكتب التحقيقات الفدرايل 
  . وكأن األمر ال يعنيها يف شيء،األخرى
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  فارم خيتطف البنت،"االختطاف"ومن املنكرات املنتشرة هناك أيضا 
 ، وإذا كان غرضه من االختطاف فعل الفاحشة،أو االبن حتت ديد السالح

على   واألمريكان إذا خافوا،فإنه يفعلها أمام الزوج أو احملرم وويل األمر
ال " وهي مكتوب عليها ،العامل أو اجلرسون كتبوا له لوحة وأمروه بتعليقها

  .طاقات وليس بالنقود، ومن كثرة السرقة وخشيتها يتعاملون بالب"حيمل نقودا
ويف كل مدينة أمريكية السيما املدن الكبرية أحياء للجرمية ال تدخلها 

 وارمون هناك يستخدمون كل ، من النهارالشرطة إال يف أوقات حمددة
  . يف نيويورك وأنا نفسي مسعت صوت قنبلة،ومنه القنابل ،أنواع السالح

رقة والقتل وشرب اخلمر  كالس،وكل جرمية يف الدنيا جتدها يف أمريكا
 ،وتعاطي املخدرات والتربج والدياثة واالختالط والتدخني وجرمية قوم لوط

 وهذا ما ،وهكذا شأن أي جمتمع ليس فيه أمر باملعروف وي عن املنكر
وكل  ،يريده الليرباليون ودعاة ما يسمى حترير املرأة ونزع والية الرجل عليها

  .املفسدين
 ،ميا يقولون إنه ما ى أحد عن املنكر إال ندموكان بعض الصوفية قد

 ما أمر أحد ه فإن، وقد ضلوا يف ذلك،وهذا ما ذكره صاحب اإلحياء وغريه
باملعروف وى عن املنكر إال جعل اهللا له هيبة يف قلب الكبري والصغري، حىت 

 وألجل ، ويذكرونه باخلري يدعون له من أصحاب املنكرات أنفسهماًأن كثري
شعرية العظيمة يدخل يف اإلسالم من كتب اهللا له اخلري من الغربيني هذه ال

اهلاربني من جحيم احلضارة الغربية، وقد تكونت من الصوفية فرقة يسموا 
 فليكن ، فإذا مل يكن من اللوم بد، وهم الذين يتصدون للوم الناس"املالمتية"

  .ف يف اهللا لومة الئمن ممن ال خيا وليكن املؤم،يف طاعة اهللا وما أمر اهللا به
وقال العلو أن تارك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أمر بعض : ريم

  .ولده ال ستخف به
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واألمر باملعروف والنهي عن املنكر نوع من اجلهاد بل هو أوىل من 
 لرأس املال فال يتركه أحد ويذهب للجهاد إال اً ألن يف حفظه حفظ؛غريه

  .دينجاهل بقدره ومرتلته من ال
 وبه ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هو وسيلة اإلصالح الشرعية

Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ﴿: تعاىليدفع اهللا العذاب وينجي من اهلالك قال 
Ø   ×   Ö﴾ ]١١٧:هود[.  

 -ولو بعد حني-وبه تدوم ألهل الدنيا دنياهم، وبعض العصاة إذا تاب 
  . ملن أمره واهدعوي

فال ينبغي ألحد أن ينكر منكرا لو فعله مرتكبه  ،واملنكرات درجات
كان أهون من ارتكاب ما هو أشد منه، وذلك مثل أن يعلم الناهي عن 
املنكر أنه لو ى أحدا عن دخول بيت للدعارة لذهب إىل بنك ربوي، وقد 

با الربا سبعون با( : وقال،)درهم ربا أشد من ست وثالثني زنية( :قال 
  .)الرجل أمهأهوا مثل أن ينكح 

وكما إذا علم أن شارب اخلمر لو مل يسكر لقتل نفسا معصومة أو 
  .كفر باهللا وهكذا

 ،ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر مصلحتان ال يعرفهما الغرب
 إما أن يتوب صاحب املنكر ،حدامها وكل ذلك خري أو أبد أن تتحققا وال

 عمن أنكر عليه اإلمثة ويسقط  وإما أن تقوم عليه احلج،ويتغري إن شاء اهللا
')   (   *   +   ﴿: تعاىل قال ،ويعذر بذلك إىل اهللا    &   %   $    #   "   !

5   4   3   .]١٦٤: األعراف[ ﴾,   -   ./   0   1   2   
 وينهى  بأنه يأمر باملعروف،صف اهللا تعاىل مصطفاه حممدا قد وو

أول أوصاف خرييتها، قال  وجعله ،عن املنكر، وبذلك وصف أمته املباركة
 ﴾.   /   0   1   2   3   4   5   6   7﴿: تعاىل

  .]١١٠:آل عمران[
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وليس لألمر باملعروف والنهي عن املنكر جهة إدارية معينة يقيدوا 
باألوامر ومينعون عنها ما شاءوا، كبعض وسائل االتصال، وخيضعوا للسلطة 

 بعض الدول، بل األمر باملعروف ، أو شرطة آداب كما قد تسمى يفالتنفيذية
  .والنهي عن املنكر واجب على كل مسلم حبسب استطاعته كما تقدم

، ويقولون إن فاعله خرج كما أن املنكر ليس هو ما يظنه الناس منكرا
، وإمنا هو كل ما خالف أمر اهللا ورسوله على اآلداب العامة أو التقاليد املرعية

{   ~   �   ¡   ¢   ﴿: ل تعاىل الكامل، قالودين اإلسالم الشام
، أي يف شرائع اإلسالم كلها كما رجح ابن ]٢٠٨:البقرة[ ﴾£ ¤

  .جرير
¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴿: وقال تعاىل    ¥﴾ 

: ، ومسى النظام املعمول به دينا، قال يف قصة يوسف عليه السالم]٣٩:األنفال[
﴿z   y   x   w   v    u   t﴾ ]٧٦:يوسف[.  

مري أو حمافظ أو أاإلنكار على كل أحد من ملك أو وزير أو  فيجب
قاض أو معلم، وال يرتل املسلم عن مرتبة من املراتب الثالث املذكورة يف 

  . منكر أكربع إال إذا خشي وقو،احلديث إىل ما دوا
  :أا حضارة جهاد: العشرونامليزة  -

لمون فهم أمة  أما املس،هم بدون أجر من اهللافالكفار يقاتلون أعداء
خلقها اهللا للجهاد وهم يغنمون يف أيام أو ساعات ما بناه الكفار يف قرون 

واملستوطنات واملتاحفده الكفار من األبراج واألبنية واملسارح وكل ما يشي 
  .واملصانع يغنمه املسلمون باجلهاد

 أو ما يسمى التقدم ،وإذا ترك املسلمون اجلهاد ورضوا بالزرع
 أو الرفاهية سلط اهللا عليهم ذال ال يرفعه عنهم ،يةخاملعيشة الراالقتصادي أو 

غلتم بالزرع وأخذمت بأذناب البقر تإذا اش( : قال ،حىت يرجعوا إىل دينهم
  . )يرفعه حىت ترجعوا إىل دينكم ال سلط اهللا عليكم ذال ،وتركتم اجلهاد
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K L    N M﴿: تعاىلفاجلهاد هو عزنا ورفاهيتنا وجتارتنا قال 
 O   W    V   U   T   S   R   Q   P  

   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X
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  .وكل خطة أو رؤية ليس فيها جهاد خاسرة والبد
 ولو أن املسلمني جعلوا مههم أن يكونوا مثل أكثر دول الكفر ماالً

 ولو كانت العربة بكثرة األرباح وتدفق األموال ملا ،وجتارة ملا استطاعوا
  . اهللا أحقر خلقه اليهوداأعطاه

ا خرجت  أن هوازن خرجت بقضها وقضيضها حىت أوملا بلغ النيب 
  .تلك غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا: بالنساء واملواشي قال

 خطاب رمحه اهللا وفيات قد استقرأ اللواء الركن حممود شيتو
يف اجلهاد، ومن مات الصحابة الكرام وجهادهم فوجد أكثرهم مات شهيدا 

 أو بأن للشهداء مرتلة ،ر بهص ام نفسه إما بأن له ذنبا قَمنهم على فراشه
  .عالية ال يبلغها

وكان السلف الصاحل يغبطون من ختم اهللا له بالشهادة مثل زياد بن 
  . وأمحد بن نصر اخلزاعي، وسعيد بن جبري،جارية

ن رسول اهللا وأفضل اجلهاد هو كما بي ) كلمة حق عند سلطان
  .)جائر

واجلهاد أنواع منه ما يكون بالنفس ومنه ما يكون باملال ومنه ما يكون 
ألن أرد " : قال عبدالكرمي بن أيب أمية،عاء ومنه رد املبتدع عن بدعتهبالد

 ويف رواية أن عبدالكرمي ،"رجال عن رأي سيء أحب إيل من عبادة شهرين
  ."من اعتكاف شهرين" :قال
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اهللا تعاىل أنزل الكتاب وأنزل احلديد قال ف ،بد للحق من قوة تسنده وال
: )جاهدوا املشركني بأيدكم وألسنتكم.(  

والغرب يرهب اجلهاد جدا وإذا أراد التحذير من شخص أو مجاعة قال 
  !وكذا أتباع الغرب وأولياؤه  أو إرهايبإنه جهادي،

  .سيأيت إن شاء اهللاوللجهاد مبحث خاص به 
  :أن احلضارة اإلسالمية حضارة مؤمنة: عشرون والاحلاديةامليزة  -

ه وصفاته وجيمع فهي تؤمن بالغيب وأعظمه اإلميان باهللا وبأمسائ
 وأصل ذلك ،"ما خطر على بالك فاهللا خبالف ذلككل "املسلمون على قول 

  .]١١:الشورى[ ﴾ 1   2   3﴿: تعاىلعند أهل السنة واجلماعة قوله 
ها  في، أن اجلنة وهي من خملوقات اهللا حىت،فلكل عامل قوانينه وطبيعته

  .ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
 ، بصريا ويزداد علمهارع أفقها وتتنواإلميان بالغيب يتسه األمة بهذو

 وهي ،ومن الغيب أيضا اإلميان باجلنة والنار واآلخرة عموما واملالئكة واجلن
 وبذلك ال يعتدي أحد على أحد وال حتتل دولة ،تؤمن باجلزاء واحلساب

  .أخرى وال يغتصب شعب شعبا
 وصفها الرئيس ،حدة كافرةأما احلضارة الغربية فهي حضارة مل

  ".أول حضارة ملحدة يف التاريخ"التشيكي بقوله بأا 
هذه أول حضارة يف التاريخ بال ": وقال وزير الثقافة الفرنسية عنها

  ."معىن
  ."من ينقذنا من احلضارة الغربية": "جورج لوكاش"وقال 

ج " و"كولن ولسن" و"آرثركوستلر" و"برتراندرسل"ومثل ذلك ما قاله 
  . وكثري من دارسي احلضارات،"بوكانني

  وأهل الكتابوألجل إمياننا بالغيب ينقم منا الليرباليون والعلمانيون
  .]٨:الربوج[ ﴾ ?   @   G   F   E   D   C   B   A﴿ :واملالحدة
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=   ﴿: وقال تعاىل    <   ;   :   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   /
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واإلميان بالغيب هو الفارق الواضح بني املسلم وامللحد، حىت أن املتشرد 
  .وارع لندن ونيويورك يفرق بني املسلم وامللحد مبقدار عطيتهماشيف 

 وإذا ،فإذا أعطاه أحد عملة تافهة عرف أن معطيها ملحد أو غري مسلم
تفى ا ذلك  ورمبا اك، أن معطيها مسلمعلمأعطاه أحد عملة ذات مثن 

  .اليوم، وعرف أن جمتمعه املادي ال يعطي مثل هذا املبلغ
 وون لديهم املصائب ،وإلميان املسلمني بالغيب يرضون مبا قدر اهللا

، حىت املوت ما هو يف حس  إذ هي كفارة للذنب ورفع للدرجة،الدنيوية
 االمام املؤمن إال نقله من دار البالء والنكد إل دار النعيم والرخاء، وصدق

  ."ال جيد املؤمن راحة دون لقاء ربه ":أمحد رمحه اهللا يف قوله
د ن وبالصالة والذكر، وقد دعا أحآواملؤمن يتنعم يف الدنيا بتالوة القر

، وملا وقع طاعون عمواس ربهقرآن يف قة الالسلف اهللا تعاىل أن يرزقه تالو
كان الطبيب  و،نصيب آل معاذ منه وافرا بالشام دعا معاذ ربه أن جيعل

  . يفرق بذلك بني مرضاه من املسلمني ومرضاه من غريهم"موريس بوكاي"
: تعاىل قال ،والغربيون ال يفكرون يف اآلخرة بل ال يعلمون عنها بيقني

﴿V   U   T   S   RQ   P   O   N   M    LK   J   I   H   G﴾ ]٦٦:النمل[، 
 :فقط، قال تعاىلوينحصر علمهم يف حدود هذه العاجلة بل يف ظاهرها 

  .]٧:الروم[ ﴾.   /   0   1   2   3   4   5   6   7 ﴿
 ويف  كالذي جاء لرسول اهللا ،هم يف هذا الضالل والعمى والغفلةف

  ؟"حييي العظام وهي رميممن " :وقاليده عظم 
 أم إذا مسعوا أن سفينة غرقت ،ومن حرص الغربيني على هذه الدنيا

 يغوصون أو يستأجرون ،ها ذهب وفضةوفيقبل قرون يف مكان كذا 
  .الغواصني لنيلها
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 إىل أمريكا انساحوا يف األودية ليحصلوا على األوربيونوملا هاجر 
  .الذهب حىت وصلوا إىل كاليفورنيا واحمليط اهلادي

!  "   #   $   %   &   '   )   (   *   + ﴿ :قال تعاىل
  .]٨- ٧:يونس[﴾5   46, - . 3210

   I   H   G   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J﴿: وقال
   d    c   b   a   `   _   ^]   \   [   Z   Y   X   W   V  U   T

f   e﴾] ١٦-١٥:هود[.  
  : ينشدونوكان املسلمون األولون يف حياته 

  فاغفر اللهم لألنصار واملهاجرة    اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة
  :أو

   أبر ربنا وأطهريهذ    احلمال ال محال خيربهذي
فال محال خيرب وال بورصة لندن وال أموال وول ستريت وال سوق 
األسهم يف اليابان ينفع املرء إذا وضعوه يف القرب حيث ال منصب وال حرس 

  .فقهاء سوء يفتونه مبا يريد يتخوض فيه وال لوال ما
,   ﴿ :وقال بعض الصاحلني ملا مر بأحد األسواق    +   *   )

.   .]٢٧:اإلنسان[ ﴾   /   0-   
  .واإلميان بالغيب هو أول وصف للمؤمنني كما يف أول البقرة

  :أا حضارة تنوع:  والعشرونالثانيةامليزة  -
 ،ست حضارة مجود مطلق كما كان الغرب يف عصر االقطاعيفهي ل

 بل هي حضارة تنوع ال ،وال حضارة صراع كما هو حال الغرب اليوم
  .تضاد

 ،ان يف عصر االقطاع الغريب يولد على ما عليه أسرتهفقد كان اإلنس
 مث انتقل ،ن واألباطرة وامللوك كذلكويستقراطر واال،ر معروفةسفالنبالء أُ

الغرب إىل الصراع املر بني احلكومات والشعوب، وبني الرجال والنساء وبني 
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نظمات احلقوقية امل وبني منتهكي كل احلقوق وبني ،العمال وأرباب العمل
  ..بني الفردية واجلماعية وهكذاو

 ، إذ هلا نصوص دائمةاألمرين،أما احلضارة اإلسالمية فال تعرف كال 
ال ف مع أا حضارة متحركة متغرية ،ومعامل مرسومة ال تتجاوز شيئا من ذلك

 ففيها ميكن ألبناء ، فهي حبق حضارة احلركة حول حمور ثابت،صراع فيها
 وألبناء العوام ،اء الفقراء أن يصبحوا أغنياء وألبن،اجلهلة أن يصبحوا علماء
 وكل ،فمن كل حسب جهده وله نتيجة عمله. .أن يصبحوا ملوكا وهكذا

لكن الغاية واحدة واهلدف واحد والنهاية واحدة وااللتزام ،ر ملا خلق لهميس 
  .لطاقاتاواحد، وإمنا ختتلف املواهب و

 وفيهم املترف ،املؤرخ و، وفيهم الطبيب، والشاعر،والناس فيهم الفقيه
 ، وفيهم امللك، واللغوي، وفيهم القارئ، والعابد، وفيهم اجلندي،واملتقشف
  . وغري ذلك،والسوقة

 وحلسان بن ،وهكذا كان اجليل األول فلسعد بن أيب وقاص سهامه
حلاكم الفذ كالشيخني ومنهم من  ومنهم ا،ثابت سهامه لكنها من نوع آخر

أيب ذر وعبدالرمحن بن مسرة، ومنهم من أكثر من  عن الوالية كه النيب ا
كان عمله احلرب من  ومنهم ،احلديث كأيب هريرة وعائشة وأنس وابن عمر

 ومنهم من كان عمله اجلباية ، بن العاصوواجلالد كخالد بن الوليد وعمر
 ومنهم من كان عمله التفتيش والتنقيب كمحمد بن ،والتحصيل كأيب عبيدة

 ومنهم من كان مهه ،ان عمله الوعظ كأيب الدرداء ومنهم من ك،مسلمة
  .اجلهاد كمعاوية رضي اهللا عن اجلميع

 والعامل ،يب والقارئ مثل أُ،وكان من الصحابة الكرام الفرضي مثل زيد
 مث كان يف املسلمني من هو عامل بالسري واملغازي ،باحلالل واحلرام كمعاذ

هو عامل بالشعر واألدب  ومن ،مثل ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي
 ومن هو فقيه متمرس مثل إبراهيم ،واللغة كاخلليل بن أمحد الفراهيدي

 ومن هو حمدث جليل كالزهري ومن هو عابد زاهد كصفوان بن ،التيمي
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 ومن هو ، ومن له باع يف احلكمة وتصوير احلياة كاحلسن البصري،سليم
القضاء ن معاوية، أو بة كإياس ببالفطن وأ ،مشهور باحللم كاألحنف بن قيس

 وكان فيهم الواعظ البليغ كاحلسن البصري ،بني الناس مثل شريح وهكذا
وزاعي وعبداحلميد الكاتب  وفيهم البليغ الفصيح كاأل، بن سعدوبالل

 بن واملشهور بالتعبري كابن سريين واملشهور بالزهد كيونس بن عبيد وحممد
 أن بعض املدن واألمصار وبلغ م التنوع إىل حدواسع وداود الطائي، 

 وأهل البصرة ،اشتهرت بنوع من األنواع كما اشتهر أهل الشام باجلهاد
  . وأهل احلجاز باحلديث،والكوفة بالنحو

 ، هذا التنوع الفكري واالختالف يف الطبع واملزاجوقد أقر النيب 
 وشبه عمر الفاروق بنوح وموسى ،وشبه أبا بكر الصديق بإبراهيم وعيسى

   .صلوات اهللا أمجعنيعليهم 
ف وجهات النظر وتعدد االجتهادات، وهكذا ال حرج علينا يف اختال

، وال تعليبية كما هي "توفلر"فاحلضارة اإلسالمية ليست منطية على حد تعبري 
 حني حتدث عن نظرة عبارة الدكتور املفكر علي عزت بيغوفيتش رمحه اهللا

  .الغرب هلا
  .ترام وتقديروكان بني اجلميع حمبة ووئام واح
ن  وأ، أن تتعدد وجهات النظر ميكن،واملهم أنه يف ظل احلياة اإلسالمية

  . التخصصاتر للشخص الواحد، وأن ختتلفتتغري وجهة النظ
 ،وال يوجد يف اإلسالم ما عرفه الغربيون من التحكم والرأي الواحد

هو تنني ، و"هوبز"، كما عبر "التنني"الذي تفرضه الدولة املتغولة املركزية 
  :يضع الفرد بني فكي كماشة ال مناص منهما

 ذات األجهزة الضخمة والرأي ، إما الدولة املركزية املسيطرة-١
، سواء كان ذلك يف اإلعالم أو يف اإلدارات احلكومية، أو يف الواحد

  .املؤسسات العامة
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 وإما االنضمام للمعارضة أو إحدى النقابات املستقلة، كنقابة -٢
  . ونقابة احملامني، ونقابة املعلمني، ونقابة العمالاملهندسني،

  !وهو يف احلالني مسحوق الشخصية، وخاضع لإلجراءات الدميقراطية
 الذي  األمر:حتكّم الدولة يف مناهج التعليمالرأي الواحد ومن مساوئ 

دريس اللغة الفرنسية، الذي  مث عدلت عنه وزارة املعارف كت،اجربناه هن
  .وهاية التغريب يف هذه البالد مث ألغكان جزءا من عمل

 أن تسند أي ،وعليك لكي تثبت براءتك وتتخلص من القمع البوليسي
فعل أو قول لك إىل ما صرح به فالن أو نشرت اجلريدة الفالنية أو القناة 

وخمالفة الفالنية، واحذر أن تقول إن اهللا أمر ذا، فتكون أصوليا ومتطرفا، 
  !ى يعاقب فاعلهاشكلة كرب مالرأي الرمسي

وينبغي أن يكون واضعو املناهج حكماء، وما دام هدفنا هو احلق فال 
اليت وضع -يضرنا التنوع، وأذكر أنا ملا كنا ندرس يف اجلامعة اإلسالمية 

مناهجها كبار علماء املسلمني، ومنهم العالمة حممد بن إبراهيم رمحه اهللا، 
 كنا ندرس -والشيخ الشنقيطيوبقي األمر على حاله أيام الشيخ ابن باز 

، ، يف كل مسألة"اهلادوية"يف احلديث وهو يذكر قول الزيدية " سبل السالم"
البن أيب العز احلنفي، وكنا ندرس " شرح الطحاوية"وكنا ندرس يف العقيدة 

 وكنا ندرس يف التفسري  ،حنبلي البن قدامة، وهو" روضة الناظر"يف األصول 
البن رشد " بداية اتهد"، وندرس يف الفقه "رفيض القدي"شوكاين تاب الك

  .الشافعي" مقدمة بن الصالح"املالكي، ويف املصطلح 
يف السنة األوىل " تيسري العزيز احلميد"ومع هذه التشكيلة كان كتاب 

من كلية الشريعة، أما املدرسون فكانوا من بالد شىت، وال تشترط اجلامعة أن 
ن يكونوا على عقيدة أهل السنة واجلماعة، يكونوا سعوديني، وإمنا الشرط أ

هيئة األمم "وقد مسى شيخنا محاد األنصاري رمحه اهللا اجلامعة اإلسالمية 
  ".املتحدة اإلسالمية
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والعجيب حقا يف بنية هذه احلضارة أا مع تنوعها تدور حول حمور 
  .سبقثابت كما 

لمصيب فيها أا احلضارة الوحيدة اليت ل:  والعشرونالثالثةامليزة  -
  :أجران وللمخطئ أجر واحد

فاتهد مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ كما ثبت يف احلديث 
 ال جتده يف أي حضارة أخرى السيما يف احلضارة الغربية حيث ال ماوهذا 

  .أجر للمصيب وال للمخطئ
 قال ،أما التقليد فال يصح ملن قدر على االجتهاد ولو يف مسألة أو أمر

ومعلوم أن الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة يف السفر ": م بن تيميةشيخ اإلسال
مث بعضهم يتمكن من معرفة جهتها وبعضهم ... وكلهم مأمور باالجتهاد

 وال إمث عليه يف )يعين الغالط(لكن هو مطيع هللا ":  مث يقول،"يعجز عن ذلك
ه عن صالته ألن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها فعجزه عن العلم ا كعجز

  . كالمهـاه "التوجه إليها كاملقيد واخلائف واحملبوس واملريض
 حىت إم إذا ،وبعض الناس يظن أن اإلنسان مأمور بإصابة عني احلق

جاء رمضان أو العيد أو احلج يتباكون على حال املسلمني إذ يصوم أحدهم 
مقصر فهو % ١٠٠ وأنه إن مل يكن العبد حمسنا قائما بأمر اهللا ،آلخر مفطراو

  .وهذا غري صحيح% وال يعطونه إال صفر 
 يف وكذلك الكفار من بلغته دعوة النيب " :قال شيخ اإلسالم أيضا

دار الكفر وعلم أنه رسول اهللا وآمن به وآمن مبا أنزل عليه واتقى اهللا ما 
 كما فعل النجاشي ومل ميكنه اهلجرة إىل دار اإلسالم وال التزام ،استطاع

  ." فهو مؤمن من أهل اجلنة،ممجيع شرائع اإلسال
 لكثرة العداء من أهل ضطريوصرنا هذا من يشبه النجاشي  ويف ع:أقول

ج وال يكلف  الشر إىل إقامة الدين بالتدريوأهلالكتاب واملنافقني والقوميني 
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من كل جهة وعليه األعداء اط به هؤالء  نفسا إال وسعها، ال سيما إذا أحاهللا
  . استطاعمن الدين مايم أن حييدهم ما استطاع ويق

حىت أبعد الناس عن الوحي وهم الفالسفة ال يلزم من الرد عليهم وبيان 
 أن يكونوا أشقياء يف اآلخرة إال إذا ،ما يف كالمهم من التناقض واالختالف

  . وسيأيت قريبا كما ذكر شيخ اإلسالم أيضافلم يتبعوهجاءهم رسول 
، ورجونا له النجاة ذه اهللا مل يؤاخوكل من بذل جهده يف معرفة احلق

مة، وكان زيد بن عمرو بن نفيل يف زمن الفترة، غري أنه كان سليم ايوم القي
، املوءودةالفطرة باحثا عن الدين احلق، وكان ينهى عن أكل امليتة، ويكفل 

 عن سبه وكذا احلنفاء عامة، كما ى صلوات اهللا وسالمه وى النيب 
  . بن عمرو بن نفيل رواها البخاريعليه عن سب تبع، وقصة زيد

 بعد أن أورد بعض أقواهلم املناطقةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن 
واعلم أن بيان ما يف كالمهم من الباطل والنقص ال يستلزم كوم : "ونقضها

: ، إىل أن يقول"أشقياء يف اآلخرة، إال إذا بعث اهللا إليهم رسوال فلم يتبعوه
  ".ء لكانوا أعقل من غريهموالقوم لوال األنبيا"

ومعلوم أن املنطق باب الفلسفة فرحم اهللا شيخ اإلسالم، ما أعدله 
 ﴾ º   «   ¼   ½   ¾   ¿﴿:  موافق لقوله تعاىلوأقوله باحلق، وكالمه

  .]١٥:اإلسراء[
ويف إمكاننا اليوم أن نرد على أهل الباطل ونبني ما يف أقواهلم من 

كما ثبت أن بعض الناس ميتحنهم اهللا  ،عند هللالتناقض دون التعرض ملآالم 
:  فيمن أقيم عليه احلد يف الدنيايوم القيامة، وال يظلم ربك أحدا، وقال 

  ).اهللا أعدل من أن جيمع له بني عذابني(
وشريعتنا هي شريعة العدل ليس بني احلاكم واحملكوم أو بني الزوج 

ني حذاء اليمني وحذاء والزوجة، أو بني املسلم والكافر فقط، بل حىت ب
  .اليسار كما تقدم
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 كذلك مل يستطع ،وكما أن النجاشي مل يستطع إقامة كل الشريعة
 يوسف عليه السالم أن حيكم ا يف كل شيء وكذلك مل يشترط النيب 

 لكن ال يلغي ، وعدم اهلجرة ينقص مرتبتهم،على مسلمي خزاعة أن يهاجروا
  .فضلهم

  ^   _   `   f   e   d   c   b   a    \   [ ﴿ :واهللا تعاىل يقول
t   s   r   q   p   o   n    m   l   k    j   i   hg﴾ 

  .]٧٢:األنفال[
 مع أم مل يهاجروا ويقيموا ،فأثبت هلم اإلميان وجعل هلم حق النصرة

 وهكذا ينبغي لنا أن نثبت اإلميان حلزب العدالة والتنمية ،يف دار اإلسالم
 بل ننصحه ، وال نكلفه إقامة الدين كله،ه مبا نستطيعالتركي مثال وننصر

  .وات الغربية واحملليةاونسدده إذا أخطأ ونقدر ما حييط به من العد
 وقد ،)فإذا بلغك أن اهللا أظهرين فتعال( : بن عبسةو قال لعمروالنيب 

  .وهكذا) ارجع إىل قومك (: يظن أنه ربع اإلسالم، وقال أليب ذركان 
 اهللا ما استطاع أو بذل جهده يف طلب احلق ىل من اتقواخلالصة أن ك

  .ال يؤاخذه اهللا إن أخطأ
ن كذي اخلويصرة ويك  وال،وعلى املسلم أن يقدر املصاحل واملفاسد

، وأن يؤمن بأن اهللا ال يظلم )اعدل يا حممد( الذي أمهل ذلك وقال ،التميمي
  .الناس شيئا وال يكلف نفسا إال وسعها

أا حضارة تراعي سنن اهللا يف اتمعات : والعشرون الرابعةامليزة  -
  :وجتتنب األدواء االجتماعية

É   ﴿: تعاىلقال     È   ÇÆ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼
Ì   Ë   Ê﴾]٤٣:فاطر[.  

ر أدواء اجتماعية إذا حلت بأمة  وذكَ،فله تعاىل سنن يف اتمعات
   :)غري التكذيب(ء املأمورين باجتناا  ومن هذه األدوا،أصاا أثرها وال بد
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Ë   ﴿: تعاىل قال الترف .١    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á
Î   Í    Ì﴾ ]فإذا رأيت الطبقة املترفة هي ،]١٦:اإلسراء 

 ، ورمبا كان للهالك صور ال تعلمها، فاعلم أن اهلالك قريب،املسيطرة
 مبا ونظرائه" ترامب" قادر على إهالك األرضوالذي خسف بقارون 

  .شاء
ª   »   ¬   ®   ﴿: تعاىل وهو أخو الترف وقرينه قال البطر .٢

   ½   ¼   »º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±°   ¯
 وقد ، وهذه املساكن قد تكون قصورا مشيدة،]٥٨:القصص[ ﴾¾

  .تكون أبراجا عالية وغري ذلك
3   4   5   2   ﴿: تعاىل ملا سبق قال م وهو مالزكفر النعمة .٣

   @    ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6
I   H   G   F   E   D   C   B   A﴾ ]النحل :

 . واملؤمن يشكر اهللا على نعمه ويستدميها بطاعته،]١١٢
 : قال تعاىل،ترك املفسدين يفسدون وميكرون ويعيثونومنها  .٤

﴿r q  p   os w v  u t﴾ ]٥١:النمل[، 
لى أيدي التسعة الرهط املفسدين أهلكهم اهللا فلما مل تأخذ مثود ع

 .كلهم
عمال الكاذبة وتصديق األوهام دواء االنسياق وراء األاألومن  .٥

Z   Y   X   W   ]   \   ﴿ : قال تعاىل عن عاد،االفتراضية
   o   n   m   l   k    j   i   h   g   fe   d    c   b   a   `_   ^   ]

w    vu   t   s   r   q   pz   y    x   ﴾]٢٥-٢٤:األحقاف[. 
 باسم ن وتركهن يتهتكن والدعوة خلروجه،تربج النساءدواء ومن األ .٦

M   L   K   J   I   H   G﴿: تعاىل قال ،العمل    F﴾ 
 "بوكانني" و"نيبيتو" و"رلجشبن"فاض فيه أ وهذا ما ،]٣٣:األحزاب[
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إن أول فتنة بين ( : قال  وغريهم،"بول كندي" و"جيبون"و
 .)رائيل كانت يف النساءإس

 ،لبس الفرضيات االجتماعية ثوب احلقيقة فتالتزينيدواء ومن األ .٧
5   ﴿: تعاىل قال ،وتلبس النظريات االفتراضية ثوب اليقني  4

 ﴾ª  »  ¬ ® ¯﴿:  تعاىل وقال،]٢٤:النمل[ ﴾6 7
 .]١٠٨:األنعام[

اع  واتبداء التقليددواء اليت تصيب األمم فتصدها عن احلق ومن األ .٨
 قدوات أو من يظنوم هم الالعادات اليت كان عليها اآلباء واألجداد

﴿   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !
ن اليوم إذا دعوم إىل كتاب  وكذلك الليرباليو،]١٠٤:املائدة[ ﴾0

نقد العقل ( أو )مقال يف املنهج لديكارت(اهللا تعاىل قالوا حنن نقرأ 
لروالن ) موت املؤلف( و)فلسفة التاريخ هليجل( أو ،)خلالص لكانتا

 وأمثال "وليم جيمس" وأعمال ،)أصل األنواع لداروين(بارت و
 .ذلك

 واالشتغال عنه بالرفاهية ترك اجلهاددواء الضارة باتمعات ومن األ .٩
 . يف امليزة العشريناالقتصادية وقد تقدم ذكر ذلك واآليات فيه

 وهذا ما ،دعوى احلرية يف املال واقتصاد السوقدواء ومن األ .١٠
ut   ﴿ : عنهم قال تعاىل،تومهه قوم شعيب من قبل

   ¥¤   £   ¢   ¡   �   ~   }   |   {   z   y    x   w   v
©   ¨   §  .]٨٧:هود[ ﴾¦   

 قال ،مواالة الكفار والتحالف معهم واختاذهم بطانةدواء ومن األ .١١
   '   )   (*   +   ,   -.   /   "   #   $   %   &﴿: تعاىل

n   m   ﴿ : وقال عن بين إسرائيل،]٥١:املائدة[ ﴾0   1   2   3
w   v   u   t   s   r   q   p   o﴾ ]٨١:املائدة[. 
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 واألحبار من امللوك نياختاذ املشرعاء القدمية احلديثة دوومن األ .١٢
 ،عية وسلوك ج أصحاب القوانني الوض،والرهبان وشيوخ الصوفية

ما  مع أم خيالفون شرع اهللا وخيلطون بني ما شرع اهللا حمكما وبني
{   ~   ﴿: تعاىل قال ،تركه رمحة من غري نسيان الجتهادنا البشري

 .]٢١:الشورى[ ﴾�   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©
إقامة احلد على الضعيف وترك إقامته على دواء املهلكة ومن األ .١٣

 أم كانوا إذا سرق ،منا أهلك من كان قبلكمإ( : قال ،الشريف
 ) وإذا سرق فيهم الشريف تركوه،فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

 .وكذا تارك إقامته على من له واسطة
، قال احلرص على الدنيا والتحاسد فيهاومن أدواء األمم السارية  .١٤
: )دب فيكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء(. 

الئكة قبل  وهو ما خشيته امل،سفك الدماءثة دواء اخلبيومن األ .١٥
ال ترجعوا ( : وحذر منه النيب ،سالمخلق آدم عليهم مجيعا ال

 وجعل اهللا ذلك من ،)بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
 .]٦٥:األنعام[ ﴾¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬﴿أنواع عقوبته 

  :أا حضارة توسط واعتدال:  والعشروناخلامسةامليزة  -
، املسلمون يدعون اهللا يف كل ركعة أن يهديهم الصراط املستقيمف

 قال ،وليست احلضارة اإلسالمية كاحلضارة الغربية تفر من النقيض إىل نقيضه
+   ,﴿ :تعاىل .   /   0   1   2   ﴿ : وقال،]٣١:األعراف[ ﴾ (   *   

7   6   5   4  Î   Í   Ì   Ë   Ê   É  ﴿ : وقال،]٢٩:اإلسراء[ ﴾3   
Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï﴾ ]ن الرومان ، ويقول املؤرخون إ]٦٧:الفرقان

  ! أخرىكانوا يأكلون مث يتقيأون كي يأكلوا مرة
 أن يكون فيها رهبانية مبتدعة جينحون عنوهكذا صان اهللا هذه امللة 

 أو أن يكون فيها نظريات فردية رأمسالية جينحون ،منها إىل اإلباحية املنفلتة
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 كاثوليكي ال  أو أن يكون فيها زواج،ة الشيوعية اجلماعيمنها إىل النظرية
 أو يكون فيها تعدد ، يهربون منه إىل إباحة الطالق ألتفه األسباب،طالق فيه

أو االقتصار على زوجة واحدة ،ةاملائلق للزوجات قد يصل إىل طْم 
 إىل حد قول بعض القسيسني ، احتقار للمرأةليس يف اإلسالم و،كالنصارى

ا و وال تعظيم كاذب هلا يقول أصحابه إم يساو،يوان أو شيطانإا ح
 يقابله تطور مطلق )ستاتيكية( وال ثبات مطلق ،بالرجل يف كل شيء

سى عليه السالم ابن زنا كاليهود وال ي وال يقول املسلمون إن ع،)ديناميكية(
  .إنه إله كالنصارى

 فأهل ،بني الفرق وأهل السنة وسط ،فأهل اإلسالم وسط بني أهل امللل
م لهائعبدوم كالرافضة وال جيحدون فضالسنة حيبون أهل البيت لكن ال ي

  .كالنواصب
 وال يقولون إن ،وهم ال يكفرون املسلمني بأي ذنب كاخلوارج

هم  وال يعبدون الدر،نسان يكون مسلما مبجرد النطق أو املعرفة كاملرجئةاإل
  . الفردية كالشيوعينيوالدينار كالرأمساليني وال يلغون امللكية

، فانظر الشخصيةوالوسطية اإلسالمية تظهر يف كل أمر مثلما يف األمور 
مثال كيف كانت املرأة يف اجلاهلية األوىل تعتد حوال، وكيف أا يف اجلاهلية 
األمريكية ال تعتد مطلقا، بل كثريا ما تزين، وأن الشريعة اإلسالمية وسط 

صى ربعة أشهر وعشرة أيام إال إذا أو زوجها تعتد أبينهما، فاملرأة املتوىف عنها
  .ال خترج إن شاءتفهلا الزوج بالسكىن حوال 

 كما قال ن التاريخ البشري كله تقدم وسري لألماموال يقولون إ
 املتشائمونله احنطاط كما يقول الفالسفة  وال أنه ك،"هيجل" و"كانت"

ة ميكن أن تكون فاضلة ال  وال يقولون إن احليا،"أورويل" و"شوبنهور"أمثال 
  .رايب وكامبانيالا كما يقول اخلياليون أمثال الف،صراع فيها وال طبقات
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جست وأ"ا يقول التطوريون ومنهم داروين وأو تكون كلها صراع كم
 ،شعرية والوضعيني األسباب كبعض الصوفية واألري وال ينفون تأث،"كونت

  .وارق العاداتوال ينسبون هلا كل شيء كالتجريبيني ومنكري خ
 والطريق الثالث ،وقد أوحى اهللا إليهم دى يغنيهم عن النظرية الثالثة

قابله  اإلسالم شح يهودي أو تقشف بوذي ي وليس يف،خارج اإلسالم
  . عند الغرباالحتكار والقرصنة

 هوليس منكما عند البوذيني، " ال تقتل"وليس يف اإلسالم وصية كاذبة 
  .مريكا وحلفاؤها وروسيا وحلفاؤهاعل أ كما تف،قتل من مل يقاتل

اجليش ( اإلسالم تسمية احلشد الشيعي وامليليشيات الشيعية منوليس 
  . كما أنه ليس فيه أيضا قتل كل شيعي)العراقي أو اجليش العريب السوري

 وال ،وال يؤمن املسلمون بالقدرية اليت يقول ا الكاثوليك تبعا للمعتزلة
  .ائس اللوثريةن بعض الربوتستانت السيما الكباجلربية اليت يؤمن ا

 نتجت عن ،ومع كوا حضارة متميزة جند يف تارخيها نقاطا سوداء
البعد عن حقيقة اإلسالم واتباع اهلوى مثل قتل االخوة كي ال ينشقوا 

نني أو إجياد  ومنها والية العهد الث، ومنها تولية القريب،ويطالبوا باحلكم
، فال يقتدي أحد بأفعال من ينتسبون إليها وال إىل  العهدمنصب ويل ويلِّ

  .البقع السوداء يف تارخيها
أما ما كان لدى الغرب أو الشرق من خري وحكمة فهي أوىل به 

  .وأحق
، فالغايل يستحل الدماء دين اهللا وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه 

من املعصومة بغري حق، وحيكم بكفر املسلمني بسبب أخطاء بشرية هي 
  .طبيعة اإلنسان

 وإعالمه كله ،واجلفاة يكون ألحدهم حاكم ال يذكر اهللا وال يصلي
تعر وفواحش ودياثة، ومع ذلك من أطاع حاكمه فهو متبع ملنهج السلف، 

ال يزن بالعدل وال ) الغايل واجلايف(ومن خالفه فهو مبتدع عندهم، وكالمها 
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ل علينا من جديد وهكذا أطيأمر بالقسط، وال حيلة فيمن اختذ إهله هواه، 
شكال أمذهب اخلوارج ومذهب املرجئة، والضالل : املذهبان الضاالن

  .وألوان
ليس من طبع أهل اإلميان اهلروب من النقيض إىل النقيض، ومن و

  .التفريط، ومن التزمت إىل التساهلاإلفراط إىل 
  .وليس يف اإلسالم رهبانية نفر منها إىل الفرويدية

  .ار فردي نفر منه إىل املذاهب اجلماعيةوليس فيه استئث
  .وليس منه إميان بالتقدم املطلق نفر منه إىل اليأس والقنوط

  .وليس فيه مادية جافة نفر منها إىل الروحية الغربية
  .وليس األديب املسلم مؤمنا بالرومانسية كي يهرب منها إىل الواقعية

  .وال عقالنية مغرقة يفر منها إىل الالمعقول
  .يف اإلسالم سكون مطلق نفر منه إىل االنفالت املطلقوليس 

 "أرازمس"وليس فيه مدح للجنون واحلماقة والكسل كما فعل 
  . وأضراما من الغربيني"ميشيل فوكو"و

 نفر منها إىل الثورة العارمة عليهم كما فعلوا ،وال عبودية مطلقة للملوك
  .يف بريطانيا وفرنسا

، ومن درسه بعدل  اإلسالم حقا كلهنوذه الوسطية واالعتدال يكو
 وره ما فيه من االيات والرباهني الساطعة، وقد قال يل بعض ،تبين له ذلك

ملا درسته وجدت أنه عني :  وكلفوه بدراسة اإلسالم ونقده،من كان قسيسا
  !!احلق والصواب

 خترج رجاال  احلضارة اإلسالميةأن: امليزة السادسة والعشرون -
ا، دع اجليل األول فلن يلحق به أحد مطلقا، ولكن قارن بني من عباقرة أفذاذ
 غريب شئت، فهل يعرف الغرب من فاقت عبقريته اخلليل بن بأيجاء بعده 

أمحد الفراهيدي الدوسي الزهراين؟ وهل لدى الغرب من يضارع البخاري يف 
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، وهل يعرف الغرب  يف احلفظحفظه؟ وما أكثر املسلمني الذين كالبخاري
مام أمحد يف دقة استنباطه وقوة فكره؟ وهل يعرف الغرب عاملا متبحرا كاإل

   أو ذا عبقرية علمية كالشافعي؟كابن تيمية؟
خذْ جانبا واحدا من جوانب شيخ اإلسالم ابن تيمية فقط وهو نقده 

  . ورده عليها، فهل يف الغرب مثله؟للفلسفة
يهم من الغربيني ومن نظر إىل املتأخرين من هذه األمة وقارم مبعاصر

 الغرب مفكر عبقري مثل علي عزت بيجوفيتش؟ أو يفعرف ذلك، فهل 
  رئيس مثل رجب طيب أردوغان؟

وهل عرف الفرنسيون عبقريات متاثل عباقرة اجلزائر أو املغرب أو 
  . وهل يف أمريكا من هو أذكى من أهل الشام؟تونس؟

 أا تدعو :يةومن ميزات احلضارة اإلسالم: عة والعشرونبامليزة السا
إن اهللا حيب معايل األمور، : (الكبري، قال وإىل اهلمة العالية من الصغري 

 فإنه أعلى ،إذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس: (، وقال )فهااويكره سفس
  ).اجلنة

ثكلته : وملا قيل هلند بن عتبة إن ابنك معاوية سوف يسود قومه، قال
  .أمه إن مل يسد إال قومه

  : افعيوقال الش
  يداً أختذ ومل يوم يب مر إذا
  

  عمري من ذاك فما علماً أستفد ومل  
  

وذكروا يف صفة أيب عبيد القاسم بن سالم أنه كان كأمنا هو جبل نفخ 
فيه الروح، وقاتل الصحابة رضي اهللا عنهم وهم ثالثة آالف فقط يوم مؤتة 

  . وكان نصارى العرب وحدهم مئيت ألف، وهذا غري نصارى الروم
  : قولهوملا أنشد النابغة اجلعدي بني يدي النيب 

   وإنا لنرجو فوق ذلك مطلعا  بلغنا السماء جمدنا وسناءنا
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  .إىل أين؟ قال النابغة إىل اجلنة: قال عليه الصالة والسالم
تاقت نفسي لإلمارة فلما نلتها تاقت : "وقال عمر بن عبدالعزيز 

  ". إىل اجلنةنفسي إىل اخلالفة، فلما نلتها تاقت نفسي
  ".نزول مهة الكَساح، حطه يف بئر األجناس: "وقال ابن القيم

لو مهلج هذا ( رأى بعض احلكماء برذونا يسقى عليه فقال :وقال
  ).لَركب

  .إال أن جياهدا وأن يقتال أبا جهل) معاذ ومعوذ(وأىب أبناء عفراء 
م، بل على  األنصار مل يبايعوا على أن يكون امللك هلوملا بايع النيب 

  .أن تكون هلم اجلنة إذا وفوا
 عاما فقط، ٢٤وفتح السلطان حممد الفاتح القسطنطينية وعمره 

  .وسحب السفن على اليابسة
  .وأفىت من ال حيصون من الفقهاء وهم دون العشرين

 كرب سنه وسقط حاجباه ومع ذلك مل الصحايب اجلليل أبو طلحة و
 غزوت وجاهدت كثريا واآلن حنن نغزو يترك الغزو، وملا قال له أبناؤه قد

، فما أراه إال ]٤١:التوبة[ ﴾!   "   #﴿: ال، إن اهللا قال: عنك، قال
  .استنفرنا مجيعا

 وهزم ،وابن تاشفني املرابطي جاء من إفريقيا لنجدة أهل األندلس
  . عاما، ومثل ذلك كثري٨٠ وكان عمره ،الفونسو يف معركة الزالقة

¨   ﴿: قال تعاىل :ا حضارة يسرأ شرون والعالثامنةامليزة  -   §
¯   ®   ¬   «   ª   ©﴾ ]وقال]١٨٥:البقرة ، :﴿   «   ª   ©   ¨   §

 ﴾/   0   1   2   43   5   6   7﴿: ، وقال]٢٨٦:البقرة[ ﴾¬
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ما كلفكم ما ال : وقد فسر ابن عباس احلرج بالضيق، وقال ابن كثري
  .تطيقون

 ﴾ ]   \   [   ^   _   `    :﴿aوقال عن نبيه 
  .]١٥٧:األعراف[

 ترك ،ومن اآلصار اليت ال يزال عليها املتدينون من اليهود حىت اليوم
وا وال يساكنوا، وأن يوم  فال يؤاكلوا وال يشارب،مباشرة املرأة احلائض

السبت ال يعملون فيه شيئا حىت ركوب السيارة أو الطائرة، وهذا يشمل 
رؤساء اجلمهورية ووزراء الدفاع، وأن السنة السابعة ال يزرعون فيها 

  .ويسموا سنة التبوير، وأن البول إذا وقع على مالبس أحدهم قصها
 لناوم بينما شرع اهللا وحرم اهللا عليهم بعض الطيبات وحرم الشح

التيمم وشرع لنا االستجمار باحلجارة، وشرع قصر الصالة واجلمع بني 
الصالتني والقضاء، والتحلل من اليمني، وأباح امليتة للمضطر، وشرع النضح 
لبول الصيب، والغسل من بول اجلارية، وأباح جمالسة احلائض والنفساء 

  .لسفر وغري ذلكومؤاكلتهما، ورخص لنا يف اإلفطار حالة ا
هذا الدين كلما ضاق اتسع (قال الشافعي رمحه اهللا عن استقراء وعلم 

: ، وقال)حىت تعلم يهود أن يف ديننا فسحة: (، وقال )وكلما اتسع ضاق
بعثت باحلنيفية : (، وقال)أيها الناس إمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين(

  ).السمحة
أمر  وعن الوصال يف الصوم، و عن التعنت والتشدد والتعسري وى

  . بتأخري السحور وتعجيل اإلفطارأمه
را وال يس(وملا أرسل معاذا وأبا موسى إىل اليمن كان ضمن وصيته هلما 

 وما كان العنف يف شيء إال ،ما كان الرفق يف شيء إال زانه: (وقال ،)تعسرا
  ).شانه

كم السام بل علي" أن تقول عائشة رضي اهللا عنها لليهود وأنكر 
  .السام عليك:  قالوا قبحهم اهللا بعد أن" واللعنة
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 ، وبصلة الرحم،وأمر صلوات اهللا وسالمه عليه باإلحسان إىل الوالدين
 وحبسن اجلوار وبالصدقة، وبالرفق بالزوجة واخلادم واململوك ،والقرابة

  .وباحليوان، وى عن حتميل خملوق ما ال يطيق حىت الدواب
مرأته يف ار رمضان، ويف اية اه بأنه وقع على  رجل خيربوجاءه 

  .األمر عاد الرجل إىل أهله حممال بالطعام
:  لسارق سرق مشلة-ورد ذلك مرفوعاو-وقال بعض اخللفاء 

  ".أسرقت؟ ما أخالك تسرق"
وجعلت الشريعة الغراء األصل يف األشياء هو احلل، وفيما اشتبه عليها 

شرعت لنا سجود السهو إذا نسينا أو شككنا طهارته أو جناسته أنه طاهر، و
حلت لنا الغنائم، وكان الذين من قبلنا جيمعوا فترتل عليها يف الصالة، وأُ

  .نار من السماء فتحرقها
وجعل تعاىل أمر املؤمن كله له خري، وأمر جبلب كل مصلحة وى عن 

  .كل مفسدة
، ونزول ومن يسر هذا الدين وسعته تعدد صيغ األذان وصيغ التشهد

شاف كتاب اهللا تعاىل على سبعة أحرف كلها كاف.  
ومن يسر هذا الدين أن أهم عبادة للمؤمنني وهي الصالة، جعل لوقت 
أدائها أوالً وآخراً، وجعله وقتني وقت اختيار ووقت اضطرار، وشرع النيب 

 واهلاجرة، وهو تأخري صالة الظهر حىت يربد اجلو، اإل براد زمن احلر
  .الشريعة اإلسالمية الصالة يف الرحل عند نزول املطروأجازت 

ومن يسر الشريعة يف الصالة أن أدائها ال يستغرق وقتا طويال، وقد قال 
الصالة يف اإلسالم تؤدى يف دقائق معدودة ولكنها " :أحد خامات اليهود

  ". عميقة جدا
ة وهذا ال ينايف اخلشوع املذكور يف القرآن، وال أن يصلي اإلنسان صال

، بل إن اخلشوع يف الصالة وعند قراءة القرآن خري مودع كما ذكر النيب 
  .أي التأمل" اليوغا"مما يسميه اوس واحلائرون يف الغرب 
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والصالة فيها راحة نفسية وجتديد للنشاط فوق كوا عبادة ميسرة، 
، غري أن حال كثري من )أرحنا ا يا بالل( يقول لبالل وقد كان الرسول 

، وقد اكتشف العلماء "أرحنا منها"املصلني هداهم اهللا هو كما قال ابن القيم 
راحة يف أمريكا حديثا أن اخلشوع ضروري لإلنسان وأنه أحد أسباب 

ليت هي هرمون السعادة ا" أندروفني"ملادة اليت تسمى علميا اوإفراز اجلسم 
أثناء اجلسم ومها مادتان يفرزمها " السريوفني"كما يقولون، وكذلك مادة 

  .الصالة
. دومن يسر هذا الدين رفع احلرج عن املؤمنني، وقد فصل ذلك الشيخ 

  ".رفع احلرج يف الشريعة اإلسالمية"صاحل بن عبداهللا بن محيد يف كتابه 
أا حضارة شاملة كاملة جتمع بني :  والعشرونالتاسعةامليزة  -

 :خريي الدنيا واآلخرة

إن : (ا كالوقف الذي قال فيه النيب ففيها أحكام مل تشرع يف غريه
  ، )أما خالد فقد احتبس أدراعه وسالحه يف سبيل اهللا: (، وقال)شئت سبلتها

صدقة (وذكر منها ) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: (وقال
  ).جارية

وقد تطور الوقف يف احلضارة اإلسالمية حىت أن اجلارية إذا وقع منها 
  واقتبست إىل الوقف املخصص لآلنية لتأخذ غريه مكانه،إناء فانكسر ذهبت

ذلك منها الكنيسة مث توسع الغربيون فيه، والوقف جزء من العمل اخلريي 
الذي هو عندهم القطاع الثالث، وكذلك الشفعة فالشريك واجلار أوىل ا 

  .مامل توضع احلدود ويقسم العقار
م مفصلة لإلجارة واملقصود أن هذه الشريعة الكاملة جاءت بأحكا

والوكالة والرهن والبيع واملعاملة واملعاشرة، وللفرائض وكل حكم، قال ابن 
 عام الرسالة إىل كل مكلف، فرسالته عامة يف كل كما أن حممدا  ":القيم
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شيء من الدين أصوله وفروعه دقيقه وجليله، فكما ال خيرج أحد عن 
  ".مة عنهارسالته، فكذلك ال خيرج حكم حتتاج إليه األ

نصوص الكتاب والسنة عامة شاملة ال خيرج عنها حكم من : "وقال
  ".األحكام

 اليوم هو التدبر والفهم، ورب مبلّغ أوعى من  املسلمنيما ينقصأن أي 
سامع، أما استرياد ما يسمى القوانني وإنشاء كليات هلا يسموا كليات 

  . ينتقدهاإال ملنوال حيل اقتناء الكتب القانونية  ،احلقوق فال جيوز
 إذا ما قورن ،وهكذا جند أن ما هو مذكور يف شريعة التوراة قليل جدا

  .مبا جاء يف هذه الشريعة الشاملة املفصلة
 ،وهلذا اضطر النصارى املتأخرون إىل شرح جملة األحكام العدلية

وأخذوا أحكام املرياث يف اإلسالم وجعلوها للنصارى، وذكر شيخ االسالم 
ة كيف أن أهل الكتاب كانوا يقتبسون األحكام من الشريعة ابن تيمي

  .اإلسالمية، ومثل ذلك فعل جنكيز خان ونابليون
أما األناجيل األربعة املوجودة اليوم فال أحكام فيها قط، والنصارى 

" نوبل"و" فورد"و" دلروتشي"و" كارنيجي "أوقفهاليوم يفخرون بالوقف ومبا 
  . واملنح واجلوائزاألموالمن 

تداووا  (وكل العيادات الطبية على كثرا واختالفها نابعة من قوله 
ال هذه الشريعة وعدهلا أا أسندت كل علم إىل أهله م، ومن ك)عباد اهللا

  .املختصني به
أنتم أعلم بأمور : (فما كان من جتربة بشرية حمضة قال فيه النيب 

  ).دنياكم
ـّاً جييده بعض الناس فهم املر   أمره  ذلك ومن،جع فيهوما كان فن

  .حلسان أن يأيت أبا بكر ليخربه بالنسب
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 ألنه ،وأسند صلوات اهللا عليه وسالمه قيادة اجليش إىل خالد بن الوليد
أعلم بفنون احلرب من غريه، بينما أسند األذان إىل بالل احلبشي ألنه أندى 

  .صوتا
غريه، م  حرص أيب هريرة على احلديث علّمه مامل يعلِّوملا رأى 

) البدانة(من ن أسئلته، وملا أعلمه ربه أن أمته سوف يظهر فيها السوأجابه ع
  .أخرب أمته بذلك

إن دماءكم وأموالكم : (وملا علم أم سوف يتقاتلون بعده قال
 كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم ،وأعراضكم حرام عليكم

  ).هذا
ة ويف حق اململوك ويف ط يف الصالوملا علم أن بعض الناس قد يفر

  .إجازة الوفد أوصى بذلك عند موته 
 ، أشد من الدجال على أمته،وملا علم أنه سيكون يف األمة أئمة مضلون

إعانتهم على ظلمهم والدخول عليهم،  وى عن تصديقهم و أخرب م
  .وى عن طاعتهم يف املعصية

م، وملا علم ن أهل بيته الشريف من يضيع أوصى أمتهوملا علم أن م 
  .ما سيصيب األنصار بعده من األثرة حثهم على الصرب

  .وملا علم أن ملك قريش سوف يسلبه منها الظلمة بين ذلك
فما من خري إال ودل األمة عليه، وما من شر إال واها عنه، ناهيك 
عما انفردت به هذه الشريعة من أخبار الغيب وصفات اهللا تعاىل الالئقة 

مته، ومشاهد يوم القيامة وما يف اجلنة من النعيم، وما يف النار من جبالله وعظ
 وأمثال ذلك مما ليس لدى أهل الكتاب منه إال الرتر اليسري، وال ،عذاب

  .يصل إليه البشر بعقوهلم وجتارم، بل احلضارة الغربية يف غاية اجلهل به
ن بكتابه  واإلميا،من عبادة اهللا وحدهوكل هذه املزايا العظيمة تنبع 

f   ﴿: احلكيم ورسوله الكرمي، قال تعاىل    e   d   c   b   a   `
i   h   g﴾ ]١١٤:األنعام[.  
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w   v﴿: وقال    u   t   s   r   q   p ﴾ ]٧:احلشر[.  
وكل من خالف هذه الشريعة ال بدأن يقع يف اجلهل والنقص والشرك، 

وم العقيدة، ومفهوم ولذلك ينبغي للناس أن يتسع لديهم مفهوم الدين، ومفه
اإلميان، ومفهوم الربوبية، ومفهوم الطاغوت، ومفهوم اجلاهلية، ومفهوم 
العبادة، ومفهوم الطاعة، ومفهوم الشرك، ومفهوم التوحيد، ومفهوم السنة، 
ومفهوم البدعة، ومفهوم املعروف، ومفهوم املنكر، ومفهوم النظافة، ومفهوم 

بش أو العدم، وتغري معناه خالل القرون السالمة، وأمثال ذلك مما اعتراه الغ
  .واألعصار، ال سيما الشرك

إن الشرك باهللا ال يقتصر : "قال الشيخ حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا
على اختاذ الالت والعزى ومناة وهبل، بل إن هناك طريقا سنه اهللا لإلنسانية 

لتزامه، فإذا يف الرسالة احملمدية، يريد من املسلمني سلوكه، وطاعة اهللا يف ا
احنرف املسلم عن طاعة اهللا يف التزام طريق اإلسالم وتأثر بالتوجيهات 

 مما سنه شياطني اإلنس واجلن لصرف املسلمني عن طريق ،املخالفة له
  ".اإلسالم، فذلك لون من ألوان الشرك يستجلبون به مدعي اإلسالم

  : وقال أحد الشعراء وأحسبه عراقيا
  أمثالنالنا   وعبدنا بشرا عبد األصنام قوم قب

وقد عقد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا يف كتاب التوحيد بابا 
  .يف اختاذ األمراء والعلماء أربابا من دون اهللا

وبلغ الكرب والغلو أو اجلهل ببعض البشر املخلوقني الضعفاء إىل ادعاء 
  .لسالم أفحمهاأللوهية، فادعاها النمرود، ولكن نيب اهللا إبراهيم عليه ا

  .وادعاها فرعون، ولكن نيب اهللا موسى عليه السالم جادله وكذّبه
  .وادعاها ملوك اليونان وأباطرة الرومان، عمال منهم بسنة فرعون

  .وادعاها يف هذه األمة احلاكم العبيدي، الذي يعبدوه الدروز إىل اليوم
د  الذي دعاه الشيخ أمح،وادعاها يف اهلند السلطان أكرب الكذاب

  . وهكذا،السرهندي إىل اهللا
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ورمبا ادعاها بعضهم بلسان احلال دون لسان املقال، كما يدعي 
 أم ميلكون حق التحليل والتحرمي، ولو ،البابوات يف العصور الوسطى واليوم

 تبعا ملا ادعاه بولس وما ينسبونه إىل بطرس، ومن ،خالف ذلك شريعة التوراة
ه يف الستينيات من القرن العشرين، وأعلنوا ذلك امع املسكوين الذي عقدو

  .براءة اليهود من دم املسيح فخالفوا بذلك أناجيلهم ودينهمفيه 
¬   ﴿: قال تعاىل عن أهل الكتاب    «    ª   ©    ¨

  .]٣١:التوبة[ ﴾®   ¯
F   ﴿: وقال    E   D   C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   : 

N   M   L   K   J   I   H   G   W   V   U   T   SR   Q   P   O   
Y   X﴾ ]٦٤:آل عمران[.  

قاله مبكما ادعاه كثري من احلكام قبلهم وبعدهم، وكل من قال لشعبه 
¤   ¥   ¦   §   ¨   ©﴿أو حاله  ، فمن ]٢٩:غافر[ ﴾ �   ¡   ¢   £   

  .أطاعهم ففيه من الشرك بقدر ما أطاع
احلني وأئمة السلوك واملرشدين وكثري من الصوفية جعلوا األنبياء والص

  .أربابا من دون اهللا، والرافضة يتخذون أئمتهم أربابا من دون اهللا
، أو  تعبده باسم احلريةواحلضارة الغربية تتخذ اهلوى البشري إهلا
  .احلقوق اإلنسانية أو احلقوق الطبيعية، وأمثال ذلك

I﴿: قال تعاىل    H   G   F   E   D    C   B   A   @   ?   
   Y   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J

[   Z      h   g   f   e   d   cb   a   `   _   ^   ]   \
i﴾ ]٨٠-٧٩: آل عمران[.  

/   ﴿: وقال    .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   ! 
  .]٢٣: يةاجلاث[ ﴾0   1   2   3   4   5   76   8   9
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وكما أن الشريعة اإلسالمية كاملة فإن حضارا متكاملة، وميكنها 
االكتفاء الذايت واالستغناء عن غريها، إذ فيها يتنوع املناخ وختتلف األقاليم 

  .وفيها كل الثروات الزراعية واحليوانية واملعدنية
ونظرا ألمهية بعض األلفاظ الشرعية فسوف نبني حقيقتها بعض البيان 

إىل أن املعاين اليت كان يعرفها العرب يف اجلاهلية وتزخر ا لغتهم، تنبيه  المع
  :ر ما أقر منهاقجاء اإلسالم بتغيريها كليا أو جزئيا وأ

  ".نصر الظامل"ومما غيره كليا 
، إذ هو يف اللغة القصد، ولكن اهللا تعاىل جعله "احلج"ومما غريه جزئيا 

  .قصد بيته احلرام
ى حاله املصطلحات العرفية كالسماء واألرض والليل ومما أقره عل

  .والنهار وعامة ما تواضع عليه العرب
  : والتوحيد والشرك والطاغوت واجلاهلية وغريهاالعبادةحقيقة  -

هذه احلقائق بدهية ملن يقرأ القرآن والسنة النبوية، وإمنا سنلقي عليها 
فل، ونصيحة لعموم شيئا يسريا من الضوء تذكريا للعامل، وتنبيها للغا

  :املسلمني
من اخلطأ البين أن يظن بعض الناس من املسلمني وغريهم أن العبادة 
حمصورة يف جانب واحد منها أو معىن واحد من معانيها، قال شيخ اإلسالم 

العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال : "بن تيمية رمحه اهللا
  ."واألعمال الظاهرة والباطنة

فكل خضوع وطاعة وذل وتعظيم هو يف احلقيقة عبادة، وإن أنكر ذلك 
إن اإلنسان ال يعبد : "الذي قال" روريت"املفكرون مثل الفيلسوف األمريكي 

 ﴾ WV U TS R﴿: ، قال تعاىل عن قوم فرعون"شيئا
4   5   6   7   8   9   :   ﴿: ، وقال موسى عليه السالم لفرعون]٤٧:املؤمنون[

  .]٢٢:عراءالش[ ﴾;
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أعرف مبعىن العبادة من بعض فانظر كيف أن فرعون وقومه كانوا 
خ هداهم اهللا، وذلك مثل أن كثريا من املشركني األولني كانوا أعرف املشاي

 ملا عرض على مبعىن ال إله إال اهللا من املشركني املتأخرين، والنيب 
 ا العرب وتدين هلم ا ختضع هلما العجم، قالوا لهاملشركني كلمة يقولو :

قولوا ال إله إال اهللا : (قل وأبيك ولو كانت عشر كلمات، فلما قال هلم
 ﴾M   L   K   J   IH   G   F   E﴿: ، أبوا واستكربوا عنها وقالوا)تفلحوا

j   i   h   g   f   e   d   c   b   ﴿: ،  وقال اهللا تعاىل يف حقهم]٥:ص[
k﴾ ]٣٥:الصافات[.  

 بعض الناس وقعوا يف شرك الطاعة وعبادة د العبادة عنوملا ضاق مفهوم
الطاغوت، ومن عبادته طاعة السادة والكرباء ال طاعة األنبياء، قال تعاىل عن 

X   W﴿: الكافرين    V    U    T   S    R    Q﴾ ]٦٧:األحزاب[ ،
وإذا  وعليه واجبات كما أن له حقوقا ،ب ال يتجاوزه الشعفلويل األمر حد

  .الشعب حده فقد عبدهجتاوز به 
!   "   #   $   %   &   '   )   (   ﴿ :وإمنا العبادة ملن يرزق، قال تعاىل

، وهو تعاىل رب الناس ملك الناس إله الناس، ]٧٣:النحل[ ﴾*   +   ,
  .ومن أشرك معه يف شيء من ذلك غريه فقد جعله طاغوتا يعبده

من كان متعلقا  "":العبودية"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب 
وحنو ذلك من أهواء نفسه إن حصل ) أي مظهر أو منظر(برياسة أو صورة 

 فهو عبد ملا يهواه من ذلك، رقيق له، إذ ،له رضي وإن مل حيصل له سخط
 "الرق يف احلقيقة رق القلب وعبوديته فما استرق القلب وأستعبده فهو عبده

  .اهـ
  :قال الشاعر

  ولو أين قنعت لكنت حرا    أطعت مطامعي فاستعبدتين
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الرق "أو " قابلية االستعباد"وتبعا لذلك استخدم املتأخرون مصطلح 
، ومما يدلك على سعة مفهوم العبادة أنه ال يشك أحد يف أن "الطوعي

F   E   D   C   K   J   I   H   G   ﴿: السجود والقنوت عبادة، وقد قال تعاىل
N ML﴾ ]١٨: احلج[اآلية، وقال  :﴿A @ ?D   C B ﴾]١٥:الرعد[ 
~   ﴿: ، وقال]٦:الرمحن[ ﴾X   W   V﴿: اآلية، وقال    }   |   {   z

، ومعلوم أن سجود الكائنات وقنوا غري ]١١٦: البقرة[ ﴾�¡   ¢   £   ¤ 
  .سجودنا وقنوتنا

قال ابن القيم رمحه اهللا ملا عرف الطاغوت الذي ال يكون االنسان 
كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو : " بهعابدا هللا وحده إال إذا كفر

/   0   1   2   ﴿: أهـ ، وهذه ااوزة دل عليها قوله تعاىل" متبوع أو مطاع
5   4 _   ﴿: ، وقال جل شأنه]١١:احلاقة[ ﴾3       ^   ]   \   [

e   d   c   b   a`﴾ ]١٢١:األنعام[.  
عه إىل قول أي حيث عدلتم عن أمر اهللا لكم وشر: "قال ابن كثري

¨   ﴿: غريه، فقدمتم عليه غريه، فهذا هو الشرك، كقوله تعاىل
¯   ®   ¬   «    ª   ©﴾ ]اهـ"]٣١:التوبة .  

¥   ¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬﴿: وقال له    ¤   £      ¯    ®
 ¶   µ   ´   ³   ²   ±°﴾ ]١٦٣-١٦٢: األنعام[.  

  ^   _   `   Z   Y   X   W   V   U   ]   \[ ﴿: وقال تعاىل
a﴾ ]١٢٣:النحل[.  
�   ﴿: وقال    ~   }   |{   z   y    x   w   v   u   t   s   r   q   p

، فال يكون العبد مائال عن الشرك وشاهدا أال إله إال ]١٦١:األنعام[ ﴾¡
اهللا حقا إال خبلع كل األنداد والطواغيت واملعبودات من دون اهللا قدميها 

  .و مظهر، وإن مل يفعل ذلك فهو عابد للشيطانوحديثها، ويف أي صورة أ
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وحىت ال يظن جاهل أن الشيطان حمصور يف إبليس الرجيم ينبغي أن 
»   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   ﴿: نذكِّره بقوله تعاىل عن املنافقني

¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ﴾ ]١٤:البقرة[.  
، وقال يف ]١١٢:األنعام[ ﴾<   ?   @   D   C   B   A﴿: وقال

 رسول اهللا ، وقد سأل أبو ذر ]٦:الناس[ ﴾<   ?   @﴿: سورة الناس
 :وشيطان اجلن خينس إذا ذكر اهللا، أما )نعم: (أمن اإلنس شياطني؟ قال ،

  .شيطان األنس فال خينس
 ﴾¯ °  ® ¬»﴿: وقال جماهد يف قوله تعاىل

فف عمن أطاعهم حيملون ذنوم وذنوب من أطاعهم، وال خي: "]١٣:العنكبوت[
  ".من الذنوب شيئا

 واإلمثأنا عبد مأمور : وبعض الناس يطيعهم يف كل شيء ويقول
  "!!عليهم

وملا ضاق معىن العبادة ضاق تبعا له معىن الطاغوت، والطاغوت شرعا 
هو كل ما يعبد من دون اهللا، ولكن الناس خيتلفون يف طاغوم الذي 

هم من يعبد األحبار والرهبان، ومنهم يعبدون، فمنهم من يعبد األنبياء، ومن
من يعبد امللوك والفراعنة، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد 
املنحوتات احلجرية كالالت والعزى، ومنهم من يقول إمنا نعبدهم ليقربونا 
إىل اهللا زلفى، ومنهم من يقول هؤالء شفعاؤنا عند اهللا، وكل ذلك يف 

  .القرآن
شرا مثل كاهن جهينة، وفرعون أو أي رجل من وقد يكون الطاغوت ب

، ومن ال يرضى بعبادته من دون اهللا كاملسيح  املتبوعنياليهود أو املنافقني
 جاوز به النصارى حده، وقد يكون الطاغوت لكنعيسى عليه السالم، 

  .رجيما مثل كبريهم الشيطان الرجيم الذي تنتهي إليه كل عبادة لغري اهللا
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صورونه أو ينحتونه بأيديهم ويسمونه الرب، كما يف وقد يكون متثاال ي
  . الصني اليوم

  .وقد يكون معنويا كطاغوت التأويل وااز اللذين ذكرمها ابن القيم
  .وقد يكون فلسفة مثل فلسفة اليونان قدميا

وجيمع ذلك كله ما قاله الطربي رمحه اهللا تفسريا ملعناه، وأن ما ذكره 
ضرب األمثلة، وجيمعه أيضا ما ذكره ابن القيم ف إمنا هو من باب لبعض الس

يف تعريفه، فطاغوت كل قوم هو من يطيعونه أو يتحاكمون إليه، وأكثر 
شرك املشركني قدميا وحديثا، هو باختاذ الشفعاء من دون اهللا، ومعلوم أن 
احلجارة ال تشفع وال تتكلم وال تكاد اليوم جتد مدينة نصرانية يف أمريكا أو 

 وهلا شفيع، وأكرب الشفعاء عندهم هي مرمي عليها السالم، ألا أوروبا إال
، ويستغيثون ا طالبني منها الشفاعة، وإذا عظموا  كما يزعمونوالدة اإلله

  .أي العذراء" فرجينيا"مدينة أو والية مسوها 
وقد ذكر ادد الشيخ حممد بن عبدالوهاب أن الطواغيت كثريون، 

هلم إبليس اللعني، مث ذكر بقية األبالسة، وذكر أن رؤوسهم مخسة، وأو
من حكم بغري ما أنزل اهللا،  ومنهم احلاكم اجلائر املغري ألحكام اهللا، وذكر

سواء كان حكمه بسلوم القبائل أو بالقوانني الوضعية، أو برأيه وهواه 
الشخصي، والطاغوت ما عظِّم بالباطل من دون اهللا، كما يعظمون اليوم 

 يكون بشرا مثلما كان النمرود وفرعون، وكذا كان بعض األصنام، وقد
  .كاهن جهينة زمن النبوة، وقد يكون أحكاما كالياسق والقوانني العصرية

إن أهل : وذكر الشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن أن بعض الناس قال
: الضاللالطائف ال يعرفون اهللا، وإمنا يعرفون ابن عباس، فقال له أحد دعاة 

  .عباس فقد عرفوا اهللاإذا عرفوا ابن 
`   e   d   c   b   a   ﴿وهذا ما يقوله املشركون قدميهم وحديثهم 

f﴾ ]رم٣:الز[ .  
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بيان " قال شيخ االسالم ابن تيمية يف  كماوالطاغوت يشمل كل معظَّم
وإذا قلت للرافضة ملاذا تبنون احلسينيات واملشاهد واملقامات " تلبيس اجلهمية

، قالوا هذا جمرد توسل وبعض الناس يقول ما عتبات والوتزورون املوتى
نعبدهم وإمنا نطيعهم ألم والة أمرنا وال يعلم أن كل من أطاع أحداً يف 

  . ولذا كل من دعا غري اهللا،معصية اهللا فقد عبده، مهما مسى ذلك
ومن أنواع الشرك األخرى تسوية املتبوع وعدله باهللا، وهذه التسوية 

 كما قال ابن القيم رمحه اهللا، وليس يف اخللق ، التعظيموذلك العدل يكون يف
زق واإلحياء واإلماتة، وألجل ذلك يتحسر أهل النار إذا دخلوها، قال والر

l   k   j   i   h    o   n   ﴿ :نيتعاىل عن الغاوين وجنود إبليس أمجع    m
   w   v   u   t s   r   q   p﴾ ]وقال جل شأنه]٩٨-٩٦: الشعراء ، :

﴿/   .   -   , v   u   t   ﴿: ، وقال]١:األنعام[ ﴾+       s   r
~   }   |   {   z   y   x   w﴾ ]وقال ابن ]١٥٠: األنعام ،

  ". يف الربوبية وإمنا يف التعظيماالتسوية ليسوالعدل : " ما معناهالقيم
 يظن أن العبادة حمصورة يف الركوع وكان عدي بن حامت 

 ، وأنكر ذلك ملا قرأ علماءهمالنصارى مل يعبدوا والسجود، ويعتقد أن 
﴿¯ ®¬  «  ª   ©   ¨﴾ ]فبني له ]٣١:التوبة ،

 أم مل يكونوا يسجدون هلم، ولكنهم كانوا حيرمون عليهم الرسول 
  .احلالل وحيلون هلم احلرام فيطيعوم وهذه عبادم

ل  من أن النصارى يستحلون أك،ومن ذلك ما يعلمه اليوم كل باحث
اخلرتير احملرم يف التوراة، ألن بطرسا عندهم رأى أنه أنزل عليه مائدة فيها 

  !!ذوات األربع
  .وألن النجس يف زعمهم هو ما خيرج من اإلنسان ال ما يدخل فيه

وكان عدي بن حامت ركوسيا يأخذ ربع الغنيمة، كما يستحل بعض 
  :ميدح أحد السادةالناس اليوم أكل مليارات بيت املال، قال الشاعر اجلاهلي 
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  لك املرباع منها والصفايا    وحكمك والنشيطة والفضول
 عن الطاعة يف املعصية، وعن اتباع التقاليد أو العادات وقد ى النيب 

االجتماعية اليت عليها الناس، وأن يكون املؤمن إمعة إن أحسن الناس أحسن 
 يسميها الغربيون اليت العامةوإن أساءوا أساء، فليس من اإلسالم الطاعة 

ؤمن يتبع احلق وخيالف هذا العقل، وإمنا املتبع هو ، بل امل"العقل اجلمعي"
خطأ مشهور خري من فصيح "الصواب يف كل أمر حىت اللغة فال نقول 

  "!مهجور
ومن أطاع الشيطان وتواله فقد عبده، فليست عبادته حمصورة فيمن 

 D   J   I   H   G   F   E  ﴿: يسموم اليوم عبدة الشيطان، قال تعاىل
R   Q   P   O   N   ML   K X   W   V    UT   S﴾ ]٦٠: يس-

q   p   o   n   ﴿: ، وقال إبراهيم عليه السالم]٦١    m   l   k   j
t   s   r﴾ ]٤٥:مرمي[.  

ولو قلت ألحد الغربيني إنك تعبد الشيطان أو إنك تؤله هواك ألنكر 
  .ذلك

 مل يكفر بالطاغوت بل حتاكم إليه زعما قال واهللا تعاىل مسى دعوى من
-   .   ﴿: تعاىل    ,   +    *   )   (   '    &   %   $    #   "    !

  .]٦٠: النساء[ ﴾/   0   1   2   3   4   5   6   7   8
ودين كل أحد هو نظامه وشرعه قال تعاىل يف قصة يوسف عليه 

  .]٧٦:يوسف[ ﴾z   y   x   w   v   u   t   ﴿: السالم
m   ﴿واهللا تعاىل جعل من الدين أركان اإلسالم،     l   k   j   i   h

x   w   v   ut   s   r   q   p    o   n﴾ ]نةجعل الدين و، ]٥:البي
}   ﴿: شامال لألصول والفروع، قال تعاىل    z   y   x   w   v   u   t

ª   ©    ¨   §¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡    �   ~    }   |﴾ 
  . اآلية]٣٦: لتوبةا[
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تشريع من وال فالدين يشمل كل شريعة يف احلياة وكل حكم هللا وحده،
دون اهللا هو افتراء على اهللا الذي ميلك وحده التشريع، وهلذا ذم اهللا تعاىل ما 

 وموسى عليه السالم ،يفعله املشركون ومساه افتراء عليه كما يف سورة األنعام
، ]٦١:طه[ ﴾  ¬   ®   ¯   °   ± ©   ª   » ﴿: قال لفرعون وقومه

تراء على اهللا يف هذا ففليس من شرط االفتراء نسبة الفعل إىل اهللا، ومن اال
الزمان إباحة بنوك الربا، وال يغير من حقيقة ذلك أن يضيفوا إىل كونه 
أمريكيا أو بريطانيا أو فرنسيا أو هولنديا أو عربيا أو أيا كان امسه، كلمة 

، فليست إضافة هذه الكلمة هي "الوطين" أو "لسعوديا"أخرى مثل كلمة 
اليت جتعل احلرام حالال، بل ذلك أشد يف التلبيس على الناس وأمعن يف 

  .االفتراء على اهللا
وال يقتصر الربا على البنوك، بل كل شركة أو مؤسسة تتعامل به فقد 

ديق آذا اهللا باحلرب حكومية كانت أو خاصة، وأكرب املرابني اليوم صنا
" البنك الدويل"، و"صندوق النقد الدويل"األمم املتحدة وبنوكها، مثل 

  وأشباه ذلك، واحبث من أين تأخذ هذه الصناديق املال وبكم تقرضه؟
وهكذا كل تشريع هو دين وإن مل يصرح أصحابه بذلك، قال شيخ 

ليس ألحد أن يلزم الناس أو يوجب عليهم إال : "اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
ما أوجبه اهللا ورسوله، وال حيظر عليهم إال ما حظره اهللا ورسوله، ومن فعل 

املنع العام حكم بغري ما : "، وقال"ذلك فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهللا
  ".أنزل اهللا

برنارد "ويقول املستشرق ولكل قوم دينهم ومفهومهم عن الدين، 
للدين : " نبيل صبحييف كتابه الغرب والشرق األوسط الذي عربه" لويس

 الدين بصورة مفاهيم خمتلفة يف أذهان خمتلف الناس، ففي الغرب يعين
رئيسيةنظام إميان وعبادة، ويتميز عن الوالء الوطين والسياسي، ويعترب يف هذا 
العصر ثانويا بالنسبة للوالئني السابقني املذكورين، أما بالنسبة للمسلمني 
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 ما تعنيه يف الغرب كلمة  فاإلسالم يشملفالدين يعين أكثر من ذلك بكثري،
  ".احلضارة املسيحية والدين املسيحي جمتمعني

 إقامة التماثيل يف الكنائس خالفا -وال يزال-وكان دين الكاثوليك 
للوصية األوىل من وصايا التوراة، وكذلك تعظيم سادام وكربائهم ال سيما 

، "توما األكويين"و" أوغسطني"يب مثل طومن يدعون له الشهادة، أو الت
  ".يزارماريا ت"و" جان دارك"و

فينبغي لكل موحد أن حيذر من الشرك قدميه وحديثه، وأن حيذر من 
صرف أي عبادة لنيب أو ويل أو زعيم أو امرباطور أو ملك، وأن حيذر من 
مواالة املشركني يف شيء، وأن يعلم أن الشرك باهللا أعم من حصره فيما يظن 

عباد العجل الذهيب من اليهود، فقد أصبح املعبود اليوم هو الناس، كما فعل 
الذهب ذاته، وإمنا يغلفه الشطان باسم الوفرة أو الرفاهية أو التنمية االقتصادية 

، وأن الشيطان وما شاء من األمساء، ليغوي بذلك بين آدم فيقعون يف الشرك
لذي أخرج به كلما سد العبد عليه طريقا جاءه من آخر، ومن طرقه التعري ا

أبوينا من اجلنة، وال يزال هدفا للشيطان تراه يف االت والقنوات واملواقع، 
e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   ﴿: قال تعاىل

h   g   f﴾] ا إىل الشرك، م اآلية، ومن التعري خيرجه]٢٧: األعراف
  !خر فهو مشركأما من ظن أن التعري هو التقدم وأن احلجاب هو التأ

وكان أئمة اإلسالم وفقهاؤهم األولون عاملني باملعىن الواسع للعبادة 
والطاغوت والشرك والدين، ولذلك مل ينخدعوا مبن ادعى ذلك، بل عرضوا 

  .أعماهلم على الشرع الشريف ومل ينظروا إىل جمرد أقواله أو دعاواه
 شرع اهللا مل فلما ادعى العبيديون أم من آل البيت وأم حيكِّمون

يصدقهم يف ذلك كبار األئمة من املذاهب األربعة، بل درسوا واقعهم 
: وحاهلم، وأصدروا حبقهم احملضر املشهور الذي وقعه أئمة املذاهب األربعة

أبو يعلى الفراء عن احلنابلة، واإلسفرائيين عن الشافعية، والقدوري عن 
حممد عبدالوهاب رمحنه اهللا يف احلنفية، وابن أيب زيد عن املالكية، قال الشيخ 
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ادعى عبيد اهللا أنه من آل علي من ذرية فاطمة، وتزيا بزي : "خمتصر السرية
: ، إىل أن يقول"الطاعة واجلهاد يف سبيل اهللا، فتبعه أقوام من أهل املغرب

القضاة واملفتني، لكن أظهروا شيئا من الشرك )  العبيدينييعين(ونصبوا "
 على العلماءمنهم ما يدل على نفاقهم فأمجع وخمالفة الشرع، وظهر 

  ".كفرهم
فانظر كيف أن العبيديني مل يلغوا اجلهاد ومل يعلنوا التحالف مع 
الصليبيني، وكان هلم قضاة حيكِّمون بالشرع، ومع ذلك كفّرهم من يعرف 

  .حقيقة أن ال إله إال اهللا ومعىن الدخول يف الدين كله
الربا باسم الفائدة البنكية، وجيعلون وعباد الشيطان اليوم يستحلون 

البنوك الربوية يف كل شارع، وإذا قلت هلم هذا حرام وحرب هللا ورسوله 
الدولة رخصت به واإلمث على مؤسسة النقد، وعلى العلماء الذين (: قالوا

يرون البنوك الربوية ويسكتون، ولو كانت حراما ملا سكتوا عنها وعمن 
 أو قالوا كما قال ،)بحت ضرورة اقتصاديةأقرها، والقروض الربوية أص

 وكأنه ال ، أو كال الطرفني راضٍ،]٢٧٥:البقرة[ ﴾2   3   4   5﴿: األولون
  .زنا إال يف الغصب

 وملا قبض الناس أيديهم عن اإلحسان والصدقة أوقعوا املستهلك 
املسكني بني نارين، فإما أن يقترض بالربا، وإما أن يشتري بالتقسيط، فيدفع 

  .عاف الربا، واحلكومات ساكتة أو راضية أو مؤيدةأض
، بل يراه حتضرا وتطورا حرجاوصندوق النقد الدويل ال يرى يف ذلك 

  !!ودليال على التقدم االقتصادي
وهكذا انغمس الناس يف الربا، ولكن اهللا ميحقه كما قال، فيعيش الناس 

ملة، وتقلبات يف كما نرى اليوم يف أزمات وايارات واخنفاضات يف قيمة الع
كرين والشركات التطفيفية باألسهم ويتالعب كبار احملتسعار، األ

والبورصات والفائدة وأسعار النفط، ويدور اخلرباء االقتصاديون يف حلقة 
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مفرغة ال اية هلا، وكما عبد الناس الدرهم والدينار قدميا عبدوا الدوالر 
  .احلديث...) لدينارتعس عبد الدرهم تعس عبد ا: (حديثا، وقد قال 

أما من ينهى عن الربا فهو عندهم متطرف أو إرهايب، يريد إرجاع 
  .املتقدمني إىل الوراء كما يزعمون

!   "   #   $   ﴿: فهم يقولون كما قالت عاد عن دعوة هود عليه السالم
L K   ﴿: ، أو كما قال مشركو قريش]١٣٧:الشعراء[ ﴾%

M﴾ ]٥:الفرقان[.  
 فمن يدعوهم إىل اهللا ال يدعوهم إىل العودة إىل وقد كذب كالمها،

القرون الوسطى وما كان عليه الناس قبل العصر احلديث، وإمنا حيذرهم من 
́    µ   ¶   ¸   ﴿: أفعال اليهود، ومنها ما قاله اهللا تعاىل   ³   ²   ±

 º   ¹﴾ ]وقوله]١٦١:النساء ، :﴿   ª   ©   ¨   §    ¦   ¥   ¤
، وأشد ممن يأكل الربا من يفيت ]٦٣:املائدة[ ﴾ ±   ²»   ¬®   ¯   °  

الناس بإباحة بعض أنواعه، فيتبعهم اجلهلة، ويفرق أولئك املفتون بني ما كان 
قرضا استهالكيا، وما كان قرضا إنتاجيا، وغري ذلك من فروق مل يسبقهم 

ه الربا اثنان وسبعون بابا، أدنا( أن إليها أحد من السلف، وقد بني النيب 
  ).ثالثة وسبعون بابا(، ويف رواية )كالذي يأيت أمه يف اإلسالم

 والربا مظهر من مظاهر الرأمسالية وخصلة من شرعها، وكل دولة تنشئ
  .بنوكه هي دولة رأمسالية علمانية، وليس أمامه إال أن يتوب

وعقد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا يف كتاب التوحيد بابا 
 كما لماء أو األمراء يف حتليل ما حرم اهللا أو العكسخاصا عمن أطاع الع

ه الدنيا، أي كانت الدنيا مهه ومبلغ علمه، وأراد مل، وبابا عمن أراد بعتقدم
K   J   ﴿:  قوله تعاىلفيهبعمله الدنيا وحدها، وأورد الشيخ     I   H   G

\   [   Z   Y   X   W   V    U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   
  .]١٦-١٥:هود[ ﴾[
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وذكر رمحه اهللا ما كان يف عصره من الشركيات وبعضها ينايف أصل 
التوحيد، وبعضها يتناىف مع كماله فقط، وبعضها ظاهر وبعضها خفي، 
والشرك يف هذه األمة أخفى من دبيب النملة على الصخرة السوداء وهو 

 م النيب  وحسبك من خطره أن اهللا ال يغفره، وخلفائه علَّ،خطريا جدا
اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم (الصديق األكرب أن يقول 

  ).وأستغفرك ملا ال أعلم
وإمنا تكثر اجلاهلية حيث تقل آثار النبوة كما قال ذلك مرارا شيخ 

  .اإلسالم ابن تيمية
واحلاصل أن لدى املسلمني مفهومات كثرية ينبغي تصحيحها وتعديلها، 

  .ي أن تسمى كما مساها اهللا ورسولهوأمساء كثرية ينبغ
ومن هذه املفهومات مفهوم الطاغوت، ومفهوم اجلاهلية، ومفهوم 
التوكل، ومفهوم السياسة، ومفهوم اجلهاد، ومفهوم الوالء والرباء، ومفهوم 
التوحيد، ومفهوم الشرك، ومفهوم العبادة، أما األمساء اخلداعة فكثرية جدا، 

وبات الروحية، والفائدة، واالئتمان، مثل احلضارة، واحلب، واملشر
 ..االجتماعي واإلرهاب، واحلرية الشخصية، والتربية احلديثة، والتقدم

  .وهكذا
وقد فطن املشركون قدميا إىل أمهية املصطلحات واألمساء، فجعلوا 

، وأنكر األنبياء هذه األرباب، وقالوا إا جمرد أمساء مألوفةألصنامهم أمساء 
 عبادا، ولو أن الناس انفضوا عن هذه األمساء أو أحرقوها تواضع الناس على

: ملا ملكت لنفسها ضرا وال نفعا، قال اهللا تعاىل عن هود عليه السالم
﴿g  f   e   d   c n   m   l   k   j   i   h﴾ 
الالت والعزى ومناة (، وقال تعاىل عن معبودات مشركي العرب ]٧١:األعراف[

²   ﴿ وغريها )وهبل    ±¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   µ    ́   ³﴾ 
  .]٢٣:النجم[
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ويف الغرب ظهرت الفلسفة االمسية خمالفة بذلك فلسفات عصرها، ومل 
وال أن األفراد داخلة حتت " أفالطون"تقل أن لكل شيء مثاال كما قال 

األشياء ال حقائق هلا كما قال أن ، أو "أرسطو"األنواع، كما قال 
لسفسطائيون، بل قالت إن األشياء ومنها الكُليات جمرد وا" بروتاجوراس"

أمساء تواضع عليها الناس، ومن هذه الثغرة وجلت الفلسفة العقلية ونشأ 
  .املنطق احلديث

واليوم وضعوا أمساء جديدة ألصنام جديدة مثل الرخاء املعيشي، 
والقيم ، يل، والعلم احلديث، والتكنولوجياوالتقدم االقتصادي، واإلمجاع الدو

الكونية، والفلسفة العصرية، والروحية احلديثة، والعوملة، واحلرية، وحقوق 
إخل  األمساء، واملشكلة دائماً يف .. اإلنسان، والدميقراطية، والعدالة االنتقالية

 السحرة، مثلالعابدين وإال فما يفعل فرعون لو أن قومه كانوا على احلق 
 املخدوعة انفضت عنهم، وماذا فعلت وماذا يفعل الطواغيت لو أن اجلماهري

 الالت والعزى ملا ترك املشركون عبادا، وماذا ملك أبو عبداهللا احلسني 
 الناس لكنلنفسه حىت يدعي له اخلميين أنه ختضع له مجيع ذرات الوجود، 

، فمشركو املصريني أطاعوا  وساكتني عن الطواغيتمساعون للمنافقني
تبعوا عبداهللا بن أيب، واملشركون املعاصرون فرعون، ومنافقو هذه األمة ا

بل يسمون أهل الدين وأتباعهم جمانني ) اإلعالم(يصدقون مكر الليل والنهار 
  .مهابيل إرهابيون تكفرييون ضد الوحدة الوطنية والتالحم االجتماعي

أن العبادات فيها  :ومن مزايا احلضارة اإلسالمية: امليزة الثالثون -
، وهذا ما ال يعرفه من ال يؤمن اوسات، وقد تكون أفضل منهتقوم مقام احملس

 خادماً من إال باحملسوس، فلما طلبت فاطمة رضي اهللا عنها من النيب 
هذا خري لكما من : ( علّمهما ذكراً هلما وقالالسيب هي وزوجها علي 

هو خري من اخلادم أو السكرتري هو قول سبحان الذي ، وهذا الذِّكر )خادم
  . ثالثا وثالثني، واحلمد هللا ثالثا وثالثني، واهللا أكرب أربعا وثالثنياهللا
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واهللا حث املسلمني على االستعانة بالصرب والصالة وقيام الليل على 
¡   ﴿: مشقات الدعوة ومصائب الدنيا وعدوان الظاملني، فقال تعاىل

  .]٤٥:البقرة[ ﴾¢   £
  .]٢-١:املزمل[ ﴾!   "   #   $   %   &   '  ﴿: وقال
  .]١٣٠:طه[ ﴾Z   Y   X   W   V   ]   \﴿: وقال

 ،ومن ذلك االستعانة مبا جتلبه الصالة من قرة عني وسكينة وطمأنينة
 ، وكان )أرحنا ا يا بالل: (، وقال)جعلت قرة عيين يف الصالة: (قال 

  .إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة
  . العدو الدعاء من أهم أسباب النصر عند مالقاة اهللاوجعل

 يدعو ربه ويناجيه ويتضرع إليه يف املعارك والغزوات فقد كان النيب 
  .املعروفة

 حىت أن ، جاءوا بعدهموكان الصحابة يدعون اهللا دائما وكذلك من
 -ملا قيل له إنه يدعو ا-أصبع حممد بن واسع : قتيبة بن مسلم الباهلي قال

 إيل من مئة ألف شبابأحب "أحب إيل من ثالثني ألف فارس، ويف رواية 
  ". وسيف شهريطرير

 األرزاق واألوقاف عن حولتلو "نور الدين حممود زنكي ل قيلوملا 
ال أقطع شيئا عن السهام اليت ال ختطئ : األربطة وأعطيتها اجلند، قال

  ".وأعطيها ملن سهامه ختطئ وتصيب
 c   b   ﴿: وقال تعاىل عن جيش املسلمني الذي كان مع طالوت

  e   d   n   m   l    k   j    i    h   g   f  
p   o﴾ ]الستغفار وحده سبب للرزق والربكة ، وا]٢٥٠:البقرة

  .والنصر
 Ï   Î   ﴿:  ورسوله عليه السالم نوحقال تعاىل على لسان عبده

   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   %   $   #   "   !﴾]١١-١٠:نوح[.  
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استسقيت :  للناس مل يزد على االستغفار، وقالوملا استسقى عمر 
  . السماءمبجاديحلكم 

أجنع وكثري من ذلك نراه يف الطب النبوي حيث نرى الرقى واألذكار 
من الطب املادي، بل رمبا كان ذلك هو الوحيد الذي حيقق الشفاء، 

 مل " من شر ما خلقكلمات اهللا التاماتأعوذ ب"واإلنسان إذا نزل مرتال فقال 
  .يضره شيء بإذن اهللا

 فاحتة الكتاب وسورة البقرة وسورة اإلخالص رقى هووأعظم ال
سبحان اهللا :  والكلمات األربع،وأفضل الذكر قول ال إله إال اهللا"واملعوذتان 

  .واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب
 حتصن ،فإذا حتصن الكفار بأبراج أو حصون أو دبابات وغري ذلك

 وألجله شرع اهللا ،شيء يف الدنيالذكر أعظم وااملسلمون بذكر اهللا تعاىل، 
، ]٤٥:العنكبوت[ ﴾¾¼   ½ ﴿، ]١٤:طه[ ﴾/   0   1﴿العبادات 

 عبادة سلبية تدعو تصوفةفهو عبادة إجيابية دافعة وليست كما يظن بعض امل
إىل القعود عن اجلهاد، كما فعل جالل الدين الرومي ملا قدم التتار إىل بغداد، 

  .ليبيون الص قدمكما فعل الغزايل ملاو
واملسلمون يتضرعون إىل اهللا ويدعونه بدعاء الكرب وغريه، ولذلك 

  .أثر عجيب ال يعرفه إال هم
 فاعلم أن اهللا ،فإذا دعتك عيناك إىل رؤية أغنياء الكفرة يف أمريكا مثال

!   "   #   ﴿:  قال تعاىل،قد أعطاك ما هو خري من ذلك، وهو ذكره
، وقد ]٤٦:الكهف[ ﴾  -   .$   %&   '   )   (   *   +   , 

بأنه قول سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله " الباقيات الصاحلات "فسر النيب 
  . إال اهللا واهللا أكرب

واملرابطون يف املسجد األقصى من الرجال والنساء علموا أمهية التكبري 
ليهود يفرون من مساعه، ووصل األمر باليهود إىل حد منع األذان يف املا رأوا 

راتاملكب .  



 ٢٥٩ 

وأخرب صلوات اهللا وسالمه عليه عن املدينة اليت إذا كرب املسلمون سقط 
  .أحد جانبيها، مث إذا كربوا ثانية سقط اجلانب اآلخر

 ومل جيد ، ومل يرتل من السماء قطرة، الدجالإذا خرجوأخرب أن الناس 
ام  إىل التسبيح والتهليل فيغنيهم ذلك عن الطعونالناس ما يتقوتون يعمد

  .والشراب
ومن مزايا احلضارة اإلسالمية أا : امليزة الواحدة والثالثون -

، والغرب يعلم األثر العظيم حضارة ضمري ورقابة داخلية ووازع إمياين
للروادع النفسية ولكنه يضع عوضا عنها القوانني اخلارجية، والشفافية 

اسبة الزعماء املزعومة والرقابة والصحافة وإنكار الشعب والفضائيات، وحم
هم كما حياسب اليهود ءضمن القانون وبذلك حياسبون حكامهم وكربا

ورئيس األركان " الشاباك"وقائد " اهوينتنزوجة "ووزير التعليم و" أوملر"
  .مثال ذلكوأ

وهذه الفضيلة اإلسالمية معلومة لكل مسلم، فال أطيل فيها، وال يعين 
لرشوة عندهم اآلن أكثر، فمن فقدها عند الغربيني بالضرورة أن الظلم وا

حياسب خري ممن ال حياسب، وأهل الكتاب ليسوا يف ذلك سواء، وأما أن 
تتحدث التقارير األمريكية عن الفساد يف نيجرييا ومصر والباكستان وغريها، 
دون أن يتكلموا عن رؤساء الغرب بل يزعمون أن احلرية والدميقراطية 

  . فهذا عني جمافاة العدلوالعدالة األمريكية تكفل األمانة
  :الشمول وهو أا ذات مفاهيم واسعة: امليزة الثانية والثالثون -

ا عن هومن ميزات هذه الشريعة الغراء وحضارا السامية أن هلا مفهوم
الشرك والتوحيد، وهو مفهوم خاص ا لكنه شامل وعام، وليس الشرك أو 

اإلقرار بأنه وحده اخلالق الكفر هو إنكار وجود اهللا، وليس التوحيد هو 
الرازق املدبر، بل ال بد من خضوع النفس اإلنسانية بكل مشاعرها له 
وحده، ونفي ما عداه من املعبودات، فإنه تعاىل ملا خلق السماوات واألرض 
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، وملا خلق بين آدم أخذ ]١١:فُصلَت[ ﴾¼   ½   ¾   ¿   Â   Á   À﴿قال هلما 
، ]١٧٢:األعراف[ ﴾FE DC B﴿سهم عليهم العهد وأشهدهم على أنف

 إىل توحيد  ويأمرهم أن يدعو الناس أوالً، يرسل الصحابة الكراموكان 
اهللا قبل الصالة، كما أرسل معاذا إىل اليمن، والتوحيد هو الفطرة، أما  
الكفر فهو مضاد للفطرة، وبين تسوية معبودام برب العاملني وسوف يندم 

دهلم به غريه من خملوقاته، ومن حكمته تعاىل أهل التسوية والعدل على ع
وابتالئه جعل الرفاهية الدنيوية مع الكفر مقدمة لعذاب اآلخرة ذلك العذاب 

g   ﴿: الذي يصاله كل من جعل مع اهللا ندا بأي شكل قال تعاىل    f
r   q   p   o   n   m   lk    j   i   h﴾ ]٣٠: إبراهيم[.  

 هي مصري كل من جعل هللا -يع املسلمنيأعاذنا اهللا منها ومج-فالنار 
ندا، سواء كان هذا الند صنما أو شجرة أو متثاال أو حضارة أو امرباطورا، 
أو ملكا أو نبيا، أو وليا أو اقتصادا أو عجال مسبوكا أو ذهبا خالصا، أو 

من مات وهو : (هوى مطاعا، أو فكرة بشرية، أو دعوة أرضية، قال 
  ).ل الناريدعو من دون اهللا ندا دخ

، وال يصح "شرك وتوحيد" جدا ألا مسألة وهذه املسألة خطرية
  .احنسار مفهوم ذين كما سبق

 ، وشرك اإلرادة، وقد عقد الشيخ حممد بن ومن الشرك اخلفي الرياء
باب من الشرك "عبدالوهاب رمحه اهللا بابا يف كتاب التوحيد جعل عنوانه 

أما الشرك يف اإلرادات : "ن القيم، وقال اب"إرادة اإلنسان بعمله الدنيا
ذلك البحر الذي ال ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله فوالنيات 

غري وجه اهللا أو نوى شيئا غري التقرب إىل اهللا، وطلب اجلزاء من غريه فقد 
أشرك يف نيته وإرادته، واإلخالص أن خيلص هللا يف أفعاله وأقواله وإرادته، 

  ".  ملة إبراهيم اليت أمر اهللا ا عبادهوهذه هي احلنيفية
وميزة اإلسالم العظمى هي التوحيد ونبذ الشرك، وذلك بالدخول يف 
الدين كله، وأن يكون الدين كله هللا، وأن يكون اإلنسان سلَما هللا ليس فيه 
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شركاء متشاكسون، والتوحيد بلغة العصر هو توحد الذات يف كل ناحية، 
ك له، والشرك باملفهوم العصري أيضا هو متزق لتعبد اهللا وحده ال شري

  .النفس بأن تطيع اهللا يف مكان، وتعصيه يف آخر
  .كأن تطيعه يف املسجد وتعصيه يف البنك

 أو تطيعه يف قناة القرآن أو قناة السنة، وتعصيه يف اإلخبارية أو 
  .العربية

  .أو تطيعه يف حترمي نوادي القمار وتعصيه ببناء بيوت للربا
  .يعه يف السياسة الداخلية وتعصيه يف السياسة اخلارجيةأو تط

  .أو تطيعه يف تعظيم الكعبة املشرفة وتعصيه بتعظيم اآلثار املنهي عنها
 يف القضايا الشخصية، وبعض احلدود، وتعصيه يف القضايا أو تطيعه
  .التجارية

أو تطيعه بإقامة احلدود على الضعفاء، وتعصيه بترك إقامتها على 
  . ومن له واسطةالكرباء

أو تطيعه يف بيت اهللا وتعصيه يف الربملان أو جملس الشورى، أو جملس 
  .الشعب، أو جملس األمة، وما أشبه ذلك

 أو تطيعه ببيان حقيقة الشيعة، وتعصيه بإغفال احلديث عن اإلمساعيلية
  .والنصريية

  .أو تطيعه حال الغىن وتعصيه حال الفقر
  .الرخاء وتعصيه يف الشدةأو تطيعه يف 

  .أو تطيعه بقتال اخلوارج وتعصيه بترك جهاد اليهود
  .أو تطيعه باحترام العلماء وتعصيه مبخالفة فتواهم

  .أو تطيعه يف بعض األحكام وتعصيه يف بعض
  .أو تطيعه يف إقامة الكتاب وتعصيه يف إقامة امليزان

  .أو تطيعه اذا اقتضت السياسة ذلك وتعصيه إذا اقتضت غري ذلك
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عه باتباع اإلمام يف الصالة وتعصيه باتباع أوامر األمم املتحدة، أو تطي
  .وصندوق النقد الدويل

أو تطيعه يف أن اإلسالم دين الرمحة وتعصيه يف أنه دين القوة 
  .واجلهاد

  .أو تطيعه يف اإلحسان للمسلمني وتعصيه بقتاهلم
  .ة الكافرين معاملة املسلمني وتعصيه يف معاملأو تطيعه يف

  .عه قوال وتعصيه عمالأو تطي
  . بعضهماألقارب وتعصيه بتوليتهبعض أو تطيعه مبنع تولية 

  .أو تطيعه يف توحيد الربوبية وتعصيه يف توحيد االلوهية
  .تعصه بإباحة إقامة املوالدوأو تطيعه يف منع إقامة األضرحة 

  .أو تطيعه يف مواالة املؤمنني وتعصيه يف معاداة الكافرين
 يف كل شيء وحكمت اهلوى وحده أو أظهرت ما إذا عصت اهللاأ

طاعة أمره وأبطنت اتباع ما تراه مصلحة فحكم ذلك معروف، واهللا تعاىل 
  .أغىن األغنياء عن الشرك

ومن صور الشرك يف هذا العصر ظن املرجئة أنه ال بد أن يعصى اهللا يف 
  كل شيء، وهل كان اليهود والنصارى كذلك؟

   كل شيء؟وهل أىب إبليس كل طاعة هللا يف
  وهل قال املنافقون للكفار سنطيعكم يف كل أمر؟

، ولكن "هدألفرد هوايت"وعن هذا الشرك عرب الرياضي االجنليزي 
  ."جتزئة الطبيعة"بأسلوب آخر فقد مساه 

  .وظهر للشرك أمساء عصرية كالعلمانية والليربالية واملدنية
ها شرك، وكلما نفر املسلمون من تسمية جاؤوا بأرق منها، وهي كل

 كما عدلَوا عن تسمية الدولة اليت تفصل الدين عن ،وإن رقّق بعضها بعضا
السياسة أا علمانية، إىل قول إا مدنية، وعدلوا عن تسمية امليسر إىل 

  .التأمني، وعدلوا عن عبارة الربملان أو جملس األمة إىل جملس الشورى وهكذا
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 أو مسلم دميقراطي، أو وإذا كنا ننكر على من قال أنا مسلم ليربايل
مسلم اشتراكي، وأمثال ذلك مما قد يقولون، وإذا كنا ننكر على من يعلن 
بأنه متبع ملذهب فالن، مع أن النص صريح يف خمالفة املذهب، فاإلنكار على 
من يتبع آراء الكفرة ونظريام أوىل، واتباع شريعة التوراة أشد من اتباع أي 

  .ع شريعتها اتباع القوانني الوضعيةمذهب إسالمي، وأشد من اتبا
مما هو خمالف وإذا كان من يعمل مبا قاله أرسطو والفالسفة القدماء 

سفة  قد يكون كافرا أو مشركا، فإن من يعمل بكالم الفال،للشريعة
  . حديثهونظريات، )قرارات دولية(العصريني مثله ولو مسوا ذلك 

 اتباعها إذا اجتمعت وإذا كان اتباع إحدى دول الكفر حراما فكذلك
  .أو شكلت هيئة أممية أو حتالف دويل

وإذا كان اهللا قد ذم قوم لوط وشنع على فعلهم، فكذلك ما قررته 
، وما حكمت به احملكمة العليا "اجلندر"مؤمترات األمم املتحدة السكانية عن 

  .األمريكية
قتل وإذا كان مشركو اجلاهلية ساووا بني البيع والربا وساووا بني ما 

 فإن املعاصرين ساووا بني الذكر -الذبيحة أو الصيد-اهللا وبني ما قتل الناس 
  .واألنثى

 : منها،وكما جاء الشرك يف صور جديدة جاء الوالء يف صور أخرى
  . العالقات اإلستراتيجية، التحالف،الصداقة، التعاون

رك ، وت"الثقافة املشتركة"ة الكفار باسم وجاء االقتباس الديين ومشا
" املساواة"و" اإلنسانية"املنافقون اجلهاد حتت شعارات ماسونية مثل 

  ".اإلخاء"و
وتغلغلت الصليبية يف بالد املسلمني باسم العوملة، الوحدة اإلنسانية، 

  .إخل. .، استرياد املنسوجاتاتفاقية اجلاتاقتصاد السوق، االستثمار، 
عظم ميزات احلضارة فال يغرنا تغيري األمساء عن احلقيقة، كما أن من أ

  .اإلسالمية حرية الفكر وهذا أشهر من أن يستدل عليه
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ومن ميزاا كذلك حرية التنقل اليت مل يعرفها الغرب إال بعد انقراض 
  .عصر اإلقطاع

  : نقولأخرياً -
 وأعظمها أا تقوم ،ميزات احلضارة اإلسالمية كثرية يصعب حصرها

بانية وليست حضارة بشرية ي حضارة ر فه،) وسنةكتاباً(على الوحي 
 والناس إذا قيل هلم هذا ،-ومنها احلضارة الغربية-ة كسائر احلضارات وضعي

شرع اهللا قبلوا وانقادوا كما ذكر الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا، وذلك 
خبالف إذا قيل هلم هذا رأي فالن أو إعمال حلكم فالن، فكيف يكون ما 

h  g   ﴿ : واهللا تعاىل يقول ألفضل البشر،يفعله البشر أفضل مما أنزل اهللا
s   r   q   p   o   n   m    l   k   j   i﴾ ]١٨:اجلاثية[.  

وحىت ال ينقص قدر احلضارة اإلسالمية إذا قيست باحلضارة الغربية 
  : كما قيل

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا   أن السيف ينقص قدره أمل تر
 احلضارة اإلسالمية ينقص قدرها إذا إن": "غوستان لوبون"وكما قال 

، ولكي ال يقع ذلك نقارن بني اجلاهلية األوىل "قيست حبروب اليهود
واجلاهلية املعاصرة أي بني ما كان عليه العرب يف اجلاهلية وما عليه الغرب 

  :اليوم
" عمانوئيل كانت" مثال إىل السالم العاملي الغريب الذي دعا إليه فانظر

هرم بن سنان وقارن ذلك بفعل  ،األمم املتحدة اليوم نظرياوتنادي به هيئة 
  زهري بن أيب سلمى يف ميميتهوبذلك مدحهما سبقا إليه،  الذينوصاحبه

  : ومنهاالشهرية يف مدحهما،
  وما هو عنها باحلديث املرجم  وما احلرب إال ما علمتم وذقتم 
  وتضر إذا أضريتموها فتضرم  مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة 
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على فرض أن شكسبري وبل أن يعرف الغرب عشق روميو وجولييت وق
كان أوروبيا ومل يضف إىل أصل القصة من خياله املعروف، كان الفارس 

  :العاشق عنترة بن شداد قد قال يف معشوقته عبلة
   ملعت كبارق ثغرك املتبسم  فوددت تقبيل السيوف ألا

الدعوةَ-ة سارترومنها وجودي- الغربية وقبل أن تعرف الوجوديات  
 كان طرفة بن العبد قد قال ،لذات اجلسدملة احلياة  القتناص فرصاألبيقورية
  : يف معلقته

  فدعين أبادرها مبا ملكت يدي  إذا كنت ال تسطيع دفع منييت 
  .وأمثال ذلك

ني املعاصرين يعلى أن للجاهليني العرب فضائل ال جتدها لدى اجلاهل
مل يكن معروفا للمضيف، وهو أمر مشهور اليوم، منها إكرام الضيف ولو 

جدا ال حيتاج لبيان أو استدالل، فقارن ذلك بالغربيني الذين حياسبون أبناءهم 
  .وبنام إذا زاروهم فرضا يف عطلة اية األسبوع

  :وقارن بني قول الشاعر اجلاهلي
  وأغض طريف إن بدت يل جاريت  حىت يواري جاريت مأواها

ي ال يتورع عنه أي غريب بل يراه تقدما وحتضرا وبني إطالق النظر الذ
  .ورقيا

  وانظر هل عرف الغرب مثل حامت الطائي يف جوده وكرمه؟
   بن معدي كرب يف شجاعته ومحايته لعرضه؟ووهل عرف مثل عمر

وهل عرف مثل قس بن ساعدة أو زيد بن عمرو بن نفيل وأمثاهلم ممن 
 وصحة استنتاجهم يف  فطرميف سالمة.. عرف التوحيد قبل البعثة النبوية

  .مسألة ضلت فيها عقول كثرية
 ملا قتل قومه أباه ،وهل عرف الغرب سكريا لديه خنوة امرئ القيس

  ".اليوم مخر وغدا أمر: "فقال
  فإذا كانت جاهليتنا خريا من حضارم فكيف بإسالمنا؟
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  وحضارم كرجل فيه شركاء،م لرجلفإسالمنا كرجل سلَ
 ،ن يتأمل يف أحزام ونظريام وآرائهمملشاكسة تظهر ملمتشاكسون، وهذه ا

  !وما بينها من التباين والتناقضات يف املسائل البدهية
حىت اجلانب الذي يتحدث عنه الغربيون وأتباعهم كثريا وهو مظلومية 

 جتد عكسه عند اجلاهلية  وأن الغرب هو الذي رفع شأن املرأة،املرأة املسلمة
  .العربية

  األنصار معهم النساء لبيعة العقبة وبايعهن الرسول اصطحبفقد 
 عند اجلاهليني مرتلة ليست عند األمريكان للمرأةكما بايع الرجال، وكان 

 مث نقلها اإلسالم إىل ما هو أعلى، وكانت املرأة يف اجلاهلية العربية هلا ،اليوم
عادة ال تزين قدر ال تبلغه يف اجلاهلية األمريكية، وكانت احلرة يف اجلاهلية 

وإمنا كان البغاء خمتصا بإماء اجلاهليني، وملا جاءت هند بنت عتبة ملبايعة النيب 
أو تزين احلرة يا رسول :  بيعة النساء املذكورة آخر سورة املمتحنة قالت

  اهللا؟
ومن ميزات الشريعة أا تعطي كل ذي حق حقه، فحق اهللا أعظم من 

ن حق غريمها وهكذا، وليس حق حق الوالدين، وحق الوالدين أعظم م
احلاكم بأعظم من حق الوالدين ومع ذلك جيب طاعته إذا كان خريه أكثر 

 وال جتب طاعته وال تصح إمامته إذا كان رافضيا أو باطنيا أو ،من شره
  . دميقراطيا أو ليرباليا أو منافقا

ومن عدل هذه الشريعة املرتلة من لدن حكيم خبري أن هلا ميزانا واحدا 
معيارا واحدا وليس لديها ازدواجية يف املعايري واملكاييل وال مكيافيلية أو و

  . برامجاتية
هكذا كانت حضارا وعلى هذا سار خلفاؤها يف اجلملة وال تعين هذه 
امليزات الفريدة العصمة يف التطبيق، وإمنا ينبغي ذكر املبادئ الكربى اليت 

أن واجب العلماء وغريهم هو سارت أو ينبغي أن تسري عليها األمة، كما 
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 بني من خيطئ فريده الناس إىل األصل وبني من يتيه  وفرق،إنكار ما فيه خمالفة
  .فال أصل له

 فأهل الكتاب يف شريعتنا خري من ، قدرا شيءوقد جعل اهللا لكل
  . ولكن هذا ال يعين أن أمريكا دائما خري من الصني أو اليابان،اوس
يزات كثرية بعضها تنفرد به وبعضها هي للحضارة اإلسالمية ممو

 الغرب وفرعوا  نقله وبعضها، ال يعرفه وبعضها ال يزال الغرب،السابقة إليه
  .عليه

وال أعلم للحضارة الغربية وال ألية حضارة فضيلة ختتص ا دون 
  .اإلسالم

 يكفر املسلمون كما نوهلذه املميزات حيسدها أهل الكتاب ويودون أ
ن أمة اختار اهللا هلا أفضل الرسل وأنزل هلا أفضل الكتب، كفروا، واملسلمو

عليها بأفضل اللغات، وأفضل املواقع اجلغرافية، وأفضل الكنوز ومن 
والثروات، ومنحها أفضل األلوان وجعل هلا أفضل املقاييس واملعايري، وأفضل 

 واصطفاها ،الصفات وجعها شهيدة على الناس وجعلها وارثة كل احلضارات
 باألمر واملعرف والنهي عن املنكر، وجعل منها األولياء والصاحلني عليهم

والزهاد واملقربني، وفضلها مبكارم األخالق ومعايل األمور واختار هلا أفضل 
ل  وحباها أفض،األغذية وأفضل املقدسات، وأفضل املمرات البحرية والربية

 وجودا  يف األول، وجعلها اآلخرةالثروات وجعلها متشي رويدا وجتيء
ولكنها األوىل فضال وخريية، ودخوال للجنة، وجعلها األمة املختارة ااهدة 
املطيعة، وهي األمة الوحيدة يف األرض اليت تؤمن بكل رسل اهللا وكل كتبه، 

 جل  األجرهذا غري ما أعد اهللا هلا من النعيم يف دار البقاء، وما وعدها به من
  .سيأيت تفصيله، فاملستقبل هلا بإذن اهللا كما شأنه

فالعجب كل العجب ممن يريد هلا اإلعراض عن هذه الفضائل وتقليد 
أمم الكفر، والدخول يف جحر الضب، ومتابعة احلضارة الغربية اليت هي 
حضارة مفلسة منهارة منتحرة عوراء عرجاء ديوثة، قال كبري فالسفتها يف 
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ين الرأمسالية إن نظامي روما وموسكو يع": "برتراند رسل"القرن العشرين 
، وقد اار نظام موسكو وسوف "والشيوعية مل جيلبا للبشرية إال الدمار

  .يلحقه نظام روما قريبا بإذن اهللا
ا ولكن ذلك ال يدوم قنينعم، األمة اإلسالمية مستضعفة اليوم ومتأخرة ت

 أن املستقبل تفإذا عادت إىل دينها عاد هلا جمدها وصدارا وقوا، وضمن
  .اء اهللاهلا إن ش

 أن احلضارة اإلسالمية ،ومما يدل على أسبقية اإلسالم لكل صالح
 وسبقت كل احلضارات ،وضعت أحكاما تفصيلية يف معاملة غري املسلمني

 وأن أول دستور بشري مكتوب هو الصحيفة ، ورمبا انفردت به،إىل ذلك
مام أمحد يف ، وقد رواها اإل مع قبائل اليهود ملا قدم املدينةاليت كتبها النيب 

، واقتبست من ذلك القوانني الدولية املسند مرارا كما رواها أهل السري
املعاصرة مع أا ال تفي بوعودها، وال تلتزم بأخالق احلرب كما نرى اليوم 

مم املتحدة يف يف العراق والشام مثال، واقتبست شيئا من ذلك هيئة األ
  .تورهاميثاقها، والواليات املتحدة األمريكية يف دس

والقواعد اليت وضعها اإلسالم للحرب األخالقية العادلة اعتمد عليها 
 وأخذا اتفاقيات "وايتحلمي ز" احلديث كما أثبت الباحث القانون الدويل
  .جنيف والهاي

وهذه األمة اختصها اهللا مبيزات وفضائل ليست لغريها، وغاية ما يفعله 
ا على الطريق، فهذه األمة غريها أن يتشبث بشيء من خصائصها أو يلحقه

 ومع ضعفها املادي ،وا الكتابني من قبلنا تعلم ما ال يعلمه الذين أوتأميتهامع 
 ومع قلة خربا تأيت بأعجب ما يتوصل إليه ،زم أقوى اجليوش يف العامل

  .األطباء أو املهندسون أو الرياضيون أو الباحثون يف أي جمال
الكون ماال يعرفه الفيزيائيون  أسرار اخلليقة وبداية منوتعرف 

 وحتقق بالزهد ما ال حيلم به دعاة الترشيد ،مولوجيونقيون والكوزوامليتافيزي
  . واالقتصاد
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وحتكم بالعدل الذي ال يتخيله املنادون باملساواة واحلرية وفصل 
السلطات وأمثال ذلك من الشعارات املثالية، وتوجب من األمانة ما ال يعرفه 

  . ي يف الغربأي مصلح أخالق
  .وتتيح من احلياة الطبية ما ال يعرفه الناس كلهم غري املسلمني

 وهو نسخة واحدة يف ،وكتاا أصدق كتاب وأبعده عن التحريف
 رمحة وشفقة اخللقغرب الدنيا وشرقها، ورسوهلا عليه الصالة والسالم أكثر 

  .وقوة وجهادا
أا مركز الكون،  وقد أثبتت الدراسات احلديثة ،وقبلتها أقدم قبلة

 وحرمها أقدم وأقدس بقعة يريد هلا ،وكعبتها أكثر أثر يف الدنيا زوارا وخلودا
  .األحزاب اخلضر أن تكون طبيعية

والتراحم بني املسلمني هو السمة يف كل جمتمعام بل إم لريمحون غري 
  املسلم أيضا، 

والفضيلة والنفس البشرية فيها معصومة ال حيل قتلها إال حبكم شرعي، 
  !!فيها مصانة فال احنطاط وال دياثة وال حزام عفّة

 وعيدها األسبوعي ، بل فن املعجز فقطوسياساا ليست فن املمكن
 وهو يف كل التقاومي قبل السبت واألحد فنحن اآلخرون السابقون ،"اجلمعة"

شهر القمري ليوم القيامة، وتوقيت مكة أقدس وأوىل من توقيت غرينتش وا
  . ضح من سائر الشهورأدق وأو

وعلماؤها أعظم استنباطا من كل علماء الدنيا وشريعتها ربانية مرتلة 
 وصحراؤها خري ،وليست قوانني أرضية بشرية خاضعة ألهواء الناس وبيئام

 ، وهي أكرب مصدر للطاقة الشمسية والرياح،من غابات الغرب الكثيفة
 وتارخيها أنصع تاريخ ،ارات وحضارا خري احلض،ودينها خري األديان قاطبة

 وفيها من ،وتشهد هلا املركبات الفضائية، وااهر املتطورة، واملراصد الكبرية
  . األحكام ما حيري األلباب وتعجز عنه عقول كبار الفالسفة
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 وإمنا خلق السموات واألرض ،فاإلسالم كله حق إذ اهللا تعاىل هو احلق
  .والعاقبة دائما للحق وأقوى قوة يف الوجود هي احلق، ،باحلق

 والرسل كلهم حق ، األدلة على صدقهات وكلما تطورت العلوم زاد
 والبعث بعد املوت ،ال سيما موسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم مجيعا

  .حق
É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À   ﴿: قال تعاىل

Ê﴾]٣٥:فصلت[.  
د ختلص والعبودية اخلالصة هللا حرية كاملة من األغالل البشرية، والتوحي

  . من أدران الشرك وأوهامه، والسنة جناة من الوقوع يف البدعة واالختالف
 من السقوط يف محأة الضالل وعقيدة أهل السنة واجلماعة عصمةٌ

  . أسوة لكل مؤتس وقدوة لكل مقتدواألهواء وسرية النيب 
  .وقيم اإلسالم هي القيم العاملية الكونية وال شيء غريها

  :م أن يقولوبذلك حيق لكل مسل
   متشي رويدا وجتيء يف األول  يا عجبا لسريك املدلل

شي يف الظلمات ونتنكب الصراط املستقيم لنسري منفكيف نترك النور و
 خلف املغضوب عليهم والضالني؟ 

ونتخلى عن منهج األنبياء لنتبع منهج الفالسفة؟ ونترك املن والسلوى 
 لنطالب بالبقل والقثاء؟

لك طريق النار؟ ونلقي بالسيف ليحل حمله وندع طريق اجلنة لنس
 احملراث واملنجل؟

 ن والرخاء لنقع يف اخلوف والشقاء؟ونفر من األم
 ونطيع أمر املفسدين وال نطيع أمر املصلحني؟

 ونتجنب الكرامة والعزة لنرضى باملهانة والذلة؟
 ونفقأ أعيننا لنتبع العميان؟ ونترك اليقني لنرضى مبا يظنون؟ 

 دع الطيبات ونتناول اخلبائث؟ ونغريتنا لنقع يف الدياثة؟ونتخلى عن 
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   ونترك حلم الضأن واجلمل لنأكل اجليفة واخلرتير؟
 وندع ماء زمزم لكي نشرب اخلمر؟

  ونترك ما أحل اهللا لنا من األزواج لنعمل عمل قوم لوط؟
ونترك الصلوات اتباعا للشهوات؟ ونتخلى عن لغة القرآن لنرطن برطانة 

 الغربيني؟
نعامله  بل وكيف ال نشكر معطي هذه النعم السابغة واآلالء اجلليلة

  باملعاصي؟
  :فأين احلياء من اهللا على األقل

  وجامحة النار مل تضرم  هب البعث مل تأتنا رسله 
  شكران ذي املنة املنعم  أليس من الواجب املستحق

ومن أعظم خصائص هذه األمة أن دينها دين الفطرة، وعليه تقوم 
ا وعلمها، ومن فطرية هذا الدين وبداهته أنك ميكن أن تشرحه يف حضار

دقائق معدودات، وإمنا يطول الكالم يف الرد على الفرق املخالفة اليت تنتسب 
¤   ¥   ¦   §¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯°   ±   ﴿: للدين، قال تعاىل

¾   ½  ¼  »  º  ¹ ¸  ¶  µ´   ³   ²﴾ ]٣٠:الروم[.  
ا الدين وسهولته أنه تؤمن به عامة الشعوب كما تؤمن ومن فطرية هذ

 وليست عقيدة ،به النخبة املثقفة، فعقيدته شعبية متجذرة يف أعماق الشعوب
فوقية حتتقر العامة، وجتعل السباق حمموما بني الطبقات املتحكمة يف السياسة 

مت أو املال أو الثقافة لكسب ود الشعوب، وكل الثورات يف التاريخ إمنا قا
 كما هي الثورة الفرنسية والثورة اإليرانية وثورات الربيع ،ا الشعوب

اليت يكتسبها " الكاريزما" ومن الشعوب تتكون اجليوش ومنهم تكون ،العريب
، "هذا ما يريده الشعب"العظماء، حىت أن أكذب الناس يعمل واه ويقول 

ادة للشعب  الدساتري الوضعية على أن السيوتنصم هو الشعب أو احلكَ
  .وهكذا
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وهذه األمة ليس هلا إال مكيال واحد للعدو والصديق لنفسها 
 وتزدوج لديه بأكثر من مكيال كالغرب الذي يكيل توألعدائها، وليس

املعايري وجيعل املصاحل فوق املبادئ فشريعتها عدل كلها ورمحة كلها وحكمة 
نسان تفعله هي  ليس حتته حقيقة كحقوق اإلكلها، وما يفعله الغرب شعاراً
  .بأفضل من ذلك لوجه اهللا تعاىل

وكذا دميقراطيتهم اليت يقاتلوا أو حياربوا إذا خالفت مصاحلهم، 
 ،ندي إىل احلكم ومن الذي اغتاله ألفالعامل كله يعرف كيف وصل سلفادور

، والناس يعلمون  عليه حممد مرسي ومن الذي أعان االنقالبيني وصلوكيف
جلبري أم عادل اجلبري؟ ويعلمون أن اخلوارج أقل شرا من أيهما أفضل خالد ا

 من املبتدع الداعية وأن اخلطأ االروافض، وأن املبتدع الساكت، أقل ضرر
راتبا من بيت املال وال حيل غريه وكذا لكل خطأ أيا كان فاعله وأن لإلمام 

  . سرقة وأموظف وأن ما زاد عن ذلك فهو غلول 
ء رجال احلسبة املال والصالحيات وشريعتنا الغراء توجب إعطا

 والدولة عندنا دولة وظيفية ولكن وظيفتها ،واألجهزة وكل ما حتتاج إليه
Z   ]   ﴿أشرف وظيفة وهي إقامة الدين     Y   X   W   V    U   T

a   `   _   ^   ]   \﴾ ]حلسبة كل جهة ومن ا، ]٤١:احلج
اهليات كاألسواق والنقوش م اإلنفاق على إحياء اجل وحتر،رقابية أو وقائية

P   ﴿ فاملال هو مال اهللا بنص كتاب اهللا ،وآثار اهلالكني    O   N   M   L
Q﴾ ]ولو قيل للعامي األمي من الناس إن بعض الناس ينفق ]٣٣:النور ،

على ابنه إذا حفظ كتاب اهللا رياال واحدا وإذا لعب بالكرة مئة ريال لقال 
  !!هذا أب سفيه جيب احلجر عليه

 يكون منطلق الدعوة من جزيرة أنومن فضائل هذه األمة أن اهللا اختار 
ا ومنها أيرة يف العامل، العرب ذات اخلصائص الفريدة، ومنها أا أكرب جز

إسالمية صرفة ال جيتمع فيها دينان وال قبلتان، فال جيوز بناء الكنائس فيها 
كنائس ومعابد فيها،  كما تفعل دولة اإلمارات حني تبين ،وال بيوتا للنار
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جيب على كل دول اجلزيرة منع ووكما تفعل الكويت حني تبين كنائس، 
الدعاية ألي دين غري دين اإلسالم، ونشر اإلسالم يف التنصري منهما، ومنع 

  .العامل كله
ومنها أن فيها مركز الدنيا الذي هو مكة املكرمة، والكعبة املشرفة هي 

  .فهو شام، وما كان جنوا فهو مينمنطلق احلدود، فما كان مشاهلا 
ومنها أن املسلمني يستقبلوا يف مشارق األرض ومغارا متجهني حنو 

  .الكعبة الشريفة
 احلرمان اللذان ال جيوز تنفري الطري منها، وال يعضد فيهاومنها أن 

يئة يف العامل حلماية احلياة سبق بأشوكهما، وال خيتلى خالمها، وبذلك تكون 
  .ريةالفط

  .ومنها أن سكاا هم أفصح الناس لسانا ومنطقا
  .ومنها أن القرآن الكرمي نزل فيها وبلغة ساكنيها

  . بعث فيها وهاجر فيها وغزا فيها ومات فيهاومنها أن الرسول 
وهو اخلليفة الذي تشهد الدنيا كلها - ومنها أن عمر بن اخلطاب 

 بقاء املشركني فيها بثالثة  حدد مدة- باالقتداء بهبعدله والذي أمر النيب 
أيام فقط، لكي يشتري منهم املسلمون ما حيتاجون إليه، وعلى ذلك أمجع 
الصحابة يف عهده، فلم ينقل عن أحد منهم يف ذلك خالفا، كما خالف 
بعضهم عمر يف متعة احلج، وبيع أمهات األوالد، وعليه فمن مسح للكفار 

  .تها خمالف لإلمجاعباإلقامة فيها سنني فهو عاص منتهك لقدسي
  .ر، يقولون أن حليبه مضاد للسرطانشة حىت العومنها أن أشجارها طبي

 وسبأ، ومنها هاجرت  ومثودومنها أا موطن األمم القوية مثل عاد
  . فيما بني النهرين ويف مصر حضارات عامليةاألمم القدمية اليت شادت

  .ومنها أا موطن قريش أشرف قبائل الدنيا
  واحلديثة) السامية(ا مهد اللغة العربية القدمية ومنها أ
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أكثر حبار الدنيا يف الثروات واملعادن وكذا " حبر القلزم"ومنها أن حبرها 
  .اخلليج

ومنها تقارب ليلها وارها يف الطول، فكانت بذلك أنسب بالد اهللا 
  .للصالة والصيام

  .ومنها تنوع تضاريسها ففيها جبال شاهقة وصحاري واطئة
 ومنها أا أكرب مستودع للطاقة كالنفط والغاز والطاقة الشمسية

  .والرمال
بح أوروبا وأمريكا ومنها أا سوف تعود مروجا وأارا يف حني تص

  .أقاليم متجمدة، إذا عاد العصر اجلليدي املنتظر
  .وهلا خصائص كثرية منها ما هو معلوم ومنها ما سوف يظهره اهللا

يت ال يشاركها فيها غريها مطلقا أا متشي على من فضائل هذه األمة ال
مهل ولكنها تكون أول الواصلني، وجتمع بني كمال الرمحة وكمال القوة، 

  وبني شدة الوضوح وسعة احليلة، وبني األمية والتفوق على العلماء
وهذا يذكرين مبثال واقعي معروف لدى أهل لندن، فقد ذهب الغرور 

أفضل خياط يف "بة لوحة دعائية فوق حمله تقول بأحد اخلياطني فيها إىل كتا
أفضل خياط "، ولكن جاء خياط جماور فكتب يف شيء من التواضع "العامل

أفضل "، فجاء خياط ثالث أكثر منهما تواضعا فكتب يف لوحة "يف لندن
، واحلضارة الغربية تتبجح دائما بأا أرقى حضارة يف "خياط يف هذا الشارع

ل اخلياط األول، غري أن يف إمكاننا وقد فضلنا اهللا ذا الدين العامل، أي أا مث
  اخلياط الثالث؟ككون العظيم أن ن

هي وومن ميزات احلضارة اإلسالمية أا حضارة جادة يف األصل  -
 أميل، فالكرة مثال جيوز اللعب ا تبيح اللهو حبدود وضوابط ولكنها إىل اجلد

أما ما يسمى التشجيع الطائش كما يفعل ، وإذا كان ذلك تدريبا على اجلهاد
، وهي حتقق فال وجود له يف احلضارة اإلسالمية) اهلويل جانز(املشاغبون 

  .واقعيا ما يراه غريه مستحيال
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 .العالء بن احلضرمي عرب جبيشه البحرف
 .خالد بن الوليد بلع السمو
  .سعد بن أيب وقاص عربت خيله دجلةو

 .لقريوان نادى اهلوام يف بطن األرضوعقبة بن نافع ملا أراد بناء ا
 .حممد الفاتح أجرى السفن على اليابسة لكي يفتح القسطنطينيةو

 .ونور الدين حممود زنكي هزم الدول األوربية ملا اجتمعت عليه
واألفغان على ضعفهم وقدم بنادقهم هزموا التقنية السوفيتية واألمريكية 

 به أمريكا من أمدا معإسرائيل املتطورة، وقطاع غزة الصغري احملاصر هزم 
  .أسلحتها الفتاكة

  .وأمثال ذلك يصعب حصره
ومن واقعيتها أا تراعي الواقع النفسي والطبيعي لإلنسان بقدر 

 فال تتعاىل عليه يف نوع من التزمت املقيت أو الزهد البدعي ،اإلمكان
ما كان ، فلبوط باإلنسان إىل احلضيض املادي كما أا ترفض اهل،النصراين

أمل يكن معكم هلو؟ إن األنصار : (من طبيعة األنصار حب اللهو قال 
  ).يعجبهم اللهو

ا كان من طبيعة احلبشة اللعب بالرماح واحلراب يف أعيادهم أذن هلم ملو
  . بذلك يف مسجده الشريفالنيب 

 ملا سئل عن الصالة يف  قال وملا كان الغالب على العرب الفقر
  ). لكلكم ثوبان؟أو(الثوب الواحد 

وملا كان من شأن الصغار اللعب بالعرائس واسمات أذن صلوات اهللا 
  . وسالمه عليه هلم باخليل انحة

يا أبا عمري ما فعل : (وملا كان من شأم أيضا حمبة الطيور قال ألحدهم
  ).النغري
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وقالت عائشة رضي اهللا عنها ملا رقت على كتفه الشريف وشاهدت 
جلارية احلدثة قدر افاقدروا : (يلعبون يف املسجد حىت شبعتاحلبشة وهم 

  ).السن
وملا كان للجاهليني يومان يلعبون فيها عند تغير فصول السنة شرع اهللا 
لنا خريا منهما ومها يوما الفطر واألضحى، وزادنا بكرمه أيام التشريق 

  .جعلها أيام عيد لنا أهل اإلسالمف
مع املدينة على ما كان عليه أهله تعليه جموأقر صلوات اهللا عليه وسالمه 

الدين " فحني يؤلف األستاذ حممد فتحي عثمان كتابه ،من زراعة أو جتاره
 ، ولكن الدين للواقع املباح ال ألي واقع،فكالمه صحيح من جهة" الواقع

 آراء تقدمية يف وليستيعمل بالفتاوى الشاذة وال  احملرمات وهو ال يبيح
  . يف كتابه اآلخر األستاذا يسميهاالفكر اإلسالمي كم

  الطبيعة القبلية للمجتمع العريب، وأقر ما كان العرب عليهوأقر النيب 
من حب الشعر والبيان، وأقر آثار احلرب اليت ال ختالف الفطرة كالسيب 
والسلب والتنفيل والغنيمة، وإمنا حرم اإلسالم ما كان يستأثر به كبري القوم 

  :ر عنها الشاعر اجلاهلي بقولهر عبيف اجلاهلية من أمو
  والفضول والنشيطة وحكمك   يالك املرباع منها والصفا
  .وإمنا لإلمام ما آلحاد اجليش

  .قر منادمة األطالل كما هو عادة يف الشعر العريبوأ
ومن مراعاة الواقع التدرج يف التشريع فبعض ما كان حالال أول 

كان جائزا أو مستحبا أصبح اإلسالم حرم يف آخره والعكس، وبعض ما 
  .فرضا

وسار الفقه اإلسالمي على ذلك، وقرر شيخ اإلسالم أن املسلمني إذا 
ن ألكانوا يف حالة حرب خيتارون القائد األقوى وإن كان فيه فجور، 

  .قليليف الناس اجتماع القوة واألمانة 
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 وخيتار املسلمون إلمامة الصالة أفضل املوجود وإن كان بالنسبة لغريه
  ).مطوع احلنشل منهم(يقول أهل جند و ،إخل... أضعف قراءة وأقل فقها

وأقر بل حث على ما كان لدى العرب من الفضائل األخالقية كالكرم 
 واإلنفاق ،دةءوستحياء املو واواجلوار ونصرة املظلوم والشجاعة، والعفاف،

ليه على القريب الفقري، ومحاية العرض، وصيانة الشرف وأقر صلوات اهللا ع
وسالمه طبيعتهم يف إرسال الوفود، وأقر ما كانوا عليه من ضرب العنق 
بالسيف ورجم الزاين احملصن أو قطع يد السارق وكل ما أوحاه إليه ربه مما 
كان عليه قومه من خصال الفطرة وسنن اهلدى، واختذ خامتا ملا قيل له إن 

  .فارس والروم ال يقبلون الكتاب إال خمتوما
 الكعبة  ومل ينب النيب ،اإلسالم للواقع تدرج حترمي اخلمرومن مراعاة 

 ومل مينعه التميز من اقتباس ما لدى الفرس والروم من ،على قواعد إبراهيم
 فلما كان الفرس والروم يغيلون وال يضري ذلك أوالدهم أباح ،خري

 وملا أشار عليه سلمان الفارسي حبفر اخلندق حفره، ،اللمسلمني الغيلة
 حيث ، األساليب األدبية لعصرهأهل الطائف باملنجنيق، بل أقر وحاصر 

  .كان الشاعر يبدأ بالغزل وشرب اخلمر حىت وإن كان مل يعشق ومل يشرا
وليس من مراعاة الواقع مسايرة الواقع كما هو، إذ نرى القادة 

 ،ناث والذكور األطفال من اإل على جنسيا حىت يعتدون يف أمريكانياألصولي
 بل ذهبت بعض الكنائس يف أمريكا وأوربا يف ،لك عادي يف جمتمعهمألن ذ

جماراة الواقع إىل حد أن يعقدوا للرجل على الرجل وأن جيذبوا الناس إىل 
 كالشذوذ والرقص على أنغام املعازف والتعري ،الكنيسة ولو من طريق حمرم

جيوز يف   وعموما أجاز رجال دينهم للكنائس ما،واستصحاب الكالب
  .الهيامل

  :ومن مميزات هذه احلضارة أا جتعل بناء اإلنسان هو املهم -
فحىت املساجد وهي أشرف من األبراج واألبنية األخرى ليس فيها 
مبالغة، وال ريب أن املسجد احلرام خري من أبراج نيويورك، وأن بيوت مكة 
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 بىن مسجده ببساطة، بينما جعل مهه أشرف من مساكن لندن، والنيب 
العمل الصاحل، فبناء اإلنسان هو  ورب تزكية نفوس الصحابة باإلميان احلقاألك

األهم، وذلك حبفظ نفسه ودينه وعرضه، وتنمية عقله وتربيته على الفضيلة 
واإلحسان وتعليمه ما جيب أن يفعله، وحثه دائما على اخلري والصلة، وكل 

 الفضائل حاضرة  جيد، وسري السلف الصاحل،من يقرأ السرية النبوية الشريفة
يف كل أمر، فالزم هذا ودع عنك ترهات املستشرقني وأكاذيبهم، إذ جيعلون 
مههم األكرب الوقوع على الشاذ واخلطأ، كالذباب الذي ال يقع إال على 

  . وهلذا ميجد املستشرقون الشخصيات الضالة، ويضخمون األخطاءعقر،ال
احظ، وابن عريب فتجدهم ميجدون، احلالج، ورابعة، والتوحيدي، واجل

 وخلفاءه الراشدين وصحابته واخليام، يف حني أم يتهمون نيب اإلسالم 
الكرام، ويشككون يف الفتوحات اإلسالمية العظيمة، ويتهمون الدولة األموية 
باجلربية، ويتهمون العباسيني بأم أمروا بكتابة السنة ألغراض سياسية، 

  .كذا وهبالتعصب،ويتهمون الدولة العثمانية 
وإذا أراد الغرب اليوم أن يتحدث عن أي تطور أو تقدم حتدث عن 
اجلسور الكبرية واألبراج العالية والطرق الواسعة، دون احلديث عن مستوى 
األخالق والفضيلة عند األمة، وانظر مثال إىل الدعايات الكثرية وإىل شعار 

هم وعل متبوعكل مدينة أو دولة، فتجد ذلك متجسدا يف بناء أو متثال، وجي
ث عنها، وتأمل كيف أن ملتحداألنصاب رمزا للمدينة أو الدولة اتلك 

املسلمني مع اهتمامهم باألمور املادية جعلوها أمورا ثانوية، وجعلوا القارئ 
أو املفسر واملفىت أعلى درجة من املهندس والطبيب والفلكي واملعماري، 

  .هن خادمة ملا هو أهم منهاوأمثال هؤالء من أصحاب املهن، وجعلوا هذه امل
 وملا جاء إىل بالد املسلمني بعض الرهبان قالوا إن هذه األمة عظيمة

، وإم يغبطوا على عظمائها مثل عمر بن اخلطاب واحلسن البصري، حقا
 جلساءه أن يذكر كل منهم أمنيته، فتمىن وقد أمر عمر بن اخلطاب 

ضهم العقار للهدف نفسه،  بعبعضهم األموال لينفقها يف سبيل اهللا ومتىن
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أما أنا فأمتىن أن يكون يل ملء هذا البيت رجاال كأيب : قال عمر ف،وأكثروا
  .عبيدة أقاتل م يف سبيل اهللا

وال ريب أن أي أمة يتنافس أهلها يف البنيان وتضع عباقرا يف 
  . ال تستحق احلياة وهي على درجة عظيمة من التخلف،السجون
 تتميز ا احلضارة اإلسالمية يف تارخيها حىت يف من الفضائل اليتو

 فضيلة الغرية واحملافظة على الشرف، وبذل الروح ،عصور ضعفها واحنطاطها
س الغربيني الذي يتميزون بالدياثة إذا رخيصة من أجل ذلك، وهذا عكْ

هم  وال يبالون أن خترج نساؤ ويرى ذلك كل أحد عيانا،،قدموا ويف بالدهم
 الرجال وهن كاشفات الشعر والنحر والعضدين والساقني أو يسرن أمام

  .ورمبا ما هو وراء ذلك
 خمتلطات "املايوه"وال يبالون أن يسبح نساؤهم وهن يرتدين ما يسمى 

 ويزينون هلا ذلك وقل أن ختلو منه مسرحية ،بالرجال ويسمون زنا املرأة حبا
  .أو فيلم

  :والناس يف الغرية أصناف
ا حبيث إذا عصت موليته اهللا ودنست شرفه قتلها  منهم الغايل فيه-١

ال " جرائم الشرف"ولو أمام الشرطة أو عند باب احملكمة، وكثر ما يسمى 
سيما عند القبائل يف جزيرة العرب، ويف اهلالل اخلصيب ومعه سائر بالد 

  .أفريقيه، وهذا الصنف يستريب من كل فعل ولو كان عاديا
لشرع يف ذلك فيمنعون أسباب وهم املتبعون ل:  املتوسطون-٢

الفاحشة ابتداء، وينهون موليام عن االختالط، وإذا شكوا فيما يستوجب 
 ملا افترى املنافقون اإلفك، وملا طلبت الشك عرضوا التوبة كما فعل النيب 

منه املرأة أن يطهرها، وملا أرسل أنيس إىل املرأة اليت زنت مع العسيف، 
صاؤه، وحسبك فيه أن التوبة جتب ما قبلها، وأمثال ذلك مما يصعب استق

v   u   t   ﴿: وأا مقبولة حىت من الذنب األكرب وهو الشرك، قال تعاىل
¥   ¤   £   ¢   ¡   �~   }   |   {   z   y   x    w﴾ ]وقال ]٥٣:الزمر ،
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٣-طون وهم أصحاب الدياثة والرذيلة كما تقدم يف الغربيني املفر، 

وهذا مع األسف ما يشاع يف بالد املسلمني عامة ويف بالد احلرمني خاصة، 
 .وانظرا مثال قناة العربية ومذيعاا ومراسالا

أا حضارة هلا مقياسها اخلاص  :سالميةمن ميزات احلضارة اإلو -
  .املتفرد

 تقيس اإلنسان مبقدار ثروته أو مكانته ،فهي ليست كاحلضارة الغربية
 ، قد يرفع الفقري ويهبط بالغين،االجتماعية أو السياسية، بل هلا ميزان خاص

وقد يعلي قدر العبد ويذكر مساوئ السيد بعدل، وقد يثين على من يراه 
  . ويذم من يرونه واسع الفكر وهكذا، األفقالناس حمدود

ولعله مما تقدم يتبني لك أن احلضارة اإلسالمية هي حضارة عدل 
ا هو وصدق وتوسط واعتدال، ليس فيها إفراط وال تفريط، وال اام لغريها مب

نظر ماذا يقول التاريخ، ولنأخذ مثاال واحدا وهو فيها، أو فيها أعظم منه، ولن
  :ونالتطرف كما يقول

فمن الذي قتل مئة مليون إنسان يف حربني متقاربتني، وأين قامت 
  الدول واألحزاب اليت تنكر حىت جمرد وجود اهللا؟

 مليشيا إرهابية، تنسف اجلسور وتفجر ٤٠٠وأين يوجد أكثر من 
املدارس واملالهي، وتسطو على البنوك، وتقتل الطالب يف اجلامعات، 

الب باالنفصال علنا عن احلكومات ، وتطالشعوب األصليةوتعتدي على 
  الفدرالية، وأين مجعوا التوقيعات لالنفصال؟

  وأين وصل بعض املتطرفني إىل احلكم وبعضهم ينافس للوصول إليه؟
وبعضهم اآلن يف املرتبة الثانية، فمن يضمن أنه لن يكون يف املرتبة 

  األوىل مستقبال؟
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مسمع من القضاة تل املرء داخل قاعة احملكمة على مرأى ووأين قُ
  واإلعالميني؟

القاعدة (وأين يوجد أكثر من الف تنظيم إرهايب وليس تنظيمني اثنني 
  ؟)وداعش

  ومن الذي أيد الدولة العميقة لتنقلب على ثورات الربيع العريب؟
ومن الذي يفرض احلكومات االستبدادية على الشعوب واملهم عنده هو 

  املصلحة املادية؟
  ل ويرفض احلق؟ومن الذي يأىب العد

ومن الذي يهدد األمم املتحدة مبنع التمويل عنها إذا نطقت بشيء ال 
  ترضاه إسرائيل؟

دع احلكومات الغربية وخذ مثاال للحكومات املنافقة اليت تراعي ما 
يقوله الغرب، ال مبا يأمر به اهللا ورسوله، جاءين مرة وزير األوقاف اجلزائري 

لرئيس بوتفليقة يدعوك لزيارة اجلزائر، إن ا: ومعه دبلوماسي آخر وقاال
ال مانع لدي بشرط أن أقدم النصيحة : وتكفل بالتذكرة واإلقامة، فقلت

فخرجا ومل يعودا مرة .  ميلي علي أحد ما أقولللجميع وأقول ما أعتقد وال
  .ثانية

  .وهكذا يكره الغرب ومقلدوه قول احلق
بات االستوائية، كما أنه يستحيل وجود إنسان متوحش أي يف الغاو

، يستحيل وجود إنسان غريب متقدم لديه متطوراً" كمبيوتر"ا بميتلك حاسبو
، فاإلنسان املسلم مع العدل )اإلسالم(هداية أو نور بغري الصراط املستقيم 

والصدق واألمانة دائما، وهو إنسان طاهر الثياب والفكر يؤمن بالغيب 
  .ري لكل إنسانوبكل الرسل ويعطي كل ذي حق حقه، وحيب اخل
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 ومن ميزات احلضارة اإلسالمية وهو من أجلى مظاهر التوحيد -
، وليس إىل األهواء والنظريات البشرية أا حتتكم إىل شرع اهللا: فيها

  .والقوانني الوضعية
ومن الضالالت املتفشية يف عصرنا أن بعض الناس يظن أن ترك 

نوب، أو كفر أصغر، التحاكم إىل القرآن جمرد معصية أو ذنب كسائر الذ
  .ويتناسى أن ذلك هو مقتضى الشهادتني

ولكي تكون الدولة مسلمة ولكي تكون حضارتنا إسالمية ال بد أن 
نتحاكم إىل ما أنزل اهللا وحده، إذ ذلك كما قال الشيخ حممد بن إبراهيم 
رمحه اهللا حقيقة شهادة أن حممدا رسول اهللا أي أن ارتباط ذلك بالتوحيد 

تنبيهات بذلك لذلك ما يستحق إفراده واإلطالة فيه، ونقدم وثيق جدا، و
  :مهمة

 أن التحاكم إىل شرع اهللا، أو احلكم مبا أنزل اهللا ال يؤخذ من مادة -أ
اتبع، أطاع، شرع، أمر، آمن، "فقط، بل أيضا من املواد املرادفة مثل ) حكم(

قرآن ، وحنو ذلك، وكذلك مبا فيه وصف لل"صدق، اتقى، قضى، كتب، أفىت
عظيم، وبني، وهدى، ورمحة، وموعظة، ونور، وذكر، وأحسن "الكرمي بأنه 

أشرك، توىل، : "، وكذلك ما فيه داللة على حال املخالف مثل"احلديث
 ".أعرض، كذب، اتبع هواه، اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا

 أن أي دولة ينص دستورها على أن دينها اإلسالم، فإنه حيق -ب
لقاضي املسلم أن حيكم فيها بشرع اهللا، إذ أن الدستور فوق كل قانون ل

فرعي، ويبطله، ال سيما إذا خالفه، وبذلك حكم قضاة يف مصر وغريها، ومل 
خيالفوا حكم اهللا يف شيء، واإلسالم ليس كالنصرانية احملرفة يفصل الدين عن 

سالم غري احلياة أو عن السياسة كما يقال، وليس فيه إسالم سياسي وإ
سياسي، بل هذا التقسيم مبتدع ال أصل له، وهو دليل على جهل قائله 

 وخلفاؤه الراشدون هم احلكام يف كل مسألة، بالدين، وقد كان النيب 
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وعلى ذلك سارت كل الدول اإلسالمية، وكل علماء اإلسالم وفقهائه، وإن 
إىل نظرةً عجلى إىل أي كتاب فقهي لتدل على ذلك بوضوح، بل انظر 

 .فهرست كتاب صحيح البخاري مثال
" هتلر"و" كرومر"و" علي عبدالرازق"وممن قال ذلك القول املنكر 

اإلسالم "فأما علي عبدالرازق فقد كتب !! وأضرام" تركي احلمد"و
" حممد اخلضر حسني"، ولكن رد عليه كثريون منهم الشيخ "وأصول احلكم

  . شهادة اليت أعطاه، وسحب األزهر منه ال"ضياء الدين الريس"و
إن اإلسالم ناحج كدين وفاشل كنظام : "فقال" كرومر"وأما 

" هتلر"وهو على أي حال نصراين، ال يعرف حقيقة اإلسالم، وأما " اجتماعي
  .وهو كسابقه!! فقد ابتدع فكرة اإلسالم السياسي

يف "!! إسالموي"وأما تركي احلمد فهو الذي يردد عندنا مقولة 
، وتبعه يف ذلك بعض الليرباليني وهم يشعرون أو ال الصحف ويف موقعه

يشعرون، وبعضهم يقول أنا ال أعين التدين يف اجلملة، وإمنا أقصد اإلسالم 
 !، وبعضهم يقول أعين اإلسالم اجلهادي أو اإلرهايب"املتطرف"الراديكايل 

 .وعلى ذلك قناة العربية وكثري من القنوات
ى واألقوم وهو شرع ثابت أنزله  أن شرع اهللا هو األعلى واألرق-ج

احلكيم العليم، وال تدخله األهواء البشرية، وله ميزات ليست يف أي شريعة 
 وال ريب أن الباحث فيما تقدم،حضرين منها مذكور  إنسانية أرضية، وما

¢ £ ¤﴿: املتخصص سيجد غريها، قال تعاىل آل [ ﴾� ¡
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 أننا لسنا خمريين يف األمر، بل شرع اهللا دين جيب اتباعه، وال جيوز -د
 t   ﴿: قال تعاىل: اختاذ أي دين آخر غريه، واتباعه هو غاية احلرية الشخصية
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 .مدرج وليس من كالم ابن عباس" كفر دون كفر"إن قول : السلف
u   ﴿:  أنه على فرض صحة تفسري ابن عباس لقوله تعاىل-هـ   t

|   {   z   y   x   w   v﴾ ]بأن ذلك كفر دون كفر]٤٤:املائدة ، 
 : لنا أجوبة منهامدرجاوأنه ليس 

 واحد من الصحابة الكرام، فلو فرضنا أن ذلك  أن ابن عباس -١
مذهبه مل يكن ذلك ملزما لنا، وقد خالفه غريه، بل إن ابن عباس نفسه قد 

 كما روى احلاكم وغريه، وإين ،"من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن: "قال
وقد دل ! ر بالقرآن كلهفر بآية وال يكفر من كفر من كَألعجب ملن يكفِّ

  . ابن عباس نفسه أن ذلك مما كانوا خيفون من الكتابقالالقرآن كما 
 أقام حدودا ليست يف القرآن، وكذلك خلفاؤه  أن النيب -٢

الراشدون، ومنها حد الرجم، الذي أمجع عليه الصحابة، ومنهم ابن عباس 
ه أي أحد، وهو كما تقدم، واملسلمون كافة والفقهاء كلهم، ومل خيالف في

  .سبب نزول اآليات يف سورة املائدة
 كأيب بعض التابعني أن هذا القول املنسوب البن عباس قد فسره -٣

جملز بأنه رد على اخلوارج، الذين يعتقدون أن كل معصية كفر وحكم بغري 
، بل صح "ليس الكفر الذي يذهبون إليه: "ما أنزل اهللا، وهلذا قال أبو جملز

 اخلوارج بل ناظرهم وأقام ن ابن عباس نفسه، وقد عاصر ذلك القول ع
، وقد فرق العلماء، ومنهم ابن القيم، بني من يعصي اهللا فيأخذ احلجة عليهم

  .رشوة، أو يتبع هواه يف مسألة بعينها وبني من يعرض عن حكم اهللا بأكمله
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، ]٤٤:املائدة[ ﴾z   y   x   w   v  u  t   }   |﴿ أن اآلية -٤
ة املائدة، وهي من أواخر ما نزل ومل ينسخها شيء كما يف تفسري يف سور
  .السورة
 أن الكفر إذ عرف باأللف والالم كما يف هذه اآلية دل على الكفر -٥

  .األكرب، نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الصراط املستقيم
 دليل  أن من املعروف يف علم البالغة وغريه أن احتاد املسند إليه-٦

د إليه واحد، أي نس فهو أوصاف خمتلفة ملعلى أن املسند مهما تعددت صفاته
أن احلكم مبا أنزل اهللا كفر وظلم وفسق، كما نص عليه الشيخ حممد األمني 

: الشنقيطي، والشيخ عبدالعزيز بن باز رمحهما اهللا، ويدل عليه قوله تعاىل
﴿q   p   o﴾ ]وقوله]٢٥٤:البقرة ، :﴿  t   s   r   x   w   v   u 

z   y﴾ ]٥٠:الكهف[.  
 أن القول خبالف ذلك إمنا يكون يف حق ابور كاملكره املذكور -٧

يف سورة النحل، أو جاهل احلكم املذكور يف سورة التوبة، أو الناسي 
املذكور يف سورة البقرة أو املخطئ كما يف سورة األحزاب والبقرة، 

  . وتنبيه املخطئ، وتعليم اجلاهل،كرهوالواجب على املسلمني هو إنقاذ امل
 أن اآليات يف سورة املائدة إمنا نزلت يف الكفار كلها، كما ثبت -٨

، ومن احملال أن يكون من مل حيكم صحيح مسلم عن الرباء بن عازب 
 واهللا تعاىل جعل القرآن بالتوراة كافرا، ومن مل حيكم بالقرآن عاصيا فقط،

وهو أفضلها مجيعا، وهو الناسخ ملا قبله من ن على الكتب كلها، هو املهيم
  .الكتب، وهو الذي تكفل اهللا حبفظه وجعله شريعة خالدة إىل يوم القيامة

 أنه ال بد من التفصيل الذي ذكره الشيخ حممد بن إبراهيم يف -٩
، وبذلك جتتمع األدلة كلها ويبطل اجلفاء والغلو معا "حتكيم القوانني"رسالة 

  .أن يتناقض أو يكذب بعضه بعضاوحاشا لشرع اهللا 
 أن من تنكب الطريق الواضح سوف جيد ما يؤيد به كالمه، من -١٠

تأويل أو قول مرجوح أو شاذ أو ضعيف أو متشابه من القول، وإذا علمنا 
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أن األصنام إمنا عبدت بالتأويالت الفاسدة، وأن إبليس الرجيم عصى اهللا 
د أن يسند قوله إىل ذلك، السيما ب  القائلبالقياس الفاسد، علمنا أن كل 

  .وأن القرآن نفسه منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات
 أن الظن بأن اتباع شريعة غري شريعة اهللا ال ينايف أصل اإلميان -١١

والتوحيد، إمنا هو أثر من آثار اإلرجاء، وإن مل يشعر قائله، والدين عند أهل 
عتقاد وامتثال أو إميان وإذعان وليس جمرد السنة واجلماعة قول وعمل أي ا

عقيدة قلبية، ومن ضالل املرجئة م خيرجون العمل عن اإلميان، وليس هذا 
  .موضع البسط يف الرد عليهم

قال الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا ضمن فوائد قصة 
ه، فإنه ومنها أن ذلك من لوازم اإلميان وآثار: "شعيب عليه السالم مع قومه

رتب العمل على وجود اإلميان، فدل على أنه إذا مل يوجد العمل فاإلميان 
c   b   ﴿: اهـ، وحسبك من ذلك قوله تعاىل" ناقص أو معدوم    a   `

d﴾ ]أي صالتكم إىل بيت املقدس]١٤٣:البقرة ،.  
 أن حمل الرتاع هو هؤالء الطواغيت من احلكام أو أتباعهم، وهم -١٢

 أصال، ويعترفون علنا بالتحاكم إىل القوانني الوضعية، سواء ال يذكرون اهللا
القانون الدويل كما يسمى، أو دساتريهم أو القوانني الغربية اليت لفرنسا 

أتفضلون هذه القوانني على شرع اهللا؟ : وسويسرا مثال، فمن احلمق سؤاهلم
يف احلياة كما أن من غري املعقول ! وهم يصفون شرع اهللا بالتأخر والظالمية

هل : العامة أن تقول ملن ترك العمل أو الدراسة يف مكان وانتقل إىل غريه
   وإمنا يقول الناس ملن فعل ذلك مل فضلته؟تفضل هذا األخري؟

 ، إذا أرادوا أن يؤيدوا قوانينهم، أن هؤالء الطواغيت أنفسهم-١٣
 ،جاحدوناستندوا إىل الشريعة الغراء تبعا فهم ليسوا جاهلني ا ولكنهم 

. كما كان فرعون وقومه وأهل الكتاب واملشركون الذين خاطبهم النيب 
:  وقال تعاىل حلبيبه ]٤٩:النور[ ﴾ z   }   |   {   ~   �   ¡﴿: قال تعاىل

﴿±   °    ¯   ®   ¬    «   ª   © ﴾ ]أي ال يعتقدون ،]٣٣:األنعام 
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 ﴾! "  #   $  % &﴿ :كذبك، وقال عن فرعون وقومه
، ]١٤٦:البقرة[ ﴾$   %   &   '﴿:  وقال عن أهل الكتاب،]١٤:النمل[

k   ﴿: وقال عن املنافقني    j   i   hg   f   e   d   c   b   a   `
l﴾ ]١:املنافقون[.  

 هو منازعة هللا يف ألوهيته اليت من ، أن التحاكم لغري شرع اهللا-١٤
V   U   ﴿:  ونفي لكونه تعاىل،خصائصها التشريع والتحليل والتحرمي

Y   X   W﴾ ]٣-٢:الناس[.  
 وإن مل ينسبه ، أن التحاكم إىل غري شرع اهللا هو افتراء على اهللا-١٥

¢   £   ﴿: قال تعاىل. صاحبه إىل اهللا    ¡   �   ~   }   |   {
©    ̈ Z   Y   X   W   ﴿:  وقال]١١٦:النحل[ ﴾¤   ¥   ¦   §  

e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [﴾ ]وقال ]١٤٠:األنعام ،
ª   »   ¬   ®   ﴿: حكاية عن قول موسى عليه السالم لفرعون وقومه    ©

¶   µ   ´   ³   ²±   °   ¯﴾ ]ع فقد ادعى أن]٦١:طهإلهه، فمن شر  
بل إن القرآن ليدل على أن ذلك دأب كل ضال مفتر، ! مع اهللا أو من دونه

B   9   :   ﴿: قال تعاىل عن شعيب عليه السالم    A   @   ?   >   =   <   ;
F   E   D   C﴾ ]وهكذا ميكنك اليوم احلكم على الغرب ومن ]٨٩:األعراف 

إنه ال يشرع " دوجي"على اهللا، وقرر العميد القانوين أتبعه بأم مفترون 
، وقد صدق هذا القانوين، فكيف خيضع البشر للبشر، "للناس إال من خلقهم

علم الغيب وميوت، وليس بيده مقاليد السموات وكيف يشرع للناس من ال ي
إخل ما ينبغي أن يكون صفة للمشرع وهي هللا وحده، وانظر إىل ..واألرض

  .اهاحدرة الزخرف، وليست صفة اخللق إال إالصفات اإلهلية املذكورة يف سو
قال :  أن من الشرك طاعة هؤالء املشرعني وترك شرع اهللا القومي-١٦

d   c   ﴿: تعاىل    be﴾ ]وقال]١٢١:األنعام ، :﴿   Á   À   ¿   ¾   ½
É   È   Ç   Æ   Å    Ä   Ã   Â﴾ ]رموقال]٢٩:الز ، :﴿   g
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s   r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h﴾ ]١٨:اجلاثية[ 
فالقسمة ثنائية إما شرع اهللا احملكم املطهر وإما اتباع أهواء اجلاهلية وإن ادعى 

  !ن متقدمونأهلها أم متحضرو
 ﴾Ò   Ñ   Ð﴿: ومما يدلك على أن القسمة ثنائية قوله تعاىل

، فإما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية وال ثالث هلما، غري أن مما جيب ]٥٠:املائدة[
 فكيف باجلاهليني التنبه له أن اجلاهليني ال يسمون أحكامهم جاهلية،

لقوانني املتقدمة، صطلحات أخرى، كامبن الذين يدلسون على الناس املعاصري
وقرارات هيئة األمم املتحدة، وأحكام القانون الدويل واتمع الدويل واألسرة 

ومن هذا الشرك قول بعض الناس أنا مسلم ليربايل !! الدولية أو إمجاع العامل
 وما أشبه ذلك من العبارات تقدميأو أنا مسلم اشتراكي أو أنا مسلم 

اإلسالم وال حيتاج اإلسالم إىل إضافة أخرى، وإمنا الدين عند اهللا . الشركية
N   M   ﴿: وال إىل قسمة جتعل بعضه متقدما وبعضه متأخرا    L    K

U   T   S   R   Q   P   O﴾ ]٣:املائدة[.  
 أن تلك الرواية عن ابن عباس ضعفها بعض العلماء قدميا وحديثا، -١٧

جمرد كفر أصغر، أليس ولو ترتلنا جدال وقلنا إن احلكم بغري ما أنزل اهللا 
الكفر أعظم الكبائر وهل هو الكفر الوحيد من الناس؟ أال يستوجب ذلك 
نصح فاعله بصدق، والتحذير منه؟ وهل كان الشيوخ األجالء كالشيخ حممد 

  . بن إبراهيم والشيخ األمني الشنقيطي يكررون الكالم عنه عبثًا
  :وإليك شيئا مما يوضح وجوب التحاكم إىل شرع اهللا

-   ﴿: قال تعاىل    ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !
8   7   6   5   4 ، تدبر ]٦٠:النساء[ ﴾.   /   0   1   2   3   

 وكيف -أي أنه ال حقيقة له-هذه اآلية وانظر كيف مسى اهللا إميام زعما 
مأمورون علَّق احلكم على جمرد اإلرادة وليس على الفعل نفسه، وكيف أم 

أن يكفروا بالطاغوت، فاإلميان به دليل على أن فاعل ذلك ليس مبؤمن، وأنه 
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Ò   Ñ   ﴿: إن كان مسلما قد ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالم، قال تعاىل
   â   á   à   ß   Þ   Ý   Ü   ÛÚ    Ù   Ø   ×   Ö   ÕÔ   Ó

ç   æ   å   ä   ã﴾ ]ة أال إله إال ، والعروة الوثقى هي شهاد]٢٦٥:البقرة
اهللا، والتحاكم إىل شرع اهللا مرتبط بأصل الدين وبكلمة الشهادة نفسها قال 

والشهادة بأن حممد رسول اهللا تتضمن تصديقه يف : شيخ االسالم ابن تيمية
اخل وذا عرف الشيخ حممد بن إبراهيم "..كل ما أخرب وطاعته يف كل ما أمر

أي كفر فوق هذا الكفر؟ وأي مناقضة ف(: يف رسالته حتكيم القوانني  وقال
  .)"لشهادة أن حممدا رسول اهللا فوق هذه املناقضة؟

 ال ميلك ذلك بل والتحليل والتحرمي حق هللا وحده، حىت الرسول 
، وملا حرم "إين ال أحل حراما وال أحرم حالال: "صرح بنفيه عنه قائال

، يل التشريع ال على سبصلوات اهللا وسالمه عليه على نفسه بعض الطعام
  .]١:التحرمي[ ﴾!   "   #   $   %   &   '   )﴿: عاتبه ربه قائال

ال بد يف اٍإلسالم من االستسالم هللا وحده : "وقال شيخ اإلسالم أيضا
، وإىل اهللا وحده "وترك االستسالم ملا سواه وهذا حقيقة قولنا ال إله إال اهللا

 ﴾Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Òß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   ﴿يرد الرتاع 
، والرد إىل ذلك غري ما أنزل اهللا شرك بالذي ال يشرك يف حكمه ]٥٩:النساء[

  .أحدا
ويربطه اإلمام ابن القيم بالرضا الذي هو شرط من شروط ال إله إال اهللا 

  : فيقول
وأما الرضا بنبيه رسوال، فيتضمن كمال االنقياد له والتسليم املطلق "

وىل به من نفسه، فال يتلقى اهلدى إال من مواقع كلماته، إليه، حبيث يكون أ
وقال ". وال حياكم إال إليه، وال حيكّم عليه غريه، وال يرضى حبكم غريه البتة

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو ى : "يف شرح الرضا بالدين
 رضي كل الرضا، ومل يبق يف قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما، ولو

  ". كان خمالفا ملراد نفسه أو هواه أو قول مقلّده أو شيخه أو طائفته



 ٢٩٠ 

³   ﴿: كما نص على أن قوله تعاىل    ²   ±   °   ¯   ®   ¬
À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹    ̧   ¶   µ   ´﴾ 

فالتحكيم يف مقام اإلسالم وانتفاء ( يشمل مراتب الدين كلها، ]٦٥:النساء[
  .) والتسليم يف مقام اإلحسانان،احلرج يف مقام اإلمي

وقال الشيخ سليمان بن عبداهللا بن حممد بن عبدالوهاب يف شرحه 
ملا كان التوحيد الذي هو (": تيسري العزيز احلميد"لكتاب التوحيد الذي مساه 

 وذلك هو معىن شهادة أال إله إال اهللا مشتمال على اإلميان بالرسول 
ب على تضمنه التوحيد واستلزامه حتكيم نبه يف هذا البا.... الشهادتان

 يف موارد الرتاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا الرسول اهللا 
والزمها الذي البد منه لكل مؤمن، فإن من عرف شهادة أال إله إال اهللا فال 
بد له من االنقياد حلكم اهللا، والتسليم ألمره الذي جاء من عنده على يد 

 ، فمن شهد أال إله إال اهللا مث عدل إىل حتكيم غري الرسول  رسوله حممد
  .)يف موارد الرتاع فقد كذب يف شهادته

وكالمه هذا دال بوضوح على خطأ من يظن من أتباع الدعوة السلفية 
أا حمصورة يف شرك القبور ودعاء الصاحلني، كما يدل على أن الذين 

ال إله إال اهللا "م ال يعرفون معىن يفتتحون كليات أو أقساما للقانون إما أ
  !.وإما أم خيالفوا عن علم

وملعرفة ما قرره علماء الدعوة ومن سار على طريقهم، وما قاله العلماء 
والدعاة املعاصرون يف ذلك ينبغي قراءة ما كتبه الشيخ حممد بن إبراهيم يف 

  ".حتكيم القوانني"رسالة 
وجوب حتكيم شرع "باز يف كتيبه وكذا ما سطره الشيخ عبدالعزيز بن 

ويف جمموع فتاواه ومقاالته، حيث املنهج الوسط الذي ال جفاء فيه وال " اهللا
  .غلو

وكذلك ما قاله العلماء والدعاة يف هذا العصر كالشيخ أمحد شاكر 
وأخيه حممود، والشيخ عمر األشقر، والشيخ عبدالرمحن عبداخلالق، والشيخ 
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حلميد بن باديس وعلماء اجلزائر، واملستشار صالح الصاوي، والشيخ عبدا
علي جريشة، واألستاذ أبو األعلى املودودي، والشيخ أبو احلسن الندوي، 
والشيخ حامد فقي، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عزت إبراهيم، 
والشيخ جعفر شيخ إدريس، والشيخ تقي الدين اهلاليل، واألستاذ سيد قطب 

اسي، والشيخ عبدالسالم ياسني، والشيخ حسن وأخيه، والشيخ عالل الف
البنا، والشيخ عصام العطار، والشيخ سعيد حوى، واألستاذ مالك بن نيب، 
وكل من دعا إىل نبذ العلمانية واملذاهب املستوردة كاألستاذ أنور اجلندي 

والشيخ يوسف واألستاذ حممد ناصر االندونيسي، والشيخ امليلي اجلزائري 
هذا بعض املعاصرين له املشتغلني باحلديث كالشيخ عبد القرضاوي، وعلى 

  .اهللا السعد، والشيخ سليمان العلوان
»   ¬   ®   ¯   °   ﴿ :واهللا تعاىل قال يف أول ي يف القرآن

  .]٢٢:البقرة[ ﴾±
وذكر شيخ املفسرين الطربي أن الند هو العدل، وقد جاء نفي العدل 

شركون يف سوريت األنعام والشعراء، عن اهللا وإثبات أن ذلك شرك يفعله امل
  . وكل ذلك من التقدمي بني يدي اهللا ورسوله املنهي عنه يف سورة احلجرات

وذكر الطربي أن بعض العلماء ذهب إىل أن الطاغوت هم السادة 
U   ﴿: والكرباء الذين كانوا يعظموم كما قال تعاىل    T   S   R   Q

X   W   V﴾ ]٦٧:األحزاب[.  
والصواب عندي يف الطاغوت أنه : "يف ذلك كالما فاصال جامعامث قال 

كل ذي طغيان على اهللا، عبد من دونه، إما بقهر ملن عبده، وإما بطاعة من 
عبده له، إنسانا كان ذلك املعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما 

  .اهـ"كان من شيء
ا أصحاا بعيدا وهذا يشمل النظريات والفلسفات اليت يبتدعه: أقول

عن الوحي، وكذا كل أمر معنوي اتبعه بعض الناس من دون اهللا ورسوله، 
  ).طاغوت ااز وطاغوت التأويل(وقد جعل ابن القيم رمحه اهللا من ذلك 
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وأكرب الطواغيت هو من ادعى األلوهية قدميا كالنمرود وفرعون، ومن 
 والرأمسالية وسائر من دعا الناس إىل اتباع كالمه حديثا، كزعماء الشيوعية

  .اتبعهم من احلكام شرقا وغربا
ومن التقدمي بني يدي اهللا ورسوله، وطاعة شرع غري شرع اهللا، 
االعتراض على حكم اهللا يف قضية املرأة، أو يف قسمة املواريث، أو يف أي 

  . حكم يدل على أن املعترض غري راض مبا قسم اهللا
:  يصري مرتدا كافرا، وقالوقد بني الطربي أن من مل يرض حكم اهللا

إن املعترض يصري من أهل اخللود يف النار، وهو باستنكاره حكم اهللا يف تلك "
  ".يصري باهللا كافرا ومن ملة اإلسالم خارجا) أي القسمة(

فاألمر إذن يف منتهى اخلطورة وقد أيد كالمه احلافظ ابن كثري يف 
¿   À  ﴿: تفسريه فقال عند قوله تعاىل    ¾   ½   Ã    Â   Á  

É   È   Ç   Æ   Å   Ä﴾ ]ر ما حكم  "]١٤:النساءلكونه غي
اهللا له، وضاد اهللا يف حكمه وهذا إمنا يصدر عن عدم الرضا مبا قسم اهللا 

  ".وحكم به
ومثله من حكم ببعض القرآن دون بعض، أو رضي حبكم اهللا يف أمر، 

: هللا عن املشركنيلكن مل يرض به يف آخر كما فعل املشركون واليهود، قال ا
1   2   3   ﴿: ، وقال عن اليهود]٩١:احلجر[ ﴾!   "   #   $﴿

   >   =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4
   J    I   H   GF   E   D   C   B   A   @    ?
   Z   YX   W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   ML   K

d   c   b   a   `_   ^   ]   \   [   j   i   h   g   f   e   
  t    s   r   q   p   o   n   ml   k﴾ ]٨٦-٨٥:البقرة[.  

فانظر كيف مسى اهللا تركهم العمل ببعض كتابه كفرا وتوعدهم على 
  .ك بأشد العذاب الذي ال خيفف وجعل ذلك شراء للحياة الدنيا باآلخرةلذ
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 عبده ورسوله وإمنا أنزل اهللا الكتب لكي حيكم الناس ا، وأوحى إىل
U   T   S   R   Q   P   O   N   ﴿:  بذلك قال تعاىلحممد 

`   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V﴾ ]٢١٣:البقرة[ 
¾   ¿    :﴿Â   Á   Àوقال لنبيه حممد     ½   ¼   »   º   ¹   ¸﴾ 

  .]١٠٥:النساء[
ت، حىت والتحاكم إىل أي شرع غري شرع اهللا إميان باجلبت والطاغو

  . وإن كانت أحكام هيئة األمم املتحدة، أو قوانني الدول اليت تسمى متقدمة
Ï   ﴿والصواب من القول يف تأويل ": قال اإلمام الطربي رمحه اهللا

Ñ Ð﴾ ]ين من دون اهللا ]٥١:النساءأن يقال يصدقون مبعبود 
امسان يعبدوما من دون اهللا، ويتخذوما اهلني، وذلك أن اجلبت والطاغوت 

لكل معظم بعبادة من دون اهللا أو طاعة أو خضوع له، كائنا من كان ذلك 
  ".املعظَّم من حجر أو إنسان أو شيطان

 دعاء يف قرأناه كما وعمر أبو بكر مها والطاغوت اجلبت أن زعم ومن
  .الباطل وقال افترى فقد قريش صنمي دعاء املسمى الرافضة

سالم ربه أن جينبه وبنيه عبادا، واألصنام دعا أبونا إبراهيم عليه ال
 كما ذكر ،هكذا مطلقة، فتشمل كل صنم حجرا أو بشرا أو حيوانا أو فكرةً

  .الطربي وشيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم يف معىن الطاغوت ومشوله
 ظنا جاهلية حضارة الغربية احلضارة تسمية يستنكر املتحذلقني وبعض

 يعتري مرض اجلاهلية أن تهت، والواقعان زمنية مرحلة اجلاهلية أن منه
 وجيعل وهداه، اهللا شرع عن تعرض وجيعلها ومكان زمان أي يف القلوب
 أو النبوة آثار تقل وفيها طاغوتيا، وحكمها عمى، وطريقها ظالما حياا

 الترك مشركي جاهلية عن تيمية ابن اإلسالم شيخ متكلّ وقد ل،تضمح
 سيما ال الغربية اجلاهلية غلبت فقد هذا زماننا يف أما زمنه، يف والديلم
  .األمريكية اجلاهلية
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 وكانت املسلمني، أصاب رمبا بل اإلنسانية، النفس يعتري املرض وهذا
 واليوم" بشيء أحبارنا نسبق لن "قدميا اليهود قال وقد األكرب، النفاق عاقبته
 الطني،الس علماء بذلك ويعنون" علمائنا من أفقه لسنا "املسلمني بعض يقول
 اليهود فاختذ اهللا، دون من أربابا ورهبام أحبارهم اختذوا الكتاب فأهل
 اختذوا وهؤالء البابوات، وأوامر اامع قرارات النصارى واختذ وهليل، مشاي
 ورسوله اهللا كالم يقرأون واجلميع هلم، قدوة شيوخهم عن يعلمون ما بعض
 يعرضون ولكنهم له، ارحش إىل حيتاج وال غموض وال فيه لبس ال صرحيا

  .الرجال أقوال ويتبعون والسنة الكتاب عن
C   ﴿ هي الكتاب، أهل إليها ندعو أن اهللا أمر اليت السواء، الكلمة وإمنا

R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F   E   D﴾] آل
 يتبع وال شرعه، واتباع اهللا، أمر خمالفة يف بعضا بعضنا يطيع ال أي ]٦٤:عمران

 ابن ذلك على نص اهللا، أحل ما حترمي أو اهللا حرم ما حتليل يف بعضا بعضنا
  .واأللوسي والعسقالين كثري وابن والقرطيب حزم وابن والطربي حامت أيب

/   0   ﴿ :تعاىل قوله عند اهللا رمحه الشنقيطي األمني حممد الشيخ وقال
 بيانه أقوم، هو لليت رآنالق هدي ومن( :]٩:اإلسراء[ ﴾1   2   3   4   5

 بن حممد آدم، ولد سيد به جاء الذي التشريع غري تشريعا اتبع من كل أن
 عن خمرج بواح كفر التشريع لذلك فاتباعه عليه، وسالمه اهللا صلوات عبداهللا

  .اهـ.)اإلسالمية امللة
Å   Ä   Ã   Â   Á   ﴿ :تعاىل قوله عند عظيم كالم أيضا وللشيخ
È   Ç   Æ﴾ ]وغريها ]١٠:ورىالش.  

 ترضى أو ،السياسة يوافق ما اهللا شرع من واالنتقاء اهلوى اتباع وأما
قالوا  الذين اليهود شأن فهو ،املخدوعة الشعوب به تصدق  أو،البطانة به

 ،]٤١:املائدة[ ﴾ ©   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±﴿ :كما ذكر اهللا عنهم
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 جيمع أو قرارات، من -يسمى كما- الدويل األمن جملس يصدره ما ومثله
  .الغرب عليه

 اهللا ألمر والطاعة السمع عليه وإمنا لديه انتقاء وال له خيار ال واملؤمن
{   ~   �¡   ¢   £   ﴿ كرهت أو النفس أحبت فيما ورسوله

À   ﴿، و]٢٨٥:البقرة[ ﴾¤   ¥    ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶
Å   Ä   Ã   Â   Á﴾ ]٥١:النور[.  

 وقارنه ،أخي املسلم إىل مرتلة التحاكم إىل الشرع من التوحيدفانظر 
  .بالغزو التشريعي الذي نعاين منه اليوم
 بأهوائهم، هم يف احلقيقة يرفضون والذين يعارضون رسالة النيب 

حكم اهللا ويقدمون بني يدي اهللا ورسوله، أو يرفعون أصوام فوق صوت 
 يدي اهللا ورسوله ورفع الصوت فوق ، وقد ى اهللا عن التقدمي بنيالنيب 

µ   ¶   ﴿: صوته، قال تعاىل    ´    ³    ²   ±    °   ¯    ®   ¬
À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ¸﴾ ]٦٥:النساء[.  

واحلكم بغري ما أنزل اهللا كفر وظلم وفسق، إذ املسند إليه واحد كما 
  .تقدم

ربون، كالشيخ وهذا هو التفسري الصحيح الذي قال به العلماء املعت
والشيخ عبد العزيز بن " أضواء البيان" يف -رمحه اهللا-حممد األمني الشنقيطي 

وجوب حتكيم شرع اهللا ونبذ ما : "باز يف كتابه الذي طبع مرات بعنوان
والتحاكم إىل الطواغيت والرؤساء والعرافني وحنوهم " :حيث قال فيه" خالفه

  ".لم وفسقينايف اإلميان باهللا عز وجل وهو كفر وظ
ومما تقدم يتبني لك ايها املسلم أن حتكيم شرع : "وقال عليه رمحة اهللا

اهللا والتحاكم إليه مما أوجبه اهللا ورسوله، وأنه مقتضى العبودية له والشهادة 
  ".بالرسالة لنبيه حممد 
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سواء كان ذلك بني دولة وأخرى أو بني مجاعة ومجاعة، : "إىل أن يقول
احلكم يف ذلك كله سواء، فاهللا سبحانه له اخللق واألمر أو بني مسلم وآخر، 

وهو أحكم احلاكمني، وال إميان ملن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خري من 
حكم اهللا ورسوله، أو متاثلها أو تشاها، أو أجاز أن حيل حملها األحكام 
الوضعية واألنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام اهللا خري وأكمل 

  ".أعدلو
أي أن الشيخ ابن باز رمحه اهللا ال خيرج عن كالم شيخه حممد بن 
إبراهيم رمحه اهللا، يف أن حتكيم القوانني من الكفر األكرب املستبني، وأنه 

  .مناقض لشهادة أن حممدا رسول اهللا
وإذا كان التحاكم لغري الشرع ناقضا للشهادة فمن الطبيعي أن ال جتد 

، ، اليت تذكر أهل اإلميان ال أهل الكفرضي اهللا عنهمذكره يف عقائد األئمة ر
وبذاك يكون من مل يذكره من علماء املسلمني املتأخرين قد أخلّ ذا األصل 

  .العظيم، أما حكومات السوء فمن الطبيعي أن حتاربه وتتهم أهله
وحكم من حرم احلالل وأحل احلرام هو كما قال اإلمام أبو حممد بن 

  ".اإلمجاع بكافر مشرك"حزم 
 أن الكفار خماطبون بفروع ومن كفر بالشرع فقد كفر بأهل الدين مع

 وال جيوز حتريف أصل الدين الشريعة على الصحيح وكما هو ظاهر القرآن،
وال شيء من شريعته كما فعل اليهود، ومن األدلة على أن الشريعة ال جيوز 

هود باطل إمجاعا، تبديلها وإن حرف الكفار دينهم وبدلوا فيه، أن دين الي
ة عن الرجم باجللد ضومع ذلك ال يقرون على دينهم املبدل كاالستعا

 أو باإلحراق كما تقول بعض طوائفهم، وتنص تورام، وإمنا ،والتحميم
@ A (: حكم اهللا يف التوراة والقرآن والسنة هو الرجم، قال تعاىل

F E D C B( ]وحكم مبا  فاملسألة اتباع ملا شرع اهللا]٤٣:املائدة 
تراه العقول البشرية مصلحة على الطريقة  ماو ،أنزل وليست تبعا للهوى
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 أي إن حكم ]٤١:املائدة[)   © ª » ¬ ® ¯ ° ±(اليهودية 
 وإن حكم بغري ذلك فال ،حممد باجللد والتحميم فاجعلوه حجة لكم عند اهللا

  .تأخذوا به
) سيدميدمي أو الاحلسي(ة اليوم ضمن طائفة وإحدى فرق اليهود املعروف

حترق الزانية وال تفرق بني أن تكون بكرا أو حمصنة، مث جاءت اإلباحية 
الغربية بغري ما يعتقد كال طائفيت اليهود وورثتهم النصارى فجعلت الزنا حبا 

  .ال جيوز حترميه، ومن عاقب عليه فهو متأخر وظالمي
ذلك مل وأصبح الغربيون ديايث يرضى أحدهم الفاحشة يف موليته وب

تعد تلك احلضارة دينية وإن كانت تتعصب لدينها، وحكم اهللا على من يغري 
حكمه بالكفرة واقرأ اآليات من اآلية الواحدة واألربعني من سورة املائدة 

وأشباههم ممن يقول حىت اآلية اخلمسني بتدبر يف ذلك واحذر كالم املرجئة 
  . أصغر فقطإن ذلك كفر

ا يف السعودية وحدها كما يزعمون بل وليس حد الرجم اليوم مطبقً
يقام يف باكستان والسودان والصومال والشيشان والواليات الشمالية يف 
نيجرييا وبعض واليات ماليزيا، وكثري من الدول تقتل الزانية كما يف األردن 

 يف واد آخر، ونظرية احلق واملؤمنونفاحملاكم القانونية يف واد ... ومصر 
  ".دوجي"ها غري بشري كما قال العميد جيب أن يكون مصدر

 إين( :قال  الرسول حىت حيرم، أو حيلل العلماء أو الوالة من أحد فال
  .)حالال أحرم وال حراما أحل ال

 إمنا والفقهاء اهللا، عن مبلغ جمرد  والرسول وحده هللا حق فهذا
  .الراشدون خلفاؤه وعمله  الرسول به جاء مما االستنباط عملهم

 -اإلسالم نواقض من األول الناقض- الشرك يكون ذلك تضىومبق
 بن حممد الشيخ جعلها أخرى نواقض وهناك البعض، يظن مما أوسع

 بن عبدالعزيز الشيخ منهم العلماء من عدد كالمه وشرح عشرة، عبدالوهاب
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 والشيخ الراجحي والشيخ الرباك حممد والشيخ العثيمني حممد والشيخ باز
  .هموغري الفوزان صاحل

 من املطلوب وإمنا أقل، أو ذلك من أكثر جعلها من على حجر وال
  .لتوحيده خادش وأي إلسالمه ناقض أي اجتناب هو املسلم

  



  
  
  
  
  

  ثالثا
  للتاريخ العقدي اإلسالمي موجز



 ٣٠٠ 



 ٣٠١ 

لكي تكون مقارنتنا بني احلضارتني عادلة، ولكي نعرف أسباب ما يقال 
عن تأخر املسلمني وتقدم غريهم، ال بد من استعراض التاريخ العقدي يف 
اإلسالم موجزا، وبيان درجة االحنراف عن الكتاب والسنة، والفرق اليت 

  .مية وجعلتها لقمة سائغة للغربأثرت يف احلياة اإلسال
نشأة و ،موجز التاريخ العقدي اإلسالميحيسن بنا قبل احلديث عن و
 اليت هي حركة هدامة سرية، فكثري ، عن املاسونية بإجياز أن نتحدث،الفرق

 مع أن هؤالء لو قرأوا ،من الناس يضخمون كيد الشيطان أو العامل اخلارجي
نوبنا  وأن املشكلة هي ذ،ال بعض العقوباتالقرآن لوجدوا أن هذه ما هي إ

، أما الشيطان فقد قال تعاىل عن ]١٦٥:آل عمران[ ﴾ Ý   Ü   Û   Ú   Ù﴿حنن 
V   U﴿: كيده    T   S   R ﴾ ]٧٦:النساء[.  

  :املاسونية
 ومن ذلك أن ، وجودها-فيما قرأت-تنكر املخابرات األمريكية 

 ،ا خرافةإ أنكرها، وتقول لبحث النفسي فيهارئيس قسم ا"  بوستدالجري"
 أفكارهاأظن أن  و،املؤامرةنظريه وإنه ال يؤمن ا كما تزعم إال من يؤمن ب

  . إذ مل يعهد أن األمريكان تركوا االحنياز لليهودمن تأثري اليهود
 ، بل هي من عصور سابقة،والواقع أن املاسونية ليست وليدة العصر

 وأن األحداث الكربى يف ،"بناؤون أحرار"عون أم ها القدمية ويدفلوهلا حما
وعني من العلماء والدعاة  وقد انضم هلا بعض املخد،العامل من صنعهم

، وأفكارها قدمية منها القول حبرية التدين وأن كال يعمل يف دينه ما واحلكام
  .يشتهي

 يعلم ما يكنه -عامال أو موظفا-ومن السذاجة الظن بأن كل غريب 
شركاته من عداوة لإلسالم وما يضمرونه للمسلمني حكام الغرب ورؤساء 

وقد يعمل املرء يف املاسونية دون أن يطلع على ذلك، فيصدق ما من الكيد، 
األنصار رضي اهللا عنهم ملا كانوا على درجة تقوله املخابرات األمريكية، و



 ٣٠٢ 

عالية من الذكاء والعبقرية سكت الذين بايعوا منهم ليلة العقبة وتركوا من ال 
  .علم حيلفوني

أو حتدث عنها ومن حذرين منها،  املاسونيةن كتب عنوال أحصي م 
من يعيش يف بالد الغرب من املسلمني وهم يعرفوا جيدا، وبعضهم منهم و

عون  ويد،أخربين أنه انضم إليها قبل أن يهتدي، وحمافلها مشهورة معروفة
الذي " مد بكتالحم"، وممن انضم إليها من املسلمني شفاء املرضى وعالجهم

  .عاين القرآن، مث هداه اهللا وأسلم فتركهاترجم م
 ويقولون إن بعض امللوك كانوا ،"املاسونية امللوكية"ومن فروعها 

 كما أن من ،جة الثالثة والثالثنيقد بلغ الدرأن امللك فالنا أعضاء فيها و
 وهذه ، وقد حيضرها بعض الزعماء"الروتاريو الليونز"فروعها نوادي 

 ويعتقد ،عنها الكثري وقد قرأت علنية معروفة يف كثري من العواصملفروع ا
 وأن سليمان عليه السالم أول ،املاسونيون أن هدفهم بناء اهليكل املزعوم

  .، وهنا يظهر األثر اليهودي فيهم-وحاشاه من ذلك-املاسونيني 
 معروفونوبعض املاسونيني يصرحون بأمسائهم وقد قرأت كتبهم وهم 

  ، فكيف ينكر وجودها عاقل؟"حنا أبو راشد"لبناين ل، منهم اأيضا
 وأ اكيدا أو مكرا أو إفكا أو افتراء(حنن نسمي األشياء كما مساها اهللا و

، وكل ذلك عند أهل الكتاب مهما خدعونا )حسدا واستكبارا وجحودا
 صريح عند طائفة  ذلك، وحسبك أنلدميقراطية وحرية الرأي والعقيدةبا

ا، د قادم وكربائهم، وكلما أرادوا احلق أزم األفعى اليهوية أزمنهم، وعن
ود مؤامرة وال نقول بنظرية املؤامرة اليت يعتقدون، ولكننا أيضا ال ننكر وج

على اإلسالم واملسلمني، كما أن اليهود أنفسهم خيتلفون فيما بينهم ورمبا 
  .كان املنكر هلا صهيونيا واملثبت هلا غري صهيوين

عن كثري احلديث  كان -رمحه اهللا-محن الدوسري يخ عبدالروالش
 وأذكر من الدعاة الذين كانوا ،من يتبعهم سراً  ويذكر بعضاملاسونية

يتحدثون عنهم الشيخ حممد حممود الصواف الداعية العراقي املعروف عليه 
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  .رمحة اهللا
 عبداهللا و، وأبو إسالم أمحد عبداهللا،لزعيب حممد علي ااوممن كتب عنه

ا ينبغي أن يعلم مم وكثريون غريهم، و، عبدالسالم ياسنياملغريب، والداعية التل
 وهكذا كل عصابة إجرامية بل وغري ،أن يف املاسونية من ال يعرف حقيقتها

 واملاسونيون ينشئون منظمات لألطباء وللنساء والشباب ويتسترون ،إجرامية
  .دائما بدعوى اإلنسانية والعمل اخلريي ااين

 ال نضخموما يقوله بعض كتاا، ال نؤمن خبرافات أمريكا إذْ وحنن 
 وإذا صربنا ، فهي من الكيد الذي يكيده األعداء،نظرية املؤامرة وال ننكرها

، ]٤٦:إبراهيم[ ﴾`   b   a﴿ مع أن مكرهم ،واتقينا مل يضرنا كيدهم شيئاً
 وكل املؤامرات ،ولسنا اليوم يف عصر املؤامرات بل يف عصر تطبيق املؤامرات

U   ﴿ : عنه تعاىل اهللاقالالذي  ،هي من كيد الشيطان الضعيف    T   S   R
V﴾ ]٧٦:النساء[.  

 وبعضها وجه ،وهذا الغرب تكثر فيه املنظمات واحلركات السرية
 "اليسوعية"و" الصليب الوردي"دامة سوين آخر، ومن هذه احلركات اهلما
وقائده " األببوش "يؤيدهم  املعاصرين الذين كان "أصحاب األيكة"و

قد رأيتهما يف إحدى الصحف األمريكية عاريني  و،"شوارسكوف"اهلالك 
 "كاليفورنيا" يف والية "أصحاب األيكة"ويغلب على ظين أن ذلك من شعائر 

كما  ،"اغاليو"ونوادي " البناي برث"ضمن تأييدمها هلم، وكذلك منظمة 
الربجمة "جديد، وبعضهم يستخدم نشر احللول واالحتاد يف ثوب يعملون على 

  . تستراً"اللغوية العصبية
ع  وممن وقّ،وقد حرم امع الفقهي مبكة املكرمة االنتساب للماسونية

  .على ذلك الشيخ عبداهللا بن محيد رمحه اهللا كما حرم الفاتيكان ذلك
البوذية تعدد األديان وأن أصلها واحد كما كانت واملاسونية تؤمن ب

  .، وكذا احلالج وابن عريب يف تارخيناقدمياًواهلندوسية 
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  :أما التاريخ العقدي لإلسالم فهاك بعض مالحمه
 يعبدون ، والناس يف جاهلية جهالء وظالم مطبقبعث اهللا حممدا 

 ويتبعون ما عليه اآلباء ،األصنام واألوثان واجلن وامللوك واملالئكة والكهان
كان فيهم الفالسفة واحلكماء واألجداد والقبيلة ولو كان باطال، وقد 

 ويف العرب أهل الكرم واحللم والشجاعة والباحث عن الدين ،والشعراء
 ومنهم من يغيث ، املستجري ومنهم من جيري، وتارك شرب اخلمر،احلق

 ،جيتنب الزنا والفواحشمن  ومنهم ،دوأدة ومينع أن تومللهوف ويكفل املوؤا
لبعث والقيامة وتوحيد اهللا وإرادة  عن اة غافلالكثرة املسيطرة منهمولكن 

 واالشتغال بعيوب ، واستغفار اهللا تعاىل من الذنوب،وجه اهللا والدار اآلخرة
 اإلسالم عليه مثل مما أقرهمن الصفات يوب اآلخرين، وفيهم عالنفس عن 

 وفيهم كثري من احملامد واملساوئ، ،الشجاعة وإكرام الضيف والفطرة السليمة
كهم كان ساذجا يعلم كل عاقلٍ بطالنه، وملا أرسل النيب ومن مزاياهم أن شر

 مصعب بن عمري لتعليم أهل املدينة قبل أن يهاجر كان أهلها يسلمون 
، ونزع القطن من بسهولة، وأسلم الطفيل بن عمرو  مبجرد مساع النيب 

  .وأسلم ضماد األزدي مبجرد مساعه خطبة االستفتاحأذنيه، 
 يفعله اوس، من نكاح احملارم، وعما وكان العرب يترفعون عما

يعتقده النصارى من أن املسيح هو الذي خلق السماوات واألرض، ومل 
مان، ومل يكن لديهم و كما عند اليونان والر،دهم الفلسفات الكفريةتعقِّ

  . نظام للطبقات كما كان يف اهلند
ادة فأخرجهم من عبودية العباد إىل عباهللا  بالنور من عند وجاءهم 

من ضيق الدنيا إىل سعة  و، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم،رب العباد
 فصرب على ذلك ،نالكافرون واملنافقو ا واآلخرة، وأوذي يف اهللا وامهنيالد
  ومتم مكارم األخالق،،من الفضائل وأنكر الرذائلالعرب  ى ما لد وأقر،كله

جاهد يف اهللا قد ن آذاه، وم وصفح ع،عمن كذبه اوملا أظهره اهللا ونصره عف
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 وحيذر املسلمني ، شديد اإلنكار على البدعة وأهلها وكان ،جهادهحق 
 وملا أراد بعض الصحابة أن يتركوا اللحم أو يتركوا الزواج أو يصوموا ،منها

ولكين أصوم ( :، وقال أنكر ذلك النيب ، كما فعل الثالثة الرهط،الدهر
  .) فمن رغب عن سنيت فليس مين،اء وأتزوج النس،وأفطر وأصلي وأنام

 فكان نعم القائد ، األمثلة على ذلكى من أجل حياته وسريته توكان
k   ﴿:  وقال له ربه تعاىل، وكان قدوة يف كل أمر،ونعم الزوج ونعم املريب

l n m﴾ ]وكان املشركون يف اجلاهلية يسمونه الصادق األمني، ]٤:القلم ،
، وقد وسع حلمه "ال وصوال للرحمناك إما عهد"يف اإلسالم كتبوا له و

صلوات اهللا عليه وشفقته أعداءه، حىت رأس النفاق عبد اهللا بن ايب بن سلول 
  .فترفق به ومل يعاقبه

 ،بكر وعمر رضي اهللا عنهما  سار الشيخان الكرميان أبومنهجهوعلى 
 كما قال أحد السلف  مع الدنياهلما وكان حا، باالقتداء ماوقد أمر 

مل و وأما عمر فأرادته الدنيا ،بكر فلم يرد الدنيا ومل ترده أما أبو: احلالص
دان وجه اهللا، ومل يؤثرا ي وكانا مع زهدمها عابدين تاليني للقرآن ير،يردها

يم، وعمر مل إن أبا بكر مل يول أحدا من بين تأحدا من قرابتهما بشيء، بل 
الشيخني سار الصحابة يول أحدا من بين عدي، وعلى املنهج النبوي وسرية 

الكرام، فكانوا جيال فريدا ليس بعد األنبياء أكرم وال أفضل منه، وكانوا 
 وكان الصحابة الكرام بشرا كسائر البشر أشداء على الكفار رمحاء بينهم،

  وفيهم السرعان وفيهم من هو لألعرابية أقرب ولكنهم وحيبون املال،خيطئون
 كل ميادين احلياة اليت مكنهم اهللا تعاىل  وعاملني يف،جماهدين للكفاركانوا 

: ومنهم من قال،  ومنهم التاجر ومنهم صاحب املهنة فمنهم الفالح،منها
ين والفقري ومل ينكر  وكان منهم الغ،، ومنهم أهل الصفة"دلوين على السوق"

 ، وتلك قسمة اهللا يف خلقه، واجلميع متبعون للسنة،بهاحأحدهم على ص
 فلم يكن فيهم مبتدع وال ضال عن احلق، ،ب اهللا تعاىلموافقون ملا يف كتا

 يقولون ما يعتقدون أنه احلق ،وكانوا رضي اهللا عنهم أمجعني أئمة جمتهدين
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 وال مينعون أحدا عن إبداء رأيه، ،فون يف اهللا لومة الئما وال خي،ويصدعون به
كن  ومل ي، أو كثرترواية أحدهمت ويتفقون على متابعة الكتاب والسنة قلّ

 بل ال يعرفون الكذب على أحد ،فيهم من يكذب على اهللا ورسوله مطلقا
 وكانوا هداة مهتدين ، واحلكمة ضالتهم مجيعا،من البشر مسلما أو كافرا

 ويف كالمهم القليل علوم نافعة كثرية، وكان أحدهم جامعة ،قليلي التكلف
  منهم فيجدون اخلري والربكةه يرجع الناس إىل من وجدو،متحركة

 وهو أعظم املربني ، وحسبك بقوم رباهم رسول اهللا ،واإلحسان واليسر
 ومن وصف ابن مسعود ، وكل من جاء بعدهم عالة عليهم،وسيد املعلمني

.. " ومن وصف الشافعي هلم ،"قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه .. "هلم 
أفضل  ا وملا سئل بعض السلف أيهم،"واختيارهم لنا خري من اختيارنا ألنفسنا

تراب يف منخر معاوية لصحبته رسول " : قال؟العزيز معاوية أم عمر بن عبد
  ."العزيز بن عبد خري من عمر  اهللا

   . ظهرت فرقتانويف عهد اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب 
 ،أتباع عبداهللا بن سبأ اليهوديوهم غالة الروافض والزنادقة : األوىل

 اليهودي دين املسيح عليه "بولس"هللا كما بدل الذي أراد أن يغري دين ا
 قالوا أنت ؟ من هو: أنت هو، قال علي:كان الزنادقة يقولون لهو ،السالم

اه نففقد  أبن سبأما ا ،قهم بالنار فحر،-وا كبرياتعاىل اهللا عن ذلك عل-اهللا 
  .فيما بعد، ونشأ من ذلك الرافضة علي  إىل املدائن
 .مت الرجال يف دين اهللا حكّ:ين قالوا له اخلوارج وهم الذ:واألخرى

 ابن عباس رضي اهللا عنهما ملناظرم، مث قاتلهم، ومن مث تعلم فأرسل علي 
 ،"الشيعة"الفقهاء منه كيفية قتال أهل القبلة، وتعصبت طائفة لعلي  فسموا 

  .وكانوا على عقيدة أهل السنة يومذاك
الزبري ابن ن عمر و مثل اب صغرياًمث يف عهد من كان أيام النيب 

أصل مذهبهم و ، اجلهين وغيالن الدمشقي وكان منهم معبد،خرجت القدرية
 فتربأ منهم الصحابة الذين عاصروهم ، الدمشقي النصراين"يوحنا"هو أفكار 
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 وقال فيهم بعض ، وناظرهم بعد ذلك عمر بن عبدالعزيز،وأنكروا بدعتهم
 جحدوه كفروا وإن  فإن،-أي علم اهللا-ناظروا القدرية بالعلم " :السلف

صمواأقروا به خ".  
ما ناظرت أحدا بعقلي كله إال  ":وقال القاضي إياس املشهور بذكائه

  ".القدرية
قال و ،ال بن عطاء الغز واصلُ التابعي احلسن البصري اعتزل جملسمث
  . اعتزلنا واصل، فسموا املعتزلة:احلسن

لذي قتله خالد بن عبداهللا ويف آخر الدولة األموية ظهر اجلعد بن درهم ا
 ؛ باجلعد بن درهم فإين مضح،ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم":  وقال،القسري

 وإليه ينسب مروان بن حممد ،خلإ "...فإنه أنكر أن اهللا اختذ إبراهيم خليال
 وتتابعت البدع فظهر ، الذي يقال له مروان اجلعدي،آخر خلفاء بين أمية

ه املرجئ الذي حارب واحلارث بن سريج ،بن صفوان مؤسس اجلهميةهم اجل
  . وتغريت األمور جدا كما قال احلافظ ابن حجر،نصر بن سيار باملشرق

 ، ذلك العلم الذي ذمه كثري من السلف،ومن االعتزال ابتدأ علم الكالم
 منها قياس عامل الغيب على عامل ،واشتمل هذا العلم على ضالالت كثرية

 وأعرض أهله عن ،ينهما يف الكتاب والسنة مع التفريق اجللي ب،الشهادة
 وليتهم ، واشتغلوا به وأفنوا أعمارهم فيما ال جدوى من ورائه،الوحي

 كما رأينا لدى ؛ وشغلوا عقوهلم الكبرية بالتجربة،اشتغلوا بالتقدم املادي
 ، فقد كفانا الوحي ذلك، فيما بعد، أما الغيب وصفات اهللا تعاىلنياألوربي

  . به كما وردوحسبنا اإلميان 
 أن :وقد ضرب العالمة أبو احلسن الندوي مثاال مجيال لذلك موجزه

 ،رجال قال له العلماء أهل اخلربة إن مساحة البحر الفالين كذا ووزنه كذا
 البحر  بنفسه فجاء بدلوه ووقف على شاطئ ذلكولكن أىب إال أن يعرف

  .!ليعرف كم من األطنان فيه
  .يةوعد األممث كانت اخلالفة العباسية ب
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الذي أثىن عليه شيخ  غري أن اخلليفة املهدي ،ورفع الزنادقة رؤوسهم
 وأول الفالسفة ،تتبعهم وقتلهم واحدا واحدا، مث ظهرت الفلسفةاإلسالم، 

ة يف الفلسفة األوىل  الذي كتب رسال"الكندي"الذي ألفوا فيها هو 
الفلسفات رمجت الكتب و ت-يف عهد املأمون- وقبل املعتصم ،لمعتصمل

 وكان كثري من املترمجني من ،" احلكمةبيت"اليونانية يف دار الترمجة املسماة 
 ومل يترمجوا ، ومل تترجم اخلرافات واألساطري اليونانية وما أكثرها،النصارى

ا مل يترمجوا املسرح الذي حار ، كم"جستنيان"القوانني الرومانية ومنها لوائح 
  .!ترمجه بالشعرمث ، ي ابن رشد ترمجة معناه فيما بعد القاضيف

 أا ما دخلت مومسح كفرة أهل الكتاب بالفلسفات اليونانية لعلمه
واملهم أن مصدر ،ن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهللادينا إال أفسدته كما بي 

 ،"احملنة الكربى"التلقي ناله اخللط والغبش، ويف زمن هؤالء اخللفاء كانت 
 يزيد  قد ماتلو: " وينقل املؤرخون أن املأمون قال،وهي القول خبلق القرآن

 أحد  وقد كان يزيد بن هارون،"بن هارون ألعلنت القول خبلق القرآن
، وهكذا كان العلماء حجر عثرة يف سبيل نشر شيوخ اإلمام أمحد رمحه اهللا

 ، أكثر العلماء-أو ورى-فأجاب للمحنة الضالالت كما يريد الطواغيت، 
 ،" بشيء من السنةائتوين: "مام أمحد بن حنبل رمحه اهللا وقالوثبت اهللا اإل

 ، وأىب إال قول احلق،وجلدوا وعذبوا اإلمام أمحد فصرب على ذلك ومل جيبهم
  .دؤاىل كرب تعذيبه القاضي ابن أيب دووت

 املعتزلة إىل اآلفاق بأن من مل يقل إن القرآن خملوق من  احلكاموكتب
 وهكذا تعلم الزعماء ، ويقطع عطاؤهفةالوظيمن  مينع ،موظفي الدولة

، ومارس املعتزلة أول خيالف رأيهماملستبدون مبدأ الفصل من الوظيفة ملن 
  .فكري يف التاريخ اإلسالميإرهاب 

، ومع ذلك امتنع اإلمام خلليفة املتوكل رفع احملنة وعاد للسنة وملا جاء ا
 وقد ،ل الفرس ويف عهده جئ بالترك ليحلوا حم،أمحد عن هداياه وطعامه

ملت  وس،تلغري أن املتوكل قُ ،حتدث اجلاحظ عن شجاعة الترك وفروسيتهم



 ٣٠٩ 

 وشاهده املتوكل والشاعر البحتري ذكر مقتل ، بعض اخللفاء من بعدهعيونُ
  .بنفسه ووضع يف ذلك قصيدة

مث ظهرت القرامطة يف سواد الكوفة ومنه إىل بالد أخرى، وكان منهم 
 إىل هجر، وادعى جاح وأخذ احلجر األسودر الذي قتل احلُ هجصاحب

  ".مجهورية اشتراكية"ني أن القرامطة أرادوا قيام يبعض الشيوع
كما مث انتشرت البدع والفلسفات انتشارا عظيما وعم الرفض الدنيا، 

  ".بنو عبيد"و" هبنو بوي"، ومن الرافضة قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا
آراء أهل  "صاحب"  الفارايبنصر أبو"ومن الفالسفة الذين ظهروا 

واملعلم األول عند الفالسفة هو  ،"املعلم الثاين"الذي يسمونه " املدينة الفاضلة
  ."أرسطو"

 ،وعاد بعض املعتزلة إىل السنة وإىل ما دعا إليه اإلمام أمحد خاصة
  .ومنهم أبو احلسن األشعري

طنية ومن البدع اليت انتشرت يف تلك اآلونة بدعة الرفض وبدعة البا
 وجاء ابن سينا ،وبدعة املتكلمني الذين مال متأخروهم إىل التنجيم والفلسفة

 نشأ عبيديا إمساعيليا وابن سينا ،وكان فيلسوفا) بالرئيس أيب علي( امللقب
 وصنف الكتب يف ، وأخذ الفلسفة عن الفارايب،كما اعترف هو بذلك

  والرسالة، والنجاة،فاءالش( :تب ابن سينا كُنوماملنطق والفلسفة وغريها، 
  .)األضحوية

بد أن يؤلف يف نصرة الشريعة لكي  وكل من ألف يف الفلسفة ال
، أو يدعي أن تلك كفريات هماينيدعي اجلمع بيسكت عنه عامة الناس، أو 

  خمذولون مرذولون قليلو وهكذا أهل البدع والعلمنة،منسوبة إليه ومل يقلها
  ".بيننا وبني أهل البدع يوم اجلنائز ":ال وصدق اإلمام أمحد حني ق،األتباع

 وكثرت ،وامتزج الرفض باالعتزال، والباطنية بالفلسفة والتصوف
سناد وعواليه عن  واشتغل كثري منهم بغرائب اإل،ديثالفنت، وضعف أهل احل

  .الدعوة إىل حقيقة الوحي
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قهم بعض املسلمني، وصد" الفاطميني"وظهر العبيديون ومسوا أنفسهم 
 ومال كثري من الناس إىل اجلواري والغناء واللهو ،منةظهر الترف والسكما 

 مث قدم التتار ، فتكالبت عليهم األمم وجاءهم الصليبيون،وتركوا اجلهاد
نصري " الذي أمساه أهل السنة "نصري الدين الطوسي" م التتارمنجوكان 
  ".فرغانه"وهو الذي أنشأ مرصد " الكفر

الرافضي، وهذا اخلليفة " ابن العلقمي"عباسي وكان وزير اخلليفة ال
يقال إنه كتب إىل صاحب املوصل يطلب منه إرسال بعض ) عصمستامل(

، وأنه إمنا عرف خطر التتار حني أصابوا جارية كانت ترقص بني املغنني إليه
 التتري من قتل "هوالكو" وخاف ، وسرح ابن العلقمي كثريا من اجلند،يديه

 ولكيال يراق -مع أن اخلليفة من آل البيت-الرافضة له قتله  فزين ،اخلليفة
وقتلوه فيه، ) جوالق( لفوه يف خيشٍ -كما كان خيشى هوالكو-دمه 

 :واستوىل التتار على بغداد وأكثر البالد اإلسالمية حىت قال قائل من املسلمني
"وملا أراد اهللا هزميتهم خرج ،"هزمون فال تصدقهمن حدثك أن التتار ي 
 وكان ،زموا شر هزمية وهناك ه"عني جالوت"ملماليك من مصر إليهم يف ا

 ، وهربت أسرته من حران إىل دمشق،شيخ اإلسالم ابن تيمية إذ ذاك صغريا
 غري أم كانوا يتحاكمون ،وملا كرب كان كثري من التتار قد أظهروا إسالمهم

رجالن  ":ون، وكانوا يقول"جنكيزخان" الذي وضعه هلم "الياسق"إىل كتاب 
 وهذا ما ، أي أما سواء عندهم قبحهم اهللا،"خان عظيمان حممد وجنكيز

  .يقوله اليوم بعض الغربيني
 الذين نطقوا بالشهادة وأظهروا وأفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية بأن التتار

 وقابل رمحه اهللا ، طائفة ممتنعة وليسوا بغاة، مع حتاكمهم إىل الياسقاإلسالم
 ونفعهم ، مث إن املسلمني قاتلوهم، ونصحه ووعظه بكل جرأة"قازان"ملكهم 

  .اهللا بفتوى شيخ اإلسالم كما ذكر ابن كثري
ورد شيخ اإلسالم رمحه اهللا على اليهود والنصارى والفالسفة 

 وكان كثري ،من أخطأ من الفقهاءعلى واملنطقيني والباطنية والرافضة و
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 وإذا ، وكان واسع االطالع جدااالستشهاد بالقرآن وكثري املعرفة باحلديث،
 ،تكلم يف مسألة كان أعرف ا من أهلها وظن الظان أنه ال حيسن غريها

) ابن مري(  وصدق من قال،وهكذا ينبغي أن يكون اددون يف كل عصر
 واهللا ليخرجن اهللا هلذا العلم أقواماً" :حني أحرق احلساد كتب شيخ اإلسالم

  ."هم اآلن يف أصالب آبائهم
ا ينبغي لطالب العلم معرفته أن الفرق اإلسالمية ليست مجاعات ومم

منقرضة، بل هي ظواهر عامة، والظاهرة تعود مىت توفرت شروطها 
  .املوضوعية

 والفلسفة والكالم، ظلت يف  واإلرجاءومع انتشار التصوف والرفض
هذه األمة طائفة منصورة، جتاهد على أمر اهللا ال يضرها من خذهلا أو 

 وهكذا أحيت األمة فريضة اجلهاد، وظهر فيها السالطني ااهدون خالفها،
مثل نور الدين وصالح الدين، رمحهما اهللا، وهذه األمة املباركة مترض 

  .ولكنها ال متوت، وقد تشغلها الشهوات ولكنها ال تنسى اجلهاد
 وكان ،إىل دمشق وانتقل مركز الثقل يف العامل اإلسالمي من بغداد

 وأثىن شيخ اإلسالم على سالطني املسلمني ااهدين من قبل،ذلك قد بدأ 
  مات مبرض ومل يقتل يف معركة وإمنا،امللقب بالشهيد" نور الدين"أمثال 

 وكان نور الدين ،"السرطان"ا نسميه اليوم نوعا مم ورمبا كان ،"اخلوانق"
ربه  وصنع من، يرتزق من وقف له يف حلب، يف الدنياما للشريعة زاهداًحمكِّ

  .للقدس ثقة منه أا سوف تفتح ومات قبل فتحها
 : وأعمالهة نور الدينعن بعض سري وهذه نبذة

 يأخذ من  ومل، كان مستمسكا بالكتاب والسنة عادال زاهدا جماهدا-١
 ويرتزق من ، وكان يعيش مثل الفقري من رعيته،بيت مال املسلمني شيئا

ابل راعيا ذكر أنه يعيش على ، وملا ق ويعيش على رغيفني يف اليوموقف له
 .رغيف واحد حقر نفسه وحكم أنه غري زاهد
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 مل يأت بعد :قال عنه بعض العلماء أو املؤرخني ومنهم أبو شامة -٢
 .العزيز مثله اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد

 ".رضوان تتش"حرر حلب من سيطرة الرافضي  -٣
لبت منه ، وملا ط عابدة زاهدة"عصمت خاتون"كانت زوجته  -٤

 .بعض املتاع أحاهلا إىل الوقف
رىب صالح الدين األيويب على الزهد وحب اجلهاد، ومع أن نور  -٥

مها  وأسد الدين وصالح الدين ليسا من أقربائه بل ،الدين سلجوقي تركي
 .مها لتقوامها وجهادمها والّ فقدكرديان
 يت الوأوقفه للقدس" منرب نور الدين"صنع يف حلب املنرب املسمى  -٦

املسجد  ولكن قائده صالح الدين وضعه يف ،مات رمحه اهللا قبل فتحها
 .، ويف زمننا هذا أحرقه اليهوداألقصى املبارك ملا حررها

 وأنه حلصار ،بد منه رأى نور الدين أن القضاء عل املنافقني ال -٧
 عم صالح "شريكوه"أسد الدين   فأرسل،بد من فتح مصر الصليبني ال

 ونشروا السنة ومنعوا ،نيصالح الدين وقضوا على العبيدي ومعه ،الدين
 .الرفض حىت مل يبق يف مصر بعد صالح الدين بيت رافضي واحد

 وليس كما ،ن السنة أن يضع املسلمون سيوفهم هكذاإملا قيل  -٨
 .يفعله الترك أمر جيشه باتباع السنة

تسمى  اليت "الرها"ينة  وحصن مد،فتح نور الدين حصونا كثرية -٩
 كما هزم الصليبني يف ،وهي أهم مدينة يف زمنها بعد القدس" أورفا"اليوم 

، وتتابعت وكثري من بالد الشام" حارم"و" يفقش"معارك كثرية، وجاهد يف 
عليه احلمالت الصليبية وأحاط به األعداء حىت أم مرة أرادوا قتله واقتحموا 

رد اخلشبة اليت كانت عليه خيمته، فامتطى فرسه وضرب أحد جنده من الك
 .تقيد رجلي الفرس بالسيف

، فال قصور وال عاش نور الدين أكثر حياته يف خيمة اجلهاد -١٠
 .ترف
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 زاق املسبلةطلب منه بعض الناس صرف ما يف األوقاف واألر -١١
يعين (اليت ال ختطئ  ال أقطع األرزاق عن السهام" : فأىب وقال،عسكرهعلى 
 ."سهام اليت ختطئ وتصيبوأصرفها على ال) الدعاء

: حدى املعارك يقول يف سجودهإ يف مسعه بعض اجلند أو املوايل -١٢
" اللهم انصر املسلمني على الصليبني وال زمهم بسبب هذا الكلب حممود"
 .-يعين نفسه-

 ،كتب إليه أحد الزهاد من املوصل يشري عليه بالعمل بالسياسة -١٣
. "يست يف الكتاب والسنة فهي باطلةكل سياسة ل": فرد عليه نور الدين

انظروا كتاب الزاهد للملك "يقول وب الناس فكان ذلك الكاتب يعج
 ."!وكتاب امللك للزاهد

بالكرة لكي يتمرنوا   يف معركة أن يلعبواونواأمر جيشه إذا مل يك -١٤
 .على اجلهاد

 وكان املسلمون ، بالد املغربامتدت دولته من حبر العرب إىل -١٥
، واستنفر األمة كلها كان السيما يف بغداد وحلب واليمنون له يف كل ميدع

للجهاد حىت أن إحدى نساء املسلمني مل جتد ما تبعث به إليه إال ضفائر 
 !ه أن يكون قيدا لفرس تقاتل يف سبيل اهللالهذا ما أملك ولع: شعرها، وقالت

 أن ،ه وأخربه صلوات اهللا وسالمه علي، يف املنامرأى النيب  -١٦
 لكي ينقال جسده ،نيي يف زي حاجني مغرب،البابا أرسل اثنني من أتباعه

 واحتال ، فجاء نور الدين إىل املدينة، وأراه إيامهاالشريف إىل الفاتيكان
يأخذوا اجلائزة من يده أن ة للقبض على الرجلني بأن أمر كل أهل املدين

  .مباشرة
ء شيخ اإلسالم ابن تيمية  وثنا، حماربة نور الدين للصليبنيإضافة إىل

 . اإلمساعيليةني فإن املسلمني ليشكرون له قضاءه على العبيدي،عليه
 بعض  له مل يبتسم نور الدين يف حياته وال مرة واحدة، وملا قال-١٧

أركان حربه مل ال تبتسم؟ قال حلفت أالّ أبتسم ما دام لدى الكفار مسلمة 
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 !.أسرية
 وملا تويف كانت ،م وبناء املدارسحرص نور الدين على نشر العل -١٨

 وملا توىل مل يكن ،قرابة مثانني دارا" دار احلديث"الكليات اليت تسمى آنذاك 
  .دار واحدةإال يف دمشق 

 حمبا للعلم "صالح الدين األيويب"وكان قائد نور الدين ااهد 
 "ابن قدامة املقدسي" وذكر املؤرخون أنه كان على ميمنة جيشه ،والعلماء

 ، الدنيا مثل نور الدين، وكان صالح الدين عابدا زاهدا يف"املغين"احب ص
 وبعضعلى قول بعض املؤرخني، صوريا   سوى بضعة عشر ديناراومل خيلف

نه أمر أن تدفن إ و،ن كفنه كان قرضاإف شيئا واملؤرخني يقولون إنه مل خيلِّ
  .معه لبنة مجعها من التراب الذي يصيبه يف اجلهاد

 حمبا ،رمحه اهللا حسن العقيدة "صالح الدين"القائد العظيم هذا وكان 
ي عن عقيدته احلافظ السلفي املعروف، وما نقله املقريزىل إللحديث يتردد 

إال إذا كان املقريزي حيسب أن السنة هم ، وأنه أشعري غري صحيح
  :شاعرة، وإليك نبذة عن هذا ااهداأل

  :سرية صالح الدين -
، "ن اهللا يوسف صالح الدين األيويبالناصر لدي" امسه الكامل -١

 .ويسميه الغربيون صاال دين
 وقد أخذ العلم عن العلماء منهم احلافظ ، كان حيب احلديث وأهله-٢

 .رمحه اهللا  طاهر السلفيواحملدث أب
 . كان كثري العبادة والدعاء والتضرع إىل اهللا-٣
 يقل صالح الدين  ومل، كان ابن قدامة املقدسي على ميمنة جيشه-٤

أو " شبه داعية"أو " واعظ"أو " مطوع"أو أحد من اجلند إن ابن قدامة 
  ".متطرف"

 أو هذه فتنة مذهبية"وشكر الناس ذلك لصالح الدين ومل يقل أحد قط 



 ٣١٥ 

 ."طائفية منه
 منع كتب الفلسفة والتنجيم والسحر وأمثال ذلك من اخلزعبالت -٥
 .م كالكامل واملعظَّمن جاء بعدهجمدداً أيام  هذا املنع سارياً ووظل ،واخلرافة
 . أحيا األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل أحناء الدولة-٦
بيده وفاء " أرنولد" الذي يعرفه الغرب باسم "أرناط" قتل الصلييب -٧

  .بنذره ملا بلغه كالم ذلك الصلييب يف رسول اهللا 
  يف بعض البالدسول واليوم مع األسف أصبح جمرد الصالة على الر

 ومن منع ذلك يعطى املليارات من بيت ،داللة على انتماء فاعلها لإلرهاب
 .!مال املسلمني

مل يبق يف مصر بيت  قضى على الباطنية العبيدية اإلمساعيلية حىت -٨
ى ، وكانت هذه هي اخلطوة األوىل يف سبيل القضاء عل!واحد غري سين

 والقضاء على الدول وحيد األمة اإلسالميةت: الصليبيني، وحترير القدس، أي
  .الرافضية
 كان صالح الدين صحيح العقيدة، حمبا للحديث وأهله، كارها -٩
 .للبدع

 وهو ، كاتب سرية صالح الدين معه"ابن شداد" كان القاضي -١٠
 ه كان الذي زعم أن،أعلم بأحوال صالح الدين وعقيدته من املقريزي

 ،نيي هو الذي صحح نسب العبيد- لنا ولهغفر اهللا- واملقريزي ،أشعريا
،  فينبغي طرح كالم املقريزي يف صالح الدين،وصدق زعمهم أم فاطميون

د يكفر كل ذنب، كما ثبت يف ولو فرضنا صحة كالم املقريزي، فاجلها
، واألشعرية متفاوتون مضطربون ويزعمون أم هم أهل السنة، احلديث

 .زيورمبا لذلك الزعم صدقهم املقري
 "حطني" جاهد صالح الدين الصليبيني وقاد املسلمني يف معركة -١١
 ودخل القدس فاحتا، وحسبك باجلهاد لو مل يكن إال هو تكفريا ،املشهورة

 .للذنوب كما جاء يف السنة
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 تكالب الغرب على صالح الدين، وأرسل البابا محالت صليبية -١٢
در بذلك صكوك الغفران  وأصباجلنة واملغفرة ووعد املقاتلني ،متتابعة

 ويف الوقت نفسه تطوع املسلمون من كل مكان السيما قبائل ،املشهورة
 القريب "حضن"اليمن كاألزد ومهدان وعسري وقحطان وجتمعوا عند جبل 

 كما ،"متعة الناظر"يد الدوسري يف كتابه م كما ذكر عبداحل،من الطائف
ملختار  مع ااهد عمر اتطوع هؤالء فيما بعد لقتال الصليبني اإليطاليني

 دفع ،، وهذا التكالب مع قلة جيش صالح الدينوبعضهم بقي هناك يف ليبيا
، ومن أعظم صالح الدين الستخدام احليلة وبث املخابرات بني الصليبيني

روا الكيمياء للجهاداحليل أن املهندسني يف أيامه سخ.  
ة وفتح القدس املشهور" حطني"هزم الصليبيني يف موقعة بعد أن  -١٣

طني إن شاءوا لكن بشروط وضعها هو،  أن حيجوا إىل فلسللنصارىمسح 
 .وهكذا اإلسالم تسامح وحذر

 حىت ذكر بعض ، كان صالح الدين مع جهاده زاهدا يف الدنيا-١٤
املؤرخني أنه استقرض كفنه، وأقصى ما قيل إنه كان ميلكه من الدنيا بضعة 

يئا وأنه أوصى ه مل خيلف عند موته شعشر دينارا صوريا، وذكر بعضهم أن
 . مجعها من غبار اجلهادةبأن يدفن معه لبن

 أثىن شيخ اإلسالم ابن تيمية على صالح الدين يف أكثر من -١٥
 وكيف ، وحث على أخذ العربة من حياة نور الدين وصالح الدين،موضع

  . ملا جاهدا يف سبيله مع قلة العدد والعدةنصرمها اهللا
قه أعداءه الغربيني حىت أم ال يذكرونه إال ويذكرون  رت أخال-١٦

قلب األسد ملك بريطانيا " ريتشارد"أخالقه وحسن تعامله، وملا أصابت 
  . واحتاج للطبيب أرسل إليه صالح الدين طبيبه اخلاص،جراح

  .بهمه لكن اهللا خي حاول احلشاشون اإلمساعيلية اغتيالَ-١٧
 وبتشجيع شيخ ، بغداد إىل دمشقوبانتقال احلضارة اإلسالمية من

ظهر أئمة عظماء و ، وغريهي املزانتشرت كتب ،اإلسالم ابن تيمية ودعوته
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 وابن أيب ،اهلادي  وابن عبد، والذهيب، وابن رجب، وابن كثري،ابن القيمك
 وعلم املسلمون أن نشر العلم الشرعي ، وغريهم من العلماء األفذاذ،العز

سباب الواجب اختاذها يف كل ن املنكر من أهم األواألمر باملعروف والنهي ع
  .ال بد منه، وهذا هو أساس كل ضة، وأن جهاد الكفار واملنافقني جمتمع

  :وهنا قد يتساءل بعض اإلخوان عن العبيديني فأقول
  :)العبيديون( -

العبيديون رافضة جموس من ذرية عبيد اهللا بن ميمون القداح، وكانت 
يام قائدهم جوهر أإم دخلوا مصر وبنوا اجلامع األزهر هلم دولة باملغرب مث 

 ، مساوئ كثرية، منها أم كانوا يستوزرون اليهود والنصارىالصقلي، وهلم
كما هو شأن الباطنية واإلمساعيلية، وأعدى عدو هلم أهل السنة، حىت أن 

  :الشاعر قال
  ومنهم املستشار وامللك   يهود هذا الزمان قد ملكوا

  ودوا قد ود الفلك    نصيحيت لكميا أهل مصر
بالذي أعز بك اليهود : "وكتبت امرأة مصرية إىل أحد حكامهم تقول

  "!لمني ملا قضيت حاجيتذل بك املسوالنصارى، وأ
كتب له أحد املصريني ووغال بعض العبيديني حىت أنه ادعى علم الغيب، 

  : الشعربيات منأ وفيها ،عليهبطاقة ووضعها على منربه الذي خيطب 
  ن لنا كاتب البطاقةبي   دعاءاإن كنت للغيب ذا 

أنه كثري الغلو، حىت مضطربا  الذي كان "احلاكم"وأشهر ملوكهم هو 
  ".احلاكمية"ادعى األلوهية، وعبده الدروز، ومسى املسلمون عباده 

ء العبيديني املدعني أم ومما ينبغي أن يعلمه كل مسلم أن هؤال
 فقط من يسميهم األعداء  وليس، اإلسالمية ضدهم، وقفت األمةنفاطميو
، فاإلمام أبو حامد الغزايل رمحه اهللا تعاىل قال عنهم كلمته املشهورة احلنابلة

  ".ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر احملض"
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ر سبب واإلمام السيوطي يف تاريخ اخللفاء مل يعدهم من اخللفاء، وذكَ
  .ذلك

 على احملضر الذي ينفي لعبيديني، وقعواوأئمة املذاهب األربعة يف أيام ا
 شيخ احلنفية القدوري، وشيخ وقعهنسبهم، فباإلضافة إىل أيب يعلى احلنبلي 

  .املالكية ابن أيب زيد، وشيخ الشافعية اإلسفرائيين
وم الثاين عشر ، يف اليوالعبيديون هم أول من احتفل بوفاة الرسول 

لده، مع أن مولده الشريف خمتلف موا أم حيتفلون مبومن ربيع األول، وزع
  .فيه جدا

ومل يكتف العبيديون حبرب علماء املالكية يف مصر والقريوان وبالد 
  . من أي مذهباملغرب، بل حاربوا كل من خالفهم

وكانوا من أشد الناس وحشية ودموية، حىت أن أحد العلماء الذي يلقبه 
لوكان :  أنت الذي قلت،له تربيرا لقت قال له العبيديون،"بالشهيد"املسلمون 

  .يل عشرة أسهم لرميت العبيديني بتسعة والروم بواحدة؟
لو كان يل عشرة :  أما اآلن فأقولأعرفكم قلت هذا قبل أن اأن: فقال

  .أسهم لرميتكم ا كلها، فأمر العبيديون بسلخ جلده
ونظرا ملا رآه علماء اإلسالم من كفر هؤالء وردم، وأم يعوقون 

عن جهاد الصليبيني، رأوا البدء م، وقص أجنحة الصليبيني بالقضاء األمة 
  وهم طائفة من العبيديني،على دولتهم الباطنية، وكانت اغتياالت احلشاشني

 ،مما يؤيد موقف العلماء، مث كتب اهللا شرف القضاء عليهم لنور الدين حممود
ح الدين عليهم، وقائده صالح الدين األيويب رمحهما اهللا، وبعد أن قضى صال

  !.مل يبق يف مصر بيت رافضي واحد
ى الغربيون أن احلرب وبعد الفشل الذريع للحمالت الصليبية املتتابعة رأ

خراج املسلمني من اإلسالم هو الطريق لغزوهم إ وأن ،النفسية هي احلل
 مث تبع ،وهزميتهم، فابتدأ االستشراق بتعلم اللغة العربية واالفتراء على اإلسالم

 مث أنشأ الغربيون مراكز البحوث يف أمريكا ،ك االستشراق احلديثذل
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 حبملته الصليبية إىل مصر هزمه املصريون "لويس التاسع"وأوروبا، وملا قدم 
 وسجنوا "دار ابن لقمان" وبىن املسلمون ،"املنصورة"ومسوا املدينة اليت هزمته 

  . فيها حىت افتدى نفسه مبال جزيل"لويس"
 فهدده املسلمون ، هدد أهل مصر بالعودة إليها،وروباوملا عاد إىل أ
  :وقال بعض شعرائهم

والقيد باق والطواشي صبيح    على حاهلادار ابن لقمان  
وعرف الغربيون أن مصر اليت هزمت املغول والصليبني هي أكرب قاعدة 

  .بد من الكيد هلا وإخراجها من اإلسالم  وال،لإلسالم
صر كل جماهد من بالد الشام أو بالد ويف العصر احلديث أوى إىل م

 وأصدروا جمالت ومل يقل أحد إم ، وأنشأوا يف مصر مكاتب هلم،املغرب
  . فاملسلمون أمة واحدة،أجانب

 ، من أي بلد كاناألكفأ وكان يتوالها ،وكانت مشيخة األزهر مستقلة
  .التونسي رمحه اهللا "حممد اخلضر حسني"وممن توالها من غري مصر الشيخ 

مثل صبح األعشى " باملوسوعية"فة  ظهرت املؤلفات املوصويف مصرو
 واستمر تدريس ، وفتح الباري البن حجر، واملبسوط للسرخسي،لقلقشنديل

 على مصر، وملا دخل جيشه ته حبمل"نابليون"العلوم دينية ودنيوية حىت قدم 
 ك وغريمها يدرسان إىل جانب الفقه واحلديث بال وجد اجلرب والفلَاألزهر

  ! با النصرانيةوخصام أو منازعة كما حدث يف أور
وأما االحتفال بذكرى محلته أو اعتبار ذلك بداية التحرر واليقظة فهو 

 ، حمتل خبيث ادعى اإلسالم كذبا"نابليون" و،أمر ازامي ال جيوز شرعا
 وقتل سليمان احلليب قائده ،وشارك يف بدعة املولد وهزمه أهل فلسطني

 ،"ة إباحيةبائعيط"ال أحد الشيوخ عن جيشه إم  وق،"كليرب"وخليفته 
  ! فمن حيتفل م غري املنافقني؟،واحلاصل أم كفار حمتلون
غري   كما سبق صالح الدين قضاءه على العبيدينيوكان من أعظم مآثر

 عدو لإلسالم من املصريني أو فرخ  كلّالغزاةأن الغزو الفكري استمر وأيد 
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 : واملبتعثني إىل الغرب مثل"حممد علي باشا"ليبيون من أفراخهم، وعظم الص
  .لطفي السيد وطه حسني وأشباههم، مث قاسم أمني ورفاعه الطهطاوي

 إن السبيل لنهضتها :وقرر طه حسني أن مصر قطعة من أوروبا وقال
مستقبل الثقافة يف " وذلك يف كتابه ،هو أخذ حلو احلضارة الغربية ومرها

للقرآن أن حيدثنا عن : "، وقالالكرمي  يف القرآن-أخزاه اهللا- وطعن ،"مصر
 وعينوه "إبراهيم وإمساعيل ولكن ذلك ال يكفي إلثبات وجودمها التارخيي

روا تلك ، ونشر الغربيون الرذيلة والدياثة، وصدوزيرا للمعارف يف مصر
  .األدواء من مصر إىل البالد اإلسالمية األخرى
ألمساء لتكون أكثر قبوال عند ومن مكر االستعمار اجلديد تغيري ا

 األمريكية،غريوا الكلية اإلجنيلية السورية فأصبحت اجلامعة املسلمني، كما 
وسلكوا أسلوب التعليم غري اإلسالمي يف بالد املسلمني ليتخرج منه بعض 
املسؤولني، مثل جامعة بريوت اليت خترج فيها السعوديان رفيق احلريري وفؤاد 

  !را للحجفارسي الذي عينوه وزي
 وذبلت لكنها مل متت ولن متوت ،ذا ضعفت احلضارة اإلسالميةوهك

  .بإذن اهللا
 ويذكر املؤرخون أن ،باوجاء العثمانيون وفتحوا الكثري من أورمث 

ويذكر   الذين ابتدأوا اجلهاد من املوصل،،السالجقةكالعثمانيني قبيلة تركية 
ق يب مل باو أورتوسعوا يفا  وملمئتا خيمة،  مرة واحدةالذهيب أنه أسلم منهم

 مث فتحها السلطان ، القسطنطينية وحدهابيد البيزنطيني األرثوذكس إال مدينة
ع وهو مدف" املدفع السلطاين" وذلك باستخدامه ،"الفاتح"العثماين حممد 

 ألنه فتح تلك املدينة بعد "الفاتح" ومسي ،اري" أوربان"عمالق صنعه له 
وهي " إسالم بول"سلمني قبله، وغير امسها فأصبح  كثري من امل عنهاأن عجز

  .املعروفة اليوم باسطنبول
 ومل يبق ،با الشماليةوأن يغزو أور" علي شاه"واستطاع قائد العثمانيني 

 وذلك ما اضطرهم مع هزائمهم ،باوبيد الكاثوليك يف روما إال بعض أور
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د اهلند الغربية إىل بالاملتتالية إىل االلتفاف على الدولة العثمانية أو الذهاب 
  .)أمريكا اليوم(

الذي " رأس الرجاء الصاحل"ومن االلتفاف عرفوا ألول مرة بالنسبة هلم 
ابن " وهو إمنا عرفه مبعونة املالح املسلم ،"فاسكودي جاما"اكتشفه هلم 

  . من قبلهم للمسلمنياوقد كان معروف" ماجد
أي تيمور " يمورلنكت" طعنهم ارم  حيثعن العثمانيون من اخللفوطُ
إذ كان سالطني آل عثمان  ،"بايزيد"ر السلطان  وكان شيعيا وأس،األعرج

  تيمورحتدث عن بعض جرائمولعشقهم اجلهاد يقودون اجليوش بأنفسهم، 
  . وقيل إنه قابل ابن خلدون واهللا أعلم،"ابن عرب شاه"

عيل مساإوكانت إيران صوفية حىت حوهلا  ،مث طعنهم الرافضة الصفويون
 من بالد ومل يعرف التاريخ عن الصفويني أم فتحو بلداً ،الصفوي إىل شيعية

  . وإمنا كانوا دائما حياربون أهل السنة ويغزون أقاليمهم،الكفر
ن الدولة الكاثوليكية الوحيدة يف إىل الفلبني وهناك كو" نماجالّ"وأحبر 

املعروفة حاليا "  اهللاأمان" سلطنة إسالمية عاصمتها هآسيا، وكانت الفلبني قبل
  .رمحه اهللا" البو البو" وهناك قتله املسلمون وكان سلطام ،"مانيال"باسم 

وهكذا تسمي املسلمني . نيون قتله الوث"ماجالن"وأشاعت الكنيسة أن 
  . يف مناهج التعليم يف السعوديةقرأنا، وهكذا دائما

 فعاد إليهم ،راقبا تقدم الصفويون يف العووكلما تقدم العثمانيون يف أور
وهي جمموعة بلدات سنية حتيط " حزام بغداد"العثمانيون مث وضع العثمانيون 

  .ببغداد
  خرستوف الغربية أن البابوية أرسلت اهلندومن الذهاب إىل بالد

 املساجد فصاح "بسوملك" ويف جزر الكارييب شاهد ،" كوملبسكريستوفر"
 ومات وهو يظن أن ، مذكراته كما يف،"!يا إهلي حىت اليابان فيها مساجد"

 وأن جزر الكارييب هي اليابان، ويكاد الباحثون األمريكيون ،أمريكا هي اهلند
 فقد عرفها ، ليس أول من عرف أمريكا"كوملبس"اليوم يتفقون على أن 
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وبعضهم النورمانديون اوس، وكان املسلمون قد عرفوها قدميا، و الفينيقيون
د احلمر دفعوا اجلزية أيام عثمان بن عفان، يقول إن املشركني من اهلنو

  . واهللا تعاىل أعلم بالصواب،وبعضهم يقول إمنا كان ذلك يف زمن األندلسيني
فذكر أن بعض ) احللل السندسية( يف "شكيب أرسالن"مري أما األ

) احمليط األطلسي( اجتياز حبر الظلمات قررواالشبان املغامرين من األندلس 
" التكارنة" يسميهم أهل مكة نوهم الذي- التكرور  وذكر أن ملك،اليوم

 ، من سفنه غري أنه مل يرجع اجتاز البحر مع مجلة-وكان ملكا سخيا عادال
  .واهللا أعلم مبصريه

  .والغربيون اليوم يصنعون قوارب شبيهة بالقدمية وجيتازون ا احمليط
ل  حضارة وعلما قب-كما يسمون-واملقطوع به أن لدى اهلنود احلمر 

وحضارة ، بأمريكا الوسطى" أالنكا"ك حضارة  ومن ذل،"كولومبس"
  .اليت يفتخر ا أهل املكسيك" الياما"

 أن ،سباين رمسيأوهو مطران " يفاملسيحية والس"وذكر مؤلف كتاب 
  .وا حبق اهلنود جرائم ومذابح وفظائع تقشعر هلا األبدانكب ارتاألسبان

إمنا تدفقوا إىل أمريكا طمعا يف أما املستعمرون األوربيون فيما بعد ف
 واستخدموا احلرب ، وساحوا فيها حىت وصلوا إىل كاليفورنيا،الذهب

 ، وكل ذلك مسطور يف التاريخ،إلقاء بطانيات اجلدري على اهلنوداجلرثومية ب
با، ومن ووالذي يهمنا هنا هو أن العثمانيني كادوا يسيطرون على قارة أور

ة اليت أرادها الربتغاليون للسيطرة على العامل  صد احلملة الصليبي:حسنام
للقضاء على " غوري " وأمدوا ااهد الصومايل،اإلسالمي السيما بالد احلجاز

يف   وقد متىن الرئيس األمريكي،وهلم حسنات غريها كثرية. نصارى احلبشة
أن يكون أحبار الكنيسة مثل علماء الدولة " فرانكلني روزفلت"ذلك احلني 

وقد بىن العثمانيون احملاجر الصحية املعروفة . ية الذين أجازوا التطعيمالعثمان
 "جدة"ويف  "بريوت" ويف "السويس" ويف "احلديدة"يف " الكارنتينة"اليوم باسم 

  .أن يأذن به رؤساء الكنائس يف أمريكا" روزفلت"متىن  وهذا ما وغريها
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 اه كيال ينافسووىل منهم يقتل إخوتومما يؤخذ على العثمانيني أن من يت
 كما يؤخذ عليهم انتشار التصوف وكثرة الطرق الصوفية ه من بعده،ءأبنا

بالرغم من أن بعض علماء الدولة العثمانية قبل دعوة الشيخ حممد بن 
كالشيخ بركوي والشيخ  ،عبدالوهاب رمحه اهللا كانوا على عقيدة صحيحة

ملباركة فكان ضد من تأثر ذه الدعوة ا، كما أن من علمائهم قاضي زاده
، وكان بعض سالطني آل عثمان حيب أهل علمنةالطرق البدعية وضد ال

  .االعتقاد الصحيح، ويكره كل البدع والطرق املخالفة للسنة
طريقة ) ٣٠٠( أكثر من  العثمانينيوقد بلغت الطرق الصوفية يف أيام

  .منتشرة شرقا وغربا
 مساهم هكذا و،)الروم(وكان الناس يف جزيرة العرب يسموم 

 ومساهم بذلك شيخ قبيلة قحطان الذي قال ،)البدر الطالع(الشوكاين يف 
  :شعرا بالعامية

  امرووسالحهم صنع الفرجني واأل**  يل البة زوعتها من امة
   على ياموإماإما على املطران  ** هامثر قبد من يوم يثو ال

  ."عثمان يل"وكان من سالحهم البنادق العثمانية املسماه 
ذي أمهلوا التقدم العلمي ال  أممنهمويؤخذ على العثمانيني املتأخرين 

  .، واعتمدوا على القوة العسكرية وحدهاكان جيتاح أوربا يف ذلك احلني
 وقد شاهدت ،والعبقرية بعض آثارهم تشهد هلم باملقدرة وال تزال

هم اليت وية ويف مكة ويف فيفا فضال عن مساجدهم وآثارها يف املدينة النببعض
استريادهم بعض القوانني  على متأخريهميؤخذ كما رأيتها يف تركيا نفسها، 

ومنحهم االمتيازات للدول الكافرة واستقدامهم " التنظيمات"الغربية باسم 
يف اسطنبول لتدريس " معهد اإلدارة "اءنشإوبا واملدربني الكفرة من أور

 بالقضاء  كما قيلي باشاليعاز إىل حممد عالقوانني، وجتلت أخطاؤهم يف اإل
  .ية اليت قامت يف جندسلفعلى الدعوة ال

 هم بل أرسل أبناءه طوسون وإبراهيم وكل،ومل يذهب حممد علي بنفسه
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، وقاوم  شيئا فشيئاأوروبا مث فقد العثمانيون أمالكهم يف ،حيمل لقب باشا
دين لقانون املالقوانني الشيخ أمحد جودت باشا الذي كيال حيتاج املسلمون ل

  ".جملة األحكام العدلية"، أمر بوضع "أحكام املعامالت"
الحتالل عسري وأا، " أمحد باشا"كما أن حممد علي أرسل القائد 

  .لتكون تابعة ألشراف مكة التابعني يومئذ للدولة العثمانية
ر ن خيالفه، أنه دمملمما يدل على أن حممد باشا كان يكيد شخصيا و

  .العثمانية حىت كاد أن حيتل اسطنبولالدرعية وهاجم الدولة 
 هلم فضل كبري حىت يف اجلانب العقدي قبل ظهور دعوة والعثمانيون

  .الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، ولذلك مكانه يف مبحثه اخلاص
املؤرخ " أمحد جودت باشا ": املتأخرينومن كبار مشاهري العثمانيني

جملة األحكام " أيام وزارته صدرت ويف" احلقانية"الذي كان وزيرا للعدل 
، وقد عاش يف القرن الثالث عشر والرابع عشر اهلجريني، وعاصر "العدلية

  .السلطان عبد احلميد الثاين
، وشكل "نابليون" ورفض األخذ بقوانني ،وقد حارب جودت التغريب

جلنة لوضع جملة األحكام العدلية؛ لتستغين ا الدولة عن القوانني الفرنسية 
از الذي شرح الة، املدنية األجنبية، وكان من أعضاء اللجنة، سليم رستم الب

باشا أن تأخذ من أي مذهب شاءت، وال تقتصر على املذهب وأمر أمحد 
  . واملهم هو القول الراجحاحلنفي

لقد تغري رأيي يف : "مث اعتزل الوزارة، وأعلن إعجابه بابن تيمية وقال
 حفظه ه، ومن اتبع من القول أحسنوجدهحلق وهكذا من طلب ا" ابن تيمية

، ويأخذون  العوام يعظمونه جداوكان األتراك من السلطان فما دونه إىلاهللا، 
  .بآرائه وسياساته وحكمته

وقبله بكثري بل كان قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، املفسر 
ع فتاواه والقاضي العثماين أبو السعود الذي كان حيذر من البدع، وال ختض

وهو أعظم -لسياسات السالطني، وقد طلب منه السلطان سليمان القانوين 
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حكام الدنيا يف عصره، إذ كانت دولته متتد يف ثالث قارات، وقد كان 
 الفتاوى، ولكن أبا السعود  بعض-أباطرة الغرب يراجعونه ويسعون إلرضائه

  . أىب أن خيالف القرآن يف شيء
ود مع أن اب تركيا، وهي اليوم يف صعتجدد شبوهكذا باإلسالم ي

الغرب كله يف هبوط، وهي ال تستورد السالح بل تصدره، وهي اليت تشترط 
على إسرائيل رفع احلصار عن غزة، وتدافع عن املسجد األقصى، وعن قضايا 

 فضال عن اجلمهوريات املستقلة يف وسط بورما وبنغالديش،املسلمني يف 
فط األخري بردا وسالما عليها، إذ وفَّرت آسيا، وكان اخنفاض أسعار الن

  .قد رصدا يف امليزانية لشرائهمليارات كانت 
  . الغرب فجاء اهللا بتركياوهكذا دخلت مصر، يف بوتقة

األرشيف ك الصحيحةإذا أردت تاريخ العثمانيني فخذه من املصادر و
 ،جلربيت مثل كتابات الشوكاين وا املوثوقة وكذا املصادر العربية-العثماين

 ومرعي احلنبلي، وتاريخ الدولة العلية العثمانية، وما كتبه علي ،وابن إياس
، وضم إىل ذلك ما كتبه ابن بشر وابن  والرحالة أولياءحرب وغازي التوبة

غنام ودحالن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن 
  .عبد الوهاب والشيخ محد بن عتيق رحم اهللا اجلميع

، والقوميني  عن أعدائهم، كالنصارى والصفوينيال تأخذ تارخيهمو
هم يذكرون ما عليهم فقط، وقد يفترون ما ال أصل له، وال ؤالعرب، فأعدا

، وال ينظرون لتغري مدلوالت األلفاظ حبسب الزمنيفرقون بني السالطني 
 ومن ،)يبخسون الناس أشياءهم(فهم كما كان قوم شعيب عليه السالم 

االستعمار "لباطل ما قرأته لكثري من القوميني عن تسمية خالفتهم أبطل ا
  .وأمثال ذلك" التركي أو االحتالل التركي

ح اجلهاد لديهم، ويرتبط احندار العثمانيني واحنسار دولتهم، خبفوت رو
ي التدرجيي عن ، واسترياد القوانني الوضعية الغربية والتخلوانتشار التغريب

 الذي ألغى اخلالفة "أتاتورك"بلغ االحندار غايته بظهور والشريعة اإلسالمية، 
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  .ومنع اللغة العربية
على أن العثمانيني مهما احندروا، تظل لديهم ميزة توحيد االمة، وكان 

، وكان العثمانيون حريصني على تكاثر املسلمني مني دولة واحدةلأكثر املس
، وصدرت "سلحتديد الن"عكس الغرب الذي يفرض علينا اليوم ما يسمى 

 وإما أن ،أن يتزوج أكثر من امرأةإما أنظمة من الدولة العثمانية جترب الرجل 
 خططًا كثرية، للقضاء على دولة  الغرب وضعوقد، ينفق على فقراء املسلمني

وجعل " تركة الرجل املريض"و" املسألة الشرقية"اخلالفة، وافتعل ما يسمونه 
ها سبع دول،  جزيرة العرب وحدرية، حىت أنه جعلتلك الدولة دوال كث

 شعبا من الشعوب العثمانية بوجعل الشام أربع دول، وبعد أن كان العر
  .أصبحوا أكثر من عشرين دولة

 أمنيته منذ تأصبح" باشا"وبعد أن كان التركي يأيت إىل بالد العرب 
األتاتوركي أن يأيت إليها عامال يف ورشة، أو يف مطعم أو العلماين العهد 
وقتل ن حالقة، وهذا حال أي أمة تقتدي بالكفار وتترك اجلهاد، صالو

 وجعل مسجد أياصوفيا متحفا، ،أتاتورك إميان األمة ومنع األذان بالعربية
اقتل إميان األمة فيتوقف شعبها ": "بوكانني. ج"وانطبق على األتراك قول 

للغرب،  هزيلة تابعة ، أي أن اخلطة مبيتة كي تصبح تركيا دولة" التوالدعن
  .ومن وسائل ذلك تقليل أهلها ونشر الرذيلة بينهم

 كما ، بفتحها هي اسطنبول اليت بشر النيب وأكرب احلواضر التركية
 الصحابة على نيل درواه اإلمام أمحد واحلاكم، وحرص املسلمون منذ عه

  .هذا الشرف لكن اهللا ادخره حملمد الفاتح رمحه اهللا
ه جلعلت اسطنبول و فتحت العامل كلَّل: اشتهر عن نابليون أنه قالو
من املطارات  له، واليوم أصبح مطار اسطنبول أكثر رقيا من كثري عاصمةً

األوروبية واألمريكية، وفتح األتراك نفقاً كبريا حتت البحر يربط أوروبا بآسيا 
  . نظري له يف العاملال

ذا وهكسالم، التدرجيية لإلوعاد إليها رونقها واؤها مع عودا 
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اإلسالم واجلهاد يصلح اهللا بالرجوع إليهما الدين والدنيا معا، لكن هذه 
  .العودة أثارت حسد الغربيني وعادوا األتراك ورموهم عن قوس واحدة

وال يزال اليهود والنصارى يضعون العراقيل؛ إلعاقة النهضة التركية، 
قدمية، ومع  ال يزال حيلم بالشيوعية الومنها حزب العمال الكردستاين، الذي

ذلك ميده الغرب عدو الشيوعية التقليدي، لكن اإلسالم عند الغربيني أشد 
، كما من الشيوعية، وهم يصرحون علنا أن أوروبا مسيحية وتركيا إسالمية

عطى من الرز اخلليجيميده السيسي مبا ي.  
ني حني كان كثري من عواصم وكان سكان اسطنبول يعدون باملالي

وكان كل سفري غريب يتمىن أن  سكاا بضعة آالف،  ال يتجاوزالغرب
تكون سفارته لدى الدولة العثمانية لكي يسكن يف اسطنبول، وإذا كتب عن 

  .مشاهداته فيها افت الغربيون على ما كتب
سالمبول إىل املدينة، ة العثمانية سكة حديد احلجاز من إمدت احلكومو

 حتت قيادة  املغفلنيلعرب، غري أن اوصنعاء ووضعت خطة ملده إىل مكة
خربوا السكة، واجتمع وزراء النقل يف الدويالت اليت صنعتها " لورانس"

 كل االجتماعات، مع أن مكان أخفقت لكنجزء منه، بريطانيا، إلعادة 
  .اخلط ال يزال موجودا واإلمكانيات اليوم أوفر

  ):القومية( -
ات اليت غذاها كان من عوامل ايار الدولة العثمانية ظهور القومي

في أوائل القرن التاسع فرق تسد، ف"الغرب وعمل على إيقادها تبعا لسياسته 
 عشر اجلرجيوري ظهرت الفكرة القومية يف أوربا، وهي فكرة مساها النيب 

 ومساها األستاذ حممد مصطفى رمضان ،"منتنة"ووصفها بأا " اجلاهلية"
ة الفكر"ربيطاين السابق وزميله ومساها وزير التعليم ال" الشعوبية اجلديدة"

  .، فتعصب الترك للقومية الطورانية، وتعصب العرب للقومية العربية"اخلبيثة
وقد جرا اإلجنليز واألملان والفرنسيون واإليطاليون، إذ كانت كل أمة 
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تدعي أا فوق اجلميع، حىت يف أحلك األوقات، كما ادعى اإلجنليز عند 
  ".كيناتيت"وة غرقهم وغرق سفينتهم املدع

وملا تبينوا ضررها دعوا إىل ما يسمونه اإلحتاد األورويب، وصدروها لنا 
الدولة " "أرنولد توينيب"كما صدروا ما هو أضيق منها وهو الدولة اليت مساها 

دعت الناصرية إىل القومية ودعى البعثيون إليها، وأي الوطنية " اإلقليمية
، فأصبح اجلميع مث ازداد العرب فرقة، وفشلت كل حماوالت االحتاد العربية

يدالزعماء يف مصر هو النهضة عون إىل الدولة القطرية الضيقة، وأصبح هم 
، وأصبح كثري من هذه املصرية، أما العراق والشام فحاهلا ال خيفى على أحد

  .الدول يكيد جلريانه العرب
لعريب  ومتثل ذلك يف ثورات الربيع ا،كفرت الشعوب ذه اجلاهليةمث 

وجتلى يف اجلهاد الذي قام يف بالد العراق والشام، حيث تدفق ااهدون من 
بالد األفغان وجاوه وباكستان والشيشان وإفريقيا غري العربية، لتحرير 
املسجد األقصى، ونصرة ااهدين ضد نظام بشار، كما تدفق الشيعة من 

  .تلك البالد للقتال مع الروس ونظام بشار
عربية، كما أفلست يف الغرب،  القومية يف الدول الوهكذا أفلست

 من نتائج القومية الدعوة إىل ما هو أضيق من الوطنية، وهو نبش وكان
  .القبليات اجلاهلية

من أراد معرفة حكم القومية يف اإلسالم، فليأخذه من كتاب الشيخ و
 رات مؤسسة الفكر العريب يفصدا رمحه اهللا، وليس من إعبد العزيز بن باز

 كما نقدها الشيخ صاحل العبود يف رسالة علمية وأثبت أن الذين !بريوت
، وهذا ما تدل عليه كتابات كل من حبث فيما أسسوها هم نصارى العرب

، وزين نور الدين زين، وبعض أنطونيوسمسي النهضة العربية مثل جورج 
  .الغربيني مثل برنارد لويس يف كتابه الغرب والشرق األوسط

 وشتتوا املسلمني ،وميون الترك والعرب اخلالفة اإلسالميةوأسقط الق
 منذ سقوط اخلالفة، بل األمر  مل يبدأاحنراف األمةدويالت متناحرة، على أن 
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أقدم من ذلك وأعمق، يبتدئ منذ قتل ارمون اخلليفة الراشد عثمان بن 
  .اه علي بن أيب طالب، مث توالت االحنرافاتعفان ، مث قتل اخلوارج أخ

وال مبا هو " جامعة الدول العربية"املسلمون ال يؤمنون باملسخ املسمى و
أضيق كمجلس التعاون اخلليجي، أو جملس التعاون العريب، أو جملس التعاون 

اعتباطيا "  بيكو-سايكس"اليت رمسها  املغاريب، وال مبا هو أضيق كاحلظائر
 ويسعى بذمتهم  دماؤهمتتكافأومسوها أوطانا، بل املسلمون أمة واحدة، 

أدناهم وهم يد على من سواهم بال فرق عندنا بني عريب وعجمي وقريب أو 
 فهو أخونا ولو كان يف أقصى األرض، ابعيد إال بالتقوى، ومن كان مسلم

 فاجرا فليس منا ولو كان أقرب قريب، قال اهللا لعبده نوح عليه  كانومن
+,﴿ :السالم    *   )   (   '&   %   $   #   "   6    5   43   2   1   0   /   .   -   

  .]٤٦:هود[ ﴾7   8   9   :
عرب بأخوة كل عريب ولو كان نصرانيا وإميانا بالقومية العربية نادى ال

حافظ األسد " األخ الشقيق"أو نصرييا، ومحى اجليش السعودي من مسي 
  .والد بشار، ورابط يف جنوب سورية ومل يذهب لفتح القدس

وأدت إىل فقت عندهمخالغرب إلينا القومية والوطنية ملا رأوها أر وإمنا صد 
األحالف "أو " بيةوالوحدة األور"ما يسمى إىل  منها  هم وانتقلوانتائج كارثية

 من بريطانياوانزعجوا خلروج "حيث تكون شعوب كثرية حلمة واحدة، " الكونية
موعة من الشعوب االحتاد األوريب، وهل كانت الدولة العثمانية مثال إال جم

وجمموعة من اللغات، هذا مع أن أهواء الغربيني شىت، ومذاهبهم شىت، ومطامعهم 
شىت، ولغام شىت، وهكذا، أما املسلمون فإن عوامل الوحدة متوفرة لديهم، 

، فأي الفريقني  وتارخيهم واحدوقرآم واحد، ورسوهلم واحد، وقبلتهم واحدة
 الذي" التعاون أو التضامن اإلسالمي"ه أحق بالوحدة؟ وهل يكفي ما يسمون

جعله األمريكان بديال عن اخلالفة اجلامعة، واستخدموه حلرب الشيوعية آنذاك، 
  !!وجعلوا أنور السادات وأضرابه هم األمناء

 هو اختالف اللغات، وهذا صحيح  اليوموأكثر ما يفرق بني املسلمني
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  .ري من العربولكن األتراك أكثر اهتماما باخلط العريب من كث
 األوىل من مكة املشرفة، وكان وراء انطالقها  القوميةانطلقت الرصاصةو

جلربت "من رجال االجنليز املشهورين يف التاريخ العريب واملستعمرون االجنليز 
واجلاسوسة " لورانس"و" كسبرسي كو"و" هونومكما" "زكتش"و" كاليتون

ليفصل " عة الدول العربيةجام"ما يسمى " أنطوين أيدن"وأنشأ " لجروتردب"
شرق "بني األتراك والعرب، مث نصبوا عبد اهللا بن احلسني ملكا على ما أمسوه 

 ملا أراد أن تستقل بالد الشام ،وحاربوا فيصل بن احلسني يف ميسلون" األردن
  .عن االستعمار الفرنسي، وأخلفوا كل وعودهم للشريف حسني

 الربيطانية الكبرية، إىل دويالت حتولت االمرباطوريةاآلن عاقبهم اهللا وو
نية يف اأصبح اجليش التركي، القوة الثوشىت، وابتالها اهللا مبا خططته لغريها، 

 مهددة بالتفتت واالنقسام، وغزا ، وأصبحت بريطانيا نفسها"حلف الناتو"
ومل  كوا دولة نووية مشكوكا فيه، وأصبحمستعمراا السابقة غزوا آخر، 

بل هي ما يطلق عليه الغربيون " املسألة الشرقية "يوم هي ما مسيتعد املعضلة ال
  ".االنتحار الغريب"أنفسهم 

 إما أن يسلم وجهه هللا: فليس أمام اإلنسان الغريب إال أحد طريقني
  . يف الدارينيا واآلخرة، وإما أن ينتحر ويشقىة يف الدنبيفيعيش احلياة الط

" وليم" زار ، العثمانينياحلميد وهو من آخر ويف عهد السلطان عبد
 وظهرت مجعية ، إمرباطور أملانيا مدينة القدس"ملفيله"املسمى عند األملان 

وظهر يف وحتكّم يهود الدومنة يف مفاصل الدولة،  ، املاسونية"االحتاد والترقي"
وأكرهوا " الدستور"تركيا دعاة التغريب والعلمنة واستصدر اجلميع ما مسوه 

  .ذهاحلميد على إنفا عبد
 وكل القوميات ،وظهرت القومية التركية وقابلهم القوميون العرب

 وأول من أنشأ القومية العربية هم النصارى وأتباع  أيا كانت،تنة شرعا،نم
 ومسوا تلك املرحلة ،احلميد مستبد  وأشاعوا أن عبد،الفرق الضالة

 يسميه  الذي،"مجال باشا" وقاومهم الوايل العثماين ،)االستعمار التركي(
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 ولكن اخلرق اتسع على ،ل بعضهم وقت،"السفاحمجال "القوميون العرب 
 كيف عملوا وكيف قضى "مجال"شرح " طالعاتإ"الراقع، ويف كتابه 

  .م العدلعليهم وأمر اجلميع إىل اهللا وهو احلكَ
الذين مث ظهر ارم الكبري املدعو مصطفى كمال فازم أمامه احللفاء 

 وألغى فيما ألغى اخلالفة ،وظن أتباعه أنه بطل االستقالل، نزلوا يف غاليبويل
 ،ذان بالعربية ومنع األ،اإلسالمية واحلروف العربية وأحل حملها الالتينية

، ومن ذلك أنه فرض القبعة وفرض العلمانية على الشعب التركي املسلم
، ، وأمر املسلمات خبلع احلجاب وتنكر لكل مآثر العثمانيني،مكان الطربوش

  .وأمر املسلمني يوم اجلمعة باجللوس على الكراسي كالنصارى يوم األحد
 وأعرض عن ،إلسالم ففعلتركيا با بقطع كل صلة ل"كريزون"وأمره 

ما يفعله النصارى يوم األحد، وفرض على املسلمني  ،الكتاب والسنة
 وابتاله اهللا ،تراك الزي الغريبواستورد القوانني من الغرب وفرض على األ

كان يهرش جلده ليال وارا، وعند وف الكبد، أمراض عديدة منها تليب
 وكانت سريته أقبح ،موته أراد أن يوصي للسفري الربيطاين أن حيكم تركيا

 وامتدحه ، وكان أكثر األمة مغفال،دع به كثري من املسلمني آنذاك وخ،سرية
مجعية قال إن " سنطوا"ن كثريا، غري أن الكاتب واملؤرخ واملستشرقون الغربي

ليس فيها شخص واحد من أصل تركي، ولعله صادق يف  االحتاد والترقي
  .، فقد كان أتاتورك نفسه من أصل بلغاريذلك

فتحدث عن سرية املدعو مصطفى "الرجل الصنم"أما مؤلف كتاب 
وبعض أعماله، والعجيب حقا أن كل الطواغيت  ورك وأصلهمال أتاتك

 ، ارما حطمت شعوم متاثيلهم إال هذ"النيست" و"نينلي"منهم واملاضني 
 ولكن اهللا تعاىل ، التركية العلمانية معهواألحزاب ،فإن الدستور التركي حيميه

 "سعيد النورسي" وقام الشيخ ، فرفضهم الشعب التركي،هلم باملرصاد
 "رجب طيب أردوغان" وأخريا "جنم الدين أربكان" و"عدنان مندريس"و

y   x   w   ﴿ : واهللا تعاىل يقول، املسلم ما استطاعوايلبون مطالب الشعب
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z﴾ ]وهلم يف النجاشي  أسوة،]١٦:التغابن .  
 ما مسي اجلامعة "يدنأأنطوين "آنذاك وأسس وزير خارجية بريطانيا 

، اليت نادى ا السلطان عبد  ليقضي ا على فكرة اجلامعة اإلسالمية،العربية
 هو  وجعلوا األجنيب،لعرب والعجم أمتني ومنذ ذلك احلني جعلوا ااحلميد،

 مع أن الكل أمة واحدة باإلسالم، ولكن ،املسلم الذي من دولة أخرى
  ومها وزيرا خارجييت بريطانيا)بيكو -سايكس ( اخلبيثة  السريةاالتفاقية

 ،"فرنسوا بيكو"ووزير خارجية فرنسا   من حزب احملافظني،"ايكسرك سما"
الوطن العريب :  وظهر ما يسمى،قة ألول مرةهي اليت أوجدت هذه الفر

 ،الثورة العربيةو الدولة العربية، واجلمهورية العربية، واململكة العربية،و
 وكذا ، والتاريخ العريب، واإلسعاف العريب، واحلزب العريب،واجليش العريب

 وجعلوا ، وحدهم أكثر من عشرين دولة العرب ارمونخل، وجعلإ..العريب 
 وبذلك شتتوا املسلمني وجاءوا ،ة عاصمة وعلما ونشيدا وطنيالكل دول

  !! أصبحت أربع دول"والية الشام العثمانية" حىت أن ، مصطنعة بينهمدودحب
وقسطنطني  ،وهذه القومية اليت تزعمها ساطع احلصري، وميشيل عفلق

 هي دعوة جاهلية مقيتة، تقضي على ما هو بدهي لكل  وأشباههم،زريق
 ال فرق بني عريب وال أعجمي إال بالتقوى، كما تقضي على مسلم من أنه

األخوة اإلسالمية احلقة، وللقوميني غرض ال يعلمه بعضهم، هو كما عرب عنه 
  :الشيخ عصام العطار

  وهم يريدون طعن الدين والعرب   إن العروبة ثوب خيدعون به
 ،أما مشيخات اخلليج فجعلوها دوال أو ممالك مستقلة كما يقال 

  :عدوا بينها وبني دين اإلسالم وصدق من قالوبا
ألقاب معتضد فيها ومعتمد  دين يف أرض أندلسمما يزه   

   كالقط حيكي انتفاخا صولة األسد  ألقاب مملكة يف غري موضعها 
وقد أيدت استقالهلا اإلمرباطورية الربيطانية املاكرة، وهي املستعمرة هلا 

" حسن اجلوار"حتثهم على ما أمسته آنذاك وكتبت إىل حكام اخلليج اآلخرين 
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 األصل الشهراينويش اإلجنليز هجوم فيصل الدمع هذه املشيخات، وصد 
على الكويت، وقالوا إمنا كان هذا عمال باتفاقيتهم مع مبارك  املطريي القبيلة

  .الصباح
ردن كيان غريب إن األ( قال "فورد" مؤسسة مولتهوقد قرأت كتابا 

خوان يف جزيرة العرب الذين ه ليحولوا بني اإلوإمنا وضعو .هـا) مصطنع
  !! وبني العصابات الصهيونية يف فلسطني،كانوا يتطلعون للشهادة

إم وضعوا األردن :  السوري فيقول"مصطفى طالس"أما العماد 
وقد .  وبني بالد الشام-أي جزيرة العرب-ليحولوا بني أرض الرسالة 

 يف )اإلخوان (بنيوس واحد س بعجزه عن إدخال جا"كلوب باشا"اعترف 
  .األرطاوية والغطغط

ن القبيلة الواحدة ذات النسب أومما يدل على أن تقسيم الدول مفتعل 
 ووضع الرئيس األمريكي  أو أكثر، موزعة على ست دول"رمشّ"الواحد مثل 

 اليت قال الشيخ ،يف اية احلرب العاملية األوىل مبادئه األربع عشرة" ولسن"
 ووضعت الواليات ،"ت األرض مساء والسماء أرضاعلجإا "مصطفى صربي 

 وبذلك أكمل ،"انتدابا"العثمانية اليت مسيت دوال حتت االحتالل الذي مسوه 
 الربيطاين "اللنيب" وقال اجلنرال ،الغرب الصلييب سيطرته على العامل اإلسالمي

لفرنسي  وقال اجلنرال ا،"اآلن انتهت احلروب الصليبية: "حني دخل القدس
  ".قم يا صالح الدين ها حنن قد عدنا": عند قرب صالح الدين" غورو"

متام املسرحية بتولية بعض من يسميهم شيوخ إوأراد الغرب املستعمر 
 الذي صدق ، مث وجد ضالته يف أبناء الشريف حسني، وحبث كثريا،العرب
 ،بقيام خالفة عربية يكون الشريف حسني رئيسها" هنري مكماهون"وعود 

كما -ولوا فيصال على سورية وفولوا ابنه عبداهللا بن احلسني شرق األردن، 
  . مث على العراق-أمساها الرومان من قبل

 وبقيت دول ،وقامت احتادات عربية كثرية ولكنها أخفقت مجيعها
 أصبحت تلك احلدود واقعا وأنشأ الوطنيون ا وأخري،الطوائف املعروفة اليوم



 ٣٣٤ 

  .بعضها عن بعض" دوال" ليفصلوا تلك الزرائب املسماه  األسوارااخلنادق أو بنو
  .هذا إجياز سريع للتاريخ العقدي هلذه األمة املباركة املنصورة يف الشرق

إن : ونعود اآلن إىل غرب العامل اإلسالمي وإىل األندلس بالذات فنقول
) عبدالرمحن الداخل( يف عهد صقر قريش انفصلت عن العباسينياألندلس 
  . األوىليام الدولة العباسيةأوذلك يف 

كما أدى قرا من ، وانفصال األندلس عن الشرق أدى إىل اجتاهها غرباً
 زال العامل اليوم  والأوروبا إىل تأثريها الكبري يف النهضة املادية األندلسية،

 عن األثر األندلسي يف أمريكا وحماولة يتحدثون ومنه املؤرخون األمريكان
.  رأى مساجد على الطريقة األندلسية"كوملبس"د أن  ومن املؤك،اكتشافها

 متر مبراحل األوروبيةومن جانب آخر كانت العالقات بني األندلس والقارة 
  : النهضة األوربية كما تسمى فيهاحبسب
مرحلة تقدم األندلس احلضارية سواء يف أوائل فتحها أو يف عهد   - أ

ثري من ملوك الغرب يفخر أنه ، وكان كابطني الذين جددوا شباا وقوااملر
  .تلقى العلم يف جامعات األندلس وأنه جييد العربية

وهي املرحلة األخرية اليت قامت :  مرحلة إخراج األندلسيني منها - ب
، "املوريسك" الذين يعرفهم الغرب باسم ،بسببها مشكلة األندلسيني املسلمني

حينها يعدون كل تقدم  والكاثوليك ،يش النصرانيةوقامت فيها حماكم التفت
 فاالغتسال عالمة على اإلسالم، وقالوا إن امللكة إيزابيال مل ،حقيقي إسالمياً

 كما أن جناسة كذا عالمة على ،حياا إال مرة وحدة يوم والداتغتسل يف 
 واالمتناع عن أكل حلم اخلرتير عندهم عالمة على اإلسالم، أما ترك ،اإلسالم

  . حيتاج إىل فهم خاصالذهاب إىل الكنيسة فال
 وأىب أن يكون ،وكانت حماكم التفتيش حترق كل من اعتنق اإلسالم

  .كاثوليكيا
وباجلملة نقول إن ما عاشت فيه األندلس من ترف وبذخ وغناء ومتتع 

تسبب يف سقوطها -مبلذات الدنيا وترك للجهاد، والوقوع يف مواالة الكفار 
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 وتلك سنة اهللا اليت ال ،"يناند وإيزابيالفرد"ائيا بيد امللكني الكاثوليكيني 
، الذي عقد مع رق بن زياد وأىب عبداهللا الصغريوشتان شتان بني طا، تتخلف

  . بندا نقضها النصارى وغدروا باملسلمني٦٢النصارى عهدا من 
ابن زيدون، واملعتمد بن عباد، (وظهر يف األندلس شعراء كثريون منهم 

قال بعض الغربيني إن أهل األندلس شعب  وقد ،)ولسان الدين بن اخلطيب
، وكذا أصحاب املوشحات أما املغنون واجلواري فال حيصون. يقول شعرا

كاألعمى التطيلي، وكان من عادة األندلسيني إجازة شطر البيت من الشعر 
  .بشطر آخر

ومما درج هناك بني الشعراء وغريهم تلك العادة الذميمة املتمثلة يف 
 الراح وأمثال اشربأدر الكأس أو :  عندهم من يقولشرب اخلمر حىت كثر

ذلك، وهذا هو الداء الذي دب يف األمة يف هذه األيام، حىت أن بعضهم قال 
وهذا " ما قيمة الليل لوال العود والوتر:  والبعض قال،"الدنيا سيجارة وكأس"

  !غاية الذل والضياع
وأخذه بأسباب رب عن النصرانية تدرجييا غوقد كان أحد عوامل ختلي ال

ن الغرب أخذ كثريا من أ التقدم احلديث، وتدرجه يف مدارج احلضارة
" الصوفيةك " الضالةأخذ األفكاركما ، ، كالعلوم واملعارف الشريفةاألندلس

اليت كانت عند " وحدة الوجود"الفلسفية اليت نشرها أهل البدع هناك، وأخذ 
  .ني آنذاكيالغربابن عريب وأتباعه، واعتنقها كثري من املفكرين 

اليت أفاض فيها اإلمام ابن  ،وأخذ فكرة النقد التارخيي للكتاب املقدس
 فلسفة الغرب  وأخذ، يف هولندا"نوزايسب" لليهودي  لكن الغرب نسبها،حزم

ت الكبري أو إفروش وآمن بفلسفته ألرب" ايفروش"ابن رشد الذي يسمونه 
قامت الفلسفات الغربية " ديةالرش " وعلى ما يسمونه،وتلميذه توما اإلكويين
مصدر إهلام لكثري من الفلسفات " الرشدية اجلديدة"احلديثة، وال تزال 

  .املعاصرة
 وانبهاره مبا عليه أهل األندلس جعله -أي الغرب-بل إن اعجابه 
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 هو من يرضى ،أوفر امللوك الغربيني حظا وكان ،يستورد بوهلم ويستشفي به
  .ابنهخلفاء األندلس أن يبعث إليهم 

يقى حب املوس و، والشعر،الفروسيةكما أخذ الغربيون من األندلس 
 وأخذوا منهم كذلك الصناعة والطب ،واملعازف، وحب الغناء واللهو

دن وأخذوا عنهم والفلك واحلساب والعلوم املختلفة، وبناء الكاتدرائيات وامل
لغربية ألفاظا ، كما أخذوا عنهم اللغة، وال يزال يف اللغات ااألزياء والعادات

  .عربية حىت اليوم، وإذا أرادوا أن يروج كتاب جعلوا ملؤلفه امسا عربيا
وأكثر أجزاء أوروبا تأثرا باإلسالم بعد إسبانيا هي املقاطعات 

  . تفخر حىت اليوم بأجدادها العربالسويسرية اليت ال تزال
الذي " كالفن" من يسمون املصلحني الدينيني السويسريني ومن أشهر

، وعلى مذهبه قامت حركة البوريتان، وأكثر "جنيف"س مدينة اهللا يف أس
األمريكان واالجنليز والكنديني اليوم على مذهبه مع تعديالت وإضافات 

  .أدخلها النصارى كعادم يف االبتداع والضالل
إخل أعداء .. وكانت الكنيسة النصرانية تعد اللغة العربية واإلسالم والقرآن

وهو دينها -ني، فالتثليث مثال ي حيا من تأثر بذلك من الغربني، وحترقيحقيق
 ال ميكن أن يشكك فيه أحد، ومن كان سبب شكه هو االسالم أو -وعقيدا

 ،معرفة القرآن فهو عندها زنديق سواء عند الكاثوليكية أم عند الربوتستانتية
 "سرفت"فسرته الكنيسة بأن " خطأ التثليث"كتابه " سرفت"وعندما كتب 

 غري أن ،تأثر باحلياة األندلسية ومبعرفته باللغة العربية، ورمبا كان ذلك صحيحا
وأحرقت الكنيسة النصرانية . كل ذي عقل وفطرة يعلم أن التثليث باطل

الذي كان من " كالفن" وكان حرقه على يد ، حيا وحرمت كتابه"سرفت"
 املذاهب رواجا  من أكثر وال تزال الكالفينيةصالح الديين عندهم، اإلزعماء

يف الغرب، ومن أهم الكنائس التابعة هلا الكنائس املشيخية، ولكالفن تأثري 
بري، ترساقفة كانيكانية اليت يتزعمها اليوم رئيس أواضح يف الكنيسة االجنل

  . اليت ينتمي إليها ترامبوكذلك يف الكنيسة األسقفية
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لس وصقلية وجنوب والغاية أنه بتأثري مراكز احلضارة اإلسالمية يف األند
إيطاليا واحلروب الصليبية دخل الغرب يف عصر النهضة كما يسمونه، مث 

با احلروب الدينية وسفكت دماء املاليني واستعرت يف أورلكن عصر التنوير، 
 باإلسالم "اإلصالح الديين"وبعضها ظل أكثر من قرن، وأما تأثر ما يسمونه 

ال سيما حتطيم األصنام فأمر معروف ومشهور عندهم وعند كل مؤرخ، 
  .اليت يسميها أهلها اآلثار املقدسة) التماثيل(

وبتأثري الصوفية نشأت امليثودية والكنائس املشيخية يف الغرب، كما أن 
التأثر باإلسالم وصل إىل حد إسالم بعض البابوات سرا، كالبابا يوحنا بولس 

ول مرة يف تاريخ الثاين الذي اعتذر للمسلمني عن احلرب الصليبية، وزار أل
البابوية مسجدا للمسلمني واستنكر احلرب األمريكية على العراق، وأصدر 
ألول مرة قرارا بابويا بأن اخلالص يشمل املسلمني، وقد عمل عنده كخادم 
أحد اإلخوة من غامبيا، وأخربين أنه دخل عليه بالشاي فوجده يصلي 

  .كصالة املسلمني
ىل مكة حاجا وأخربين ه وجاء إهذا األخ أسلم وعاد لبالدمث إن 

اغتيال البابا مث إن البابا عفا عنه " حممد أغا"بالقصة، وقد حاول أحد األتراك 
  .وأوصى بإخراجه من السجن

وأخباره طويلة وإن صح أنه أسلم فهو كمؤمن آل فرعون الذي كان 
  .يكتم إميانه
" دس عشربندكت السا" أن الذي خلفه يف البابوية هو البابا املعلومومن 

 أسباب االستقالة تسرب وثائق سرية  منإن: الذي استقال وقال سكرتريه
  ).لعلها األناجيل اآلرامية(من مكتبة الفاتيكان 

 وكان الغربيون يتبعون حكامهم يف كل شيء ويعهدون باحلكم ملن هو 
 خضع كل ، كاثوليكية أو العكسيتال يزال يف املهد، وإذا تزوج الربوتستان

 ويظنون ،ذهب اجلديد وترك ما كان عليه، وهكذا كان الغربالشعب للم
  .عليههم أن املسلمني اليوم ما هم إال على ما كانوا 
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 القومية والوطنية، وآمن مفكروه وفالسفته بالعقالنية  الغربواعتنق
 ونادى األدباء هناك بالتعري واالختالط، ودافعوا عن الساقطات ،واملادية

من قبل من ضرورة توحد " اليبنتز"مبا نادى به " اركبسم"والبغايا، مث نادى 
  .-أي اإلسالمي-أوربا النصرانية حملاربة اخلطر التركي 

التقسيم الذي نعيشه ها بيون مئة مشروع لتقسيم تركيا ومنووضع الغر
 ومن ذلك حرم ،ثمانية عشرات الدولاآلن، حيث جعلوا الدولة الع

ألوربية املسلمة مثل األلبان والبوسنيني وعدهم الشعوب ا" القرم"للمسلمني يف 
  .ومن هداه اهللا من البلغار والصرب والفرنسيني واإليطاليني أتراكا أجانب

أي أن أوربا ليس هلا دين إال النصرانية وكل من تدين بغري دينها فهو 
  . مث ثورة املعلومات يف عصرنا احلاضر،مث كانت الثورة الصناعية !!أجنيب

 يتعصب لدينه وحيارب اإلسالم أشد احملاربة ،يتهوالغرب مع علمان
 وكل املسلمني يف نظر الغربيني إرهابيون متطرفون، حىت إم ،ويسميه إرهابا

يف عصرنا احلاضر حيظرون تداول نسخ من القرآن الكرمي يف كثري من الدول 
  . ويقولون إنه حيرض على اإلرهاب،بيةواألور

الذين خصوصا املرتدين واملنافقني ويتحالف الغرب مع كل عدو لإلسالم 
 وال تكاد تدرس حياة أي مفكر أو أديب أو ،"معتدلني"يسميهم الغربيون 

 إال وجدته درس يف مدرسة الهوتية أو خترج من معهد الهويت ،فيلسوف غريب
  "!رجل دين"أو أراد والداه أن يكون ! أو عينوه مشاسا أو كاهنا يف كنيسة
 من أبناء اإلسالم، وذكر الشيخ مصطفى واهتم الغرب مبن ترك دينه

وهو الذي ألغى اخلالفة !  كتاب٦٠٠" أتاتورك"صربي أم ألفوا عن عدو اهللا 
  .وأحيا سرية جنكز خان

ولدى املسلمني بلغت القومية العربية ذروا يف مصر وسوريا والعراق 
  .ظلموغريها، ونقل املسلمون هذه الشعوبية واجلاهلية املنتنة من الغرب امل

" مجال عبدالناصر"، وحارب "ثورة"وكان االنقالب املصري الذي مسي 
 "تيتو"و" رو"ات مع الكفرة مثل وأقام مؤمترات وحتالفعنف، اإلسالم بكل 
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  وتأثر به كثريون، وسجن أو قتل الدعاة ومسى االسالم رجعية،"نرييري"و
، وأفسد ، وألغى احملاكم الشرعية واألوقاف وكل شيء إسالميخارج مصر

 وقال يف خطاباته إن ،األزهر وجعله تابعا للدولة، وواىل االحتاد السوفييت
ذلك السد الذي يقول اخلرباء إنه لو انفجر " السد العايل"الروس أنشأوا 

، والذي حجز فيما حجز بسببٍ ما، سوف تبلغ املياه الدور الرابع يف القاهرة
ت مصر بحيا سد النهضة وأص، مث بنت أثيوبي الذي تستفيد منه األرضمالط

  .بفضل تنازالت عبدالفتاح السيسي مهددة بالتصحر
ما " كوبالند"وذكر عنه " رمي إسرائيل يف البحر"ورفع مجال شعار 

، وقيل إنه كليفهم منه أنه كان عميال أمريكيا وكتب البوطي عكس ذ
  . واهللا أعلميهودي،

ة، ووضعوا صورة وهلل له القوميون يف فلسطني ويف كل البالد العربي
 وقال ،مجال عبدالناصر على املصاحف، فضال عن االت واجلرائد واحملالت

اجلمهورية العربية "يا أنا وضعت على الظرف رييل من ال أمه من نيج
، وكنت أظن أن املدينة من ضمن اجلمهورية كما "املدينة املنورة-املتحدة 

  .أرى وأمسع
"!! بدو ناصر "كان يسمي العرب كلهموقال يل أحد املطلعني إن الغرب 

 وأن ، ليست كاليوم، أن الشعوب وقتها كانت مغفَّلةالقوميةوأنكى من الفتنة ب
  :القومية كانت هي العقيدة الرائجة وقد قال الشاعر القروي اللبناين

  وطوفوا جبثماين على دين برهم** هبوين عيدا جيعل العرب أمة 
  :وقال أحد الشعراء البعثيني

  وبالعروبة ديناً ماله ثاين* ت بالبعث ربا ال شريك له آمن
 بأن يكون النفط يف -الشعوبصدقه تلكي -  عبدالناصروطالب مجال

  . ال حتصىوجرائمهخدمة القضية العربية، واحتل اليمن، 
 ،حزب البعث العريب االشتراكي" ميشيل عفلق"كما أسس النصراين 

 كما فعل ، بطالً النيب وعدوجعل اإلسالم مرحلة من مراحل العروبة، 
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يخ ر، وشوه التا"فتحا عربيا"، وعد الفتوحات اإلسالمية "توماس كاراليل"
اإلسالمي كله، ورفع أهل الكتاب، وجعل نصارى العرب حمسوبني مع أئمة 

 حنج -أي عفلق-مه، ألنه  ويقال إن البابا شكر له ذلك الصنيع وعظّ،اإلسالم
ووصل األمر إىل أن صوت بعض . لسابقونيف ما أخفق فيه الباباوات ا

املسلمني للنصارى حبجة أننا كلنا عرب، واختار بعض أهل الشام فارس 
هلا دائما اخلوري رئيسا للحكومة، واختارت السعودية مجيل البارودي مندوبا 

  .، وظل حىت مات بعد أكثر من ربع قرن يف هذا املنصباألمم املتحدةهيئة يف 
ولة لبنان اليت شرط دستورها أن يكون رئيسها كما أنشأ الغرب د

  .ابانصرانيا وهي اليوم أكثر الدول اضطر
 عرضوا له يف ميدان ،وملا زار رئيسها السابق سليمان فرجنية السعودية

ل، مث البيعة جبدة مع علمهم أنه نصراين، ولكنه عريب كما يقول اإلعالم املضلِّ
، وإمنا لبنان بلد إسالمي أخرياعودية  زار الس"ميشال عون"إن النصراين اآلخر 

 وأشهر أعالم بريوت ،عريق من بالد الشام، أوى كثري من العباد إىل جباله
  .هو األوزاعي

وقامت الدولة النصريية البعثية يف بالد الشام، وبعد أن مساهم العثمانيون 
ة ، ومع أم أقلي"العلوية"العلي إهلية أي املؤهلني لعلي مساهم الفرنسيون 

أما . موطنهم الساحل فقط، فقد حكموا الشام كله ودخلوا يف اجليش
سلطان "الدروز الساكنون يف السويداء وغريها من احملافظات فقد كان منهم 

الذي ينسبون إليه الثورة على الفرنسيني، ومن الدروز الذين ظهروا " األطرش
، م لربيطانيا اشتهر الدروز بوالئه وكما،بالط وابنه وليدبعد ذلك كمال جن

  !اشتهر النصريية بالوالء للفرنسيني
أخذوا يف نشر مذهبهم وألف وغريها " سلمية"كما أن اإلمساعيلية يف 

  .كتبا جعل فيها كثرياً من أئمة املسلمني إمساعيلية" امرتعارف "
ووصلت األمة إىل حالة مزرية جدا، ومرت ا سنون خداعات، وملا 

 هزم اليهود جيش عبدالناصر يف احلرب املسماة أراد اهللا تعاىل أن يتداركها
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  .هـ١٣٨٧حرب األيام الستة أي يف سنة 
أن وبعد تلك اهلزمية النكراء عاد كثري من القومني إىل اإلسالم، وأيقنوا 

وجعلوا األمة " مؤسسة الفكر العريب"معهد أو غريه باطل، مث أنشأ القوميون 
 وأعقب موت عبدالناصر جميء أنور ،مة الواحدة أمتني عربية وإسالميةاملسل

السادات حاكما ملصر، واضطر أنور السادات إىل طرد الروس وإباحة الكتب 
من أوراق القضية % ٩٩ وأعلن السادات أن  ليحارب الشيوعيني،الدينية

 ال سياسة يف الدين وال: "الفلسطينية يف يد أمريكا أي حامية اليهود، وقال
اتفاقية " كارتر"و" بيجن"ة الصهيونية، ووقع مع وزار الدول" دين يف السياسة

مث قتله شعبه وتلك هي " كامب ديفيد"الذل والعار املعروفة باسم اتفاقية 
  .عاقبة من يبيع نفسه ودينه للكفار

فسار على ج أسالفه " حسين مبارك"وجاء بعد ذلك الطاغوت 
 ،إليدزوعذب املسلمني حىت قالت بعض التقارير إنه استخدم فريوسات ا
 وكل ،واستعمل سياسة جتفيف املنابع واالختفاء القسري والسجون السرية

وسائل القمع والكبت، وما زاد ذلك الشعب املصري إال متسكا بدينه فعاد 
إىل احلجاب وانتشرت الكتب الدينية والشعائر اإلسالمية، ليس فقط بني 

ارع الفسق املعارضني حلسين مبارك بل بني اجليش ورجال األمن ويف شو
 ومل يعترب مبا ،والفجور وأماكنها، وأمده حكام اخلليج باملساعدات الكثرية

" الدميقراطية" وجيء مبا يسمونه ،جرى لسلفه الطاغية، فثار عليه املصريون
وهو أول رئيس غري عسكري يتوىل مصر " حممد مرسي"فانتخب املصريون 

 وجاهر بالترضي عن وجاء مرسي إىل مكة املشرفة وبكى عند مساع القرآن
 وقرأ بعض اآليات فوق منرب األمم املتحدة ورفع األجور ،الشيخني يف طهران

فلم ووضع خططا جلعل مصر دولة متقدمة حضاريا، األمر الذي أغاظ اليهود 
رئيس و، مع أنه حتدث عن ذلك هو  من دول اخلليجحيصل على قرش واحد

  ".سعد الكتاتين"جملس الشعب 
 ، عليه قائد اجليش السيسيفانقلبأن تغير مرسي واجتهدت أمريكا 
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ة بني املتدين ا وفتح السجون ونادى باملساو،ر الدستور وجعله ال دينياوغي-
 فجاءته املساعدات من كل مكان، وافتعل ، وبني املالحدة-من أي دين

انتخابات أخرى ومل يصوت له إال قلة من املصريني ومع ذلك حارب 
 من يساعده من  علىوانقلب،  رفض طغيانه إرهابيااألكثرية وعد كل من

وا ربليهم لكنهم مل يعتإ، مث عاد ليج الذين الفلوس عندهم مثل الرزدول اخل
  .ه األوىلتبفعل

ر سيناء اجلهاد يف فلسطني إرهابا وواىل اليهود ودمالسيسي كما عد 
 معرب ، وفتح معرب طابا لليهود دائما، بينما أغلقخصوصا مدينة رفح املصرية

 ونشر الفساد واإلباحية يف ،رفح يف وجه الفلسطينيني وأغرق قطاع غزة
  .مصر لكي يشغل املصريني عن الغالء وسوء اإلدارة واملظامل اليت يف عهده

وبرأ حسين مبارك من كل جرائمه، وأعاد فلول احلزب الوطين احلاكم، 
 وجاهر ،وضرب بطائراته املدنيني يف ليبيا، وحكم على مرسي باإلعدام

باحترامه للدولة الصهيونية وأمريكا، مع أن اإلدارة األمريكية مل تعطه من 
عندها شيئا ال سيما يف مؤمتر شرم الشيخ، وأمريكا نفسها من سنوات تعاين 

قفلت فيها مئات البنوك واحملال التجارية وأحاطت  وأُ،من أزمة مالية خانقة
يهود أيا كان،  ملن يوايل الا املشكالت من كل جانب، وهذا من عقوبة اهللا

 وهكذا ختلى السيسي عن اإلسالم ليقع يف خرافات ،وال يظلم ربك أحدا
  .أمريكا وشعوذا، وأمريكا أكثر خرافة من الريف املصري بكثري

ومن أعظم خرافاا أا تؤمن بالتثليث والتنصري، وتكفر برسالة نبينا 
من بالد املسلمني وتعادي  وفيها عبدة الشيطان، وحتتل كثريا حممد 

وتتعاون مع اإلسالم وتسميه إرهابا ورفضا لآلخر وتكفريا وتطرفا وأصولية، 
  .الرافضة حقيقة وإن أعلنت خالف ذلك

واملقصود أن الشعوبية عادت من جديد ولكن يف ثوب عريب هذه املرة، 
  .وهذا كله حملات موجزة جدا عن التاريخ العقدي عند أمة اإلسالم

  .  من احلديث عن أهم الفرق يف اإلسالمرفاًوإليك ط
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ابتلي املسلمون بانتشار التصوف الذي فتك بالعوام كما فتك علم 
الكالم باملثقفني، والصوفية ليسوا نوعا واحدا بل هم أصناف كثرية، ومنهم 

قول صنف نسبهم بعض املترمجني إىل الصوفية وليسوا منهم، وأمريكا اليوم ت
إن الصوفية معتدلة، وحتث بقية املسلمني على االعتدال، وأنا من خالل تتبعي 

  :العلمي والواقعي وجدت أن الصوفية عدة أصناف
  واالحتادية، وهم املتفلسفون منهم واحللولية،الزنادقة: الصنف األول

 وعلى رأسهم ،والقائلون بوحدة األديان، وأصحاب وحدة الوجود
ن ذكرهم اإلمام خشيش بن أصرم الذي يسميه بعض الذي" الروحانيون"

 مكتب عنهو ،ث، وهو شيخ فاضل حمد"كشيش " وأتباعهماملستشرقني
الصويف، وهؤالء الروحانيون بقي منهم " عبدك"، ومن هؤالء  وغريهامللطي

ترك أكل حلم وإذا تعلم السحر عياذاً باهللا، " فالن تروحن"ويقولون ، بقية
، ممن كان يتعلم السحرما ذكره يل بعض التائبني ك. احليوان يف شروط هلم

وهؤالء الروحانيون ذكرهم البريوين ، وهم فرقة غنصوية برمهية يف األصل
وبوذا " بوذا"وبعضهم يتبعون ،  وذكر أم طائفة من اهلنودوقال إم سوفية،

 بد، وال"دودبأصحاب ال "املؤرخنيويسميهم بعض " العارف"عندهم يعين 
" بوذا"بوذي، وفيه مجلة من األصنام، ورمبا كان أصله لالعبادة هو بيت ا

 .املعبود عندهم
كابن عريب ، ومنهم من يدعي اإلسالم ويظن اجلهلة أم من أهل الوالية

 "الفتوحات املكية" الطائي صاحب احلامتيوهو حمي الدين بن عريب 
ن  وغري ذلك م"خامت األولياء"، و"عنقاء مغرب"، و"فصوص احلكم"و

املؤلفات، وله مالحم يف أحداث آخر الزمان حيفظها بعض العامة، وقد عشق 
االحتاد  "امرأة مكية، وتغزل فيها، ومن أخطر معتقداته إميانه بوحدة الوجود

بيني السيما و اليت دان ا كثري من الفالسفة الغربيني واملفكرين األور"املطلق
- فالسفة عصر التنوير منيف عصر التنوير كما يسمى، وال عجب يف أن يؤ

 فقد عاشوا يف بيئة نصرانية تؤمن بأن ، ذه العقيدة الفاسدة-كما يسمونه
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 تعاىل اهللا عما ، وتقول إن اهللا هو املسيح ابن مرمي،الرب حيلّ يف املسيح
 ما وجدوا ،فلما هرب هؤالء من عقائد رجال الدين النصارى، يصفون

 وهي من أفكار الفالسفةوفة لدى يناسبهم يف عقيدة وحدة الوجود املعر
 اليت يؤمن ا املسلمون، ،، ومل يؤمنوا بعقيدة التوحيد"أفالطون"الفيلسوف 

وهذه ،  مع جهلهم حبقيقتهومن أسباب ذلك شدة تعصبهم وبغضهم لإلسالم
ال يزال عليها النصارى - ،"التجسد" أو ما يسمونه "احللول"العقيدة الضالة 

ن ظل مم أو ظل حائرا مترددا ال يؤمن بأي دين، وأسلممن  إال -إىل اليوم
الذي أوحى " أنيس شورش"عليها من النصارى ومسعته بنفسي األفاك األثيم 

،  وكثري من الغربيني اليوم السيما يف أمريكا،"الفرقان"إليه الشيطان كتاب 
  .من أصل فلسطيينعريب  وشورش

ليون تعصباً  يتعصب للنصرانية احملرفة األصو-يف أمريكا-وهناك 
ر باألصولية انتقل إىل وحدة الوجود، وليتهم يفرون إىل اهللا  ومن كفَ،شديداً

أومن " الكهنوتية"وإىل دين اإلسالم وينكرون البهتان سواء جاء من الكنيسة 
الشرق اوسي، وليس هلذه العقيدة الفاسدة ذكر يف شيء من األناجيل اليت 

وا ذه النصرانية وأظنه يكتم التوحيد يؤمنون ا، ومن النصارى الذين كفر
كتب كثرياً عن فساد الغربيني الذي  -وهو فلسطيين أيضاً-" إدوارد سعيد"

لم ي السيما بعد أن أصدر الغربيون ف، وأعلن براءته من األصوليني،وتعصبهم
لسلطة الفلسطينية وامها بالسذاجة عن ا، كما كتب كثرياً "موت أمرية"

  .السياسية
 ابن عريب صفات املهدي املزعوم عند الرافضة إىل خامت األولياء وقد نقل

 سهل على إمساعيل الصفوي نقل إيران وللصلة بني الطائفتنيعند الصوفية، 
  .من الصوفية إىل الرفض

أويت ذكاء ومل يؤت "وابن عريب كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، أي أنه جعل البيان "إنه قدم حلم اخلرتير على طبق من ذهب": ، وقال"ءزكا

، القرآن ونشر زندقتهمعاين  وسيلة لتحريف ،العريب ومجال األسلوب العريب
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أن كل : ومن ذلك قوله عن العذاب إنه من العذوبة، ومن عقائد ابن عريب
    !من عبد شيئاً فإمنا عبداهللا، حىت من عبد النار أو األصنام أو اجلن

، ]٢٣:اإلسراء[ ﴾kj i h gl﴿: وحرف ابن عريب قوله تعاىل
وكان يؤمن مبا يسمى اليوم . "أمر" عىن ال مب"قدر" مبعىن "قضى"فجعل 

وهذا غري ما له ، ، وأنكر على من اعترض على أي دين كان"وحدة األديان"
  .يف املنطق من عثرات وأخطاء

  :ومن شعره أنه قال
  إذا مل يكن ديين إىل دينه داين    لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحيب

  فمرعى لغزالن ودير لرهبان       د صار قليب قابال كل صورةفق
وألواح توراة ومصحف قرآن    وبيت ألوثان وكعبة طائف   

   ركائبه فاحلب ديين وإمياين  أدين بدين احلب أىن توجهت
أي أن ابن عريب لو كان حياً اليوم لكان ممثالً لألمني العام لألمم 

أو موظفاً يف وزارة اخلارجية ، لألديان) يجارود(املتحدة أو عضواً يف معهد 
  .وهو على كل حال يصلح ماسونياً عريقاً، األمريكية

 ورمبا ،واملقصود أن عقيدته اخلبيثة هذه انتشرت بني كثري من الصوفية
وقال يل أحد الشيوخ من غرب . والية وكرامةأن ذلك  جهاهلم اعتقد
" اهللا جامع اهللا": ا حرام قالإن رجالً فجر بامرأة فلما قيل له هذ: إفريقيا

  .تعاىل اهللا عما يشركون
بوالية كاليفورنيا األمريكية شاباً قال يل " لوس اجنلوس"وقابلت يف 

  : وقال عبد الكرمي اجليلي، تعاىل اهللا عما يصفون" أنا اهللا"بكل وقاحة 
  وما اهللا إال راهب يف كنيسة  وما الكلب واخلرتير إال إهلنا 

لقد حجر ابن : " الذي قال"ابن سبعني"ة اخلبيثة سار وعلى هذه العقيد
 أو خبتم النبوة ما هو واسع ، ضيق بالتوحيد، أي أن النيب "آمنة واسعاً

  !عنده
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 فيلسوف أندلسي غامض العبارة غريب األلفاظ نقض وابن سبعني
 " العارفبد"وألف " ماسنيون" املستشرق الفلسفة املشرقية وأعجب به كثرياً

ققه جورج كتوره، وكان يؤمن بوجدة الوجود اليت نادى ا ابن الذي ح
عريب، واألرجح أنه كان يتعامل مع اجلن، وأنه مات منتحرا، وقد نقض 

  .كالمه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 كان ابن يها أيضاًوعلوعلى هذه العقيدة كان العفيف التلمساين وغريه، 

، وهو صاحب "سلطان العاشقني"الفارض املسمى عند بعض الصوفية 
  :القصيدة التائية  املعروفة اليت منها

   صلّتوأشهد فيها أا يل  هلا صلوايت باملقام أقيمها
  :وقال

  تبأح لذايت ذايت بل فرق، ال و  وما زلت إياها وإياي مل يزل
  ".يأربر"كان من املعظمني له املستشرق و
الذي يسميه بعض  وهو ،كان أبو احلسني احلالج قبل هؤالءو

يعظمه " لويس ماسنيون"، وكان املستشرق "شهيد اإلسالم"املستشرقني 
  .جداً

  :وكان احلالج يعتقد وحدة األديان أيضاً، ومن شعره
  شىت فألفيتها أصالً له شعب   تفكرت يف األديان جداً حمققاً

  :وقوله
  فال البطحا أريد وال املدينة   على  دين الصليب يكون مويت

  !؟ءفهل هؤالء أوليا" مكة شرفها اهللا"طحاء بالويعين ب
 اليت طبعت، وحاكمه العلماء والقضاة "الطواسني"واحلالج هو صاحب 

وقد اغتر بكالم املستشرقني أول األمر الدكتور عبدالرمحن . طويالً مث قتلوه
  . مث عرف دسهم فيما بعد وعاد إىل اإلسالم يف آخر عمره،بدوي

 ال ، وجاء مبخاريق كثرية،ند واتبع سحرموقد ذهب احلالج إىل اهل
  . اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، وممن أطال يف ترمجتهجمال هنا لتعدادها
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 ، تأثروا بالرهبانية من جهة،هذا وفالسفة الغرب يف عهد التنوير املزعوم
ارتد جهة أخرى، مثمن ن تصوف من املسلمني ومبا كان عليه بعض م 

،  الدنيا فصاروا رأمساليني مادينيع والربا واالحتكار وحبالغربيون إىل اجلش
  .وأكثر هؤالء نباتيون حيرمون أي شيء حيواين

  !يظهر ويعلن أنه نبايت واهللا أعلم حباله" برناردشو"ويف هذا العصر كان 
وهذه النباتية منتشرة اليوم ليس عند اهلندوس فحسب، بل عند البوذية 

أي ال تقتل أي " ال تقتل" تعاليم البوذيني قوهلم ، ومناجلنويبالشمايل منها و
 أوىل متلون املسلمني يف بورما مثالً فهشيء ال حيواناً وال طرياً، وليتهم ال يق

  .من البهائم والطري
وكان الشاعر املعري على هذا املذهب الباطل، وملا قربوا له دجاجة 

  .اهللا من الضاللنعوذ ب"!!. استضعفوك فأكلوك هال أكلوا شبل األسد: قال
ين، وقد قتلوه اومن الزنادقة يف هذا العصر املدعو حممود حممد طه السود

يف " اجلمهوريني"، وهو كبري من يسمون بعد حماكمة له وإثبات لزندقته
  .السودان، وهلم أتباع يف احلجاز

ومن هؤالء الزنادقة من يهجر القرآن بالكلية، بل ذكر أبو حامد الغزايل 
". ال من قرآن وال غريه"شترطون يف اخللوة أال يفرق فكره بقراءة عنهم أم ي

 ،ولذلك جنزم أن كل ما يرونه أو يسمعونه من أفعال الشياطني ومردة اجلن
  الذين كانوا يظنون أن اجلن آهلة،كما كان هؤالء الشياطني يغوون اليونان

 يعتقدون جبل اآلهلة، وخلّفوا ذلك للصوفية الذين" األوليمب" جبل ونويسم
- ، ويدبرون األمر،رجال الغيب، وأم يتصرفون يف الكون" أي اجلن"أم 

" الواصل"ومنهم من يزعم أن ،  تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً-كما يقولون
يترك الفرائض وتسقط عنه كل الواجبات، فال يصلي وال يصوم وال يقرأ 

 الغرب من يؤمن مبا ومن الزنادقة اليوم يف، اخل..القرآن وال حيج البيت
 أيام وزير الدفاع األمريكي" مكنمارا"وكان منهم " الثيوصوفية"يسمونه 

  . إىل أن تقاعد صار رئيساً للبنك الدويل الذي،حرب فيتنام
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غري أخالقية ) أي سياسة الغرب(إن سياستنا : "ومكنمارا هذا هو القائل
  ".لساعةاقتربت ا"، وهو مؤلف كتاب "وغري ضروريةوغري قانونية 

وممن كان يؤمن ذه الروحانية أو الثيوصوفية وفقرها فالسفة اليونان 
وقبلهم كان اهلندوس والبوذيون، وال يزال كثري منهم يقدس الفقر إىل هذا 

  .وحيرمون املال وزينة اهللا اليت أخرج لعباده، اليوم
  من الفقر والعيلة وتعوذوهذا كله ليس من اإلسالم، فقد تعوذ النيب 

 واحلياة على ،أما حترمي اللحم،  وسأل اهللا العفاف والغىن والتقى،من اجلوع
النبات فقط فهو خمالف لصريح القرآن، فاهللا تعاىل إمنا حرم من الذبائح 

  .واللحم أنواعاً معينة فقط
والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري وكذلك صندوق النقد الدويل جيب أن 

 ، الساذجةأوامرمها، كما جيب الكف عن خيضعا لكتاب اهللا وسنة نبيه 
اليت تقضي بإلغاء الدعم للمحروقات أو احلبوب الغذائية وحتميل الغالء 

  .للشعوب املنهكة
 ، على بالد احلرمنيومن الشر الذي جلبه البنك الدويل لإلنشاء والتعمري
س  ذلك الذي در،أنه أشرف على تأسيس معهد اإلدارة العامة بالرياض

، واملتخرج من  وأخريا صرحوا بتسميتها قوانني"أنظمة"ومساها القوانني 
املعهد يعين يف الديوان امللكي، وقد زرت املعهد وقابلت بعض مسؤوليه 

  .واطلعت على قسم الوثائق فيه
 من الصوفية يتربأ منه شيوخ التصوف، وعليه ركز الشيخ وهذا القسم

فا ملا يف كالم ابن القيم من حامد فقي يف تعليقاته على مدارج السالكني خمال
  . وعدم التعميم، وقبل ابن القيم كان شيخه ابن تيمية أيضاالعدل

 هم الضالون املبتدعون، وال يكاد خيلو صويف من بدعة :والقسم الثاين
ويؤمنون ، وهم أكثر الطرق املنتشرة اليوم، ورمبا تزندق بعض هؤالء املبتدعة

، رق مقابل علم الورق كما يقولونوبعلم اخل، باحلقيقة مقابل الشريعة
أال ترحل إىل "وقدميا قيل لبعضهم ، التعليم اللدني مقابل التعليم املكتسبب
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من كان يروي عن الرزاق ملاذا :  فقال؟عبد الرزاق فتأخذ عنه احلديث
  "!.يذهب إىل عبدالرزاق

وعلى رأي هؤالء يكون اإلمام أمحد بن حنبل قد أخطأ حني رحل إىل 
  !ق الصنعاين لريوي عنهعبدالرزا

أي أنه من " هو علم لدني ولكن من لدن من؟: "قال ابن القيم رمحه اهللا
  .لدن الشيطان نعوذ باهللا منه

  :وقد قال شاعرهم قدميا
  برزنا عليهم بعلم اخلرق  إذا بارزونا بعلم الورق  

 فتقولون حدثنا فالن ،عن ميتميتا أنتم تأخذون علمكم ": وقال آخر
، وال تكاد تقرأ ترمجة أي "نأخذ عن احلي الذي ال ميوتحنن وعن فالن، 

  !صويف إال وجدت له خصاماً مع الفقهاء
وباإلضافة إىل ضالهلم يف مصدر التلقي ضلوا يف أمور كثرية مثل 

 خليفةاحلقيقة احملمدية، والنور احملمدي، واإلنسان الكامل، وكون اإلنسان 
  .اهللا يف األرض وغري ذلك

فال يعريونه أي اهتمام، ومل يعهد عنهم ذلك، بل إن بعضهم أما اجلهاد 
 ويقول إن هذا من ذنوب ،بينيوليقود خيل التتار واملستعمرين األور

احلقيقة "رع ويسمي ذلك نه يوافق القدر وإن خالف الشإاملسلمني، و
  . هوالكومع كما فعل جالل الدين الرومي "الكونية

ملعتدلني كما ورد يف تقرير ولذلك جند أمريكا اليوم تعدهم من ا
  ."مؤسسة راند"

ي وذي ركالنو: ومنهم من حوكم على الزندقة ولكن مل يقروا بذلك
 وأيب يزيد البسطامي، ويقولون إن ما صدر منهم كان يف حال املصريالنون 

وإذا ثبت أم ، نه نوع من الشطح الصادر مع غيبة العقلإو، ماالصطال
  . أن يكونوا معذورين وال يقتدى مفغايتهتكلموا بذلك حال غيبة العقل 
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 وهم يتعبدون بالرقص والتمايل والغناء وبكثري مما مل يثبت عن النيب 
أو أحد من السلف الصاحل، وليس هذا خاصا باملولوية أو باملعاصرين، بل 
ذكر ذلك ابن اجلوزي وقبله ذكره الشافعي، وقد أنكر اإلمام الشافعي رمحه 

، وكانوا قدمياً يضربون "أحدثته الزنادقة: "ري وقالبتغاهللا ما يسمى ال
بالقضيب على شيء موضوع، مث ضربوا بالدف، مث تطوروا يف هذا العصر 

  .إىل اآلالت احلديثة
  :وقد قال الشاعر قدميا

  فقل هلم وأهون باحللول  ل  جيل التصوف شريأرى ج
  أقال اهللا حني عشقتموه  كلوا أكل البهائم وارقصوا يل

هم من يصنع احلروز واحلصون واألذكار البدعية ويعطيها العامة ومن
واجلهال فيزدادون جهالً وفقراً وختلّفاً، وكان أحد شيوخهم يصنع ذلك 

  . جبدة ويتكفل بنفقاته أحد املسؤولني هنا"مرديان السالم"ويسكن يف فندق 
وبعضهم يقول إن حكَم ابن عطاء اهللا السكندري كادت أن تكون 

  .لقراءا" املريدين" ويدعون قرآناً،
، وكفى بإسقاط التدبري "إسقاط التدبري"وابن عطاء هذا هو مؤلف 

 ومنافاة للكسب والربح والتجارة والسعي يف للتخلف احلضاريداعياً 
األرض وعمارا باحلق، وقد كتب يف فضل التجارة والكسب والرد على 

  . الوصايبل وابن اجلوزي، كما ألف اخلالّ:الصوفية يف ذلك
حلج  يكتب شهادات بأداء ا املعاصرين يف مكةوقد كان بعض الصوفية

  .مقابل املال الذي يدفعونه له
ومن هؤالء من يظن أن ما يناله بعض األدعياء هو كرامات ولو خالفت 

 كما الشرع، ورمبا مجعها كما فعل الشعراين، وبعضهم يستغيث بالنيب 
كرب، وأكثر املتأخرين ال يرى حرجاً يف فعل النبهاين، وهذا من الشرك األ

املوالد واملدائح املُطرية واالستغاثات الشركية، بل ال ينكر ذلك عنده إال من 
  . !كان كارهاً للرسول 
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ملا دخل  "نابليون"، وقد زعم "الدوسة"ومن الرائج يف مصر ما يسمونه 
  ! هذه املوالدوأقامأنه مسلم مصر 

وتركيا فيكثر النقشبندية، كما يوجد يف أما يف بالد الشام والعراق 
، وبعضهم يعتقد أن قرب جالل الدين الرومي املوجود يف "املولوية"تركيا 
  .قاله يل بعض األتراك هو مركز الكون كما "قونية"مدينة 

أين : وقد قابلت شيخا نقشبندياً يف املسجد احلرام، وكان مما قلته له
 كان يسبح كثرة التسبيح، والنيب ومنها ) البدعية(مصدركم يف األذكار 

إن هذه الثالثة آالف : ف تسبحون أنتم ثالثة آالف مرة؟ فقالكي مرة ف٣٣
وأصر على أا فيه، فعلمت أنه ال فائدة من نقاشه، " املسند"مذكورة يف 

  .كما قرأتعلماً بأن النقشبندية من أخف الطرق 
 "صالة الفاتح" وقد حضرت لبعض التيجانية يف مكة فكان من صلوام

هر اجو"وينسبون ذلك إىل كتاب ، "األسقمصاحب الصراط : "اليت منها
  .الذي وضعه التيجاين" املعاين

  .كما رأيت شيخهم يف رابطة العامل اإلسالمي
 مما دفعين إىل أن ،ورأيت الشيخ عبدالكرمي الرفاعي وهو يطوف بالبيت
فية عامة والرفاعية أسأل بعض من أثق يف عقيدته من أهل الشام عن الصو

 فأخربوين عنهم، ومن مجلة ذلك أن الرفاعية -يف بالد الشام-خاصة 
ل احليات واملشي على  وأكْ،ميخرقون ويشعوذون، وبعضهم يتعاطى السحر

 الذين ناظرهم شيخ ،)البطائحية(النار وأمثال ذلك، أي أم مثل أسالفهم 
ن هذه كرامات للشيخ أمحد اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ويقول الرفاعية إ

 وذكر أهل ،"تربيتنا الروحية" يف ى كما ذكر الشيخ سعيد حو،الرفاعي
 ،السنة الذين سألتهم أن الشيخ عبدالكرمي الرفاعي مع تصوفه كثري الذكر

، وذكر يل كيف أن الناس كانوا حيذرونه من ونرجو أن يغفر اهللا له بذلك
  .الصوفية ألم يستحلون اللواطة
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 وكان يف ،اهدت يف املسجد احلرام صوفياً قالو إنه من املغربكما ش
  .منتهى القذارة، وأظنه من القسم األول واهللا وأعلم حباله

 خصوصاً من يعيش هنا، فيأخذ يف مادة ،ومن الصوفية من كان ينافق
،  احملتجبنيويف الوقت نفسه ينشر ضالالته ويزور % ١٠٠التوحيد مثال 

:  خياط رمحه اهللا يف إدارة التعليم مبكة فقالومرة زرت الشيخ عبداهللا
 ، وصدق واهللا؛ فقد تتبعت كتب ذاك املنافق كلها" الوثين ابن الوثين)فالن("

، والعجيب أنه ملا مات هذا الوثين جاء أحد املسؤولني إىل فوجدا كذلك
 وأذاعوا ذلك يف وسائل االعالم، فإذا كان  ،بيته يف مكة وعزى فيه أهله

، وأي توحيد هذا الذي يقوله  القومه فعلى أي عقيدة أهلُ يعظَّم ويزارالوثين
 ، فكيف"إذا توليت احلكم قتلت فالنا: " وقد قال ذلك الزائربعض علمائهم؟
يزور بيته وهو يرى أن دمه حالل؟ أم أن ذلك القول منه و يعزى يف موته

  جمرد ضحك على الذقون؟
ظ النفس، وإن العقاب هو الذي واب حثإن ال: ومن الصوفية من يقول

  :يسأله األولياء ويقولون
  أحبك ال أحبك للثواب    ولكين أحبك للعقاب

 وميكن احتماله نعوذ باهللا ،وهؤالء يظنون أن عذاب اهللا كعذاب الدنيا
 كما ،ولذلك ال يسألون اهللا اجلنة وال يستعيذون به من النار. من عقاب اهللا

ربنا آتنا : ( الذي كان من دعائه الشريفمد فعل األنبياء مجيعاً ومنهم حم
  ) .يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار

!! وبعض الصوفية مينع الدعاء مطلقاً ويقولون إنه ال فائدة من الدعاء
  عنه من منعِ الناسوأشد، "علمه حبايل يغين عن سؤايل": ورمبا قال بعضهم

طلبك منه : "كمقال ابن عطاء اهللا السكندري يف احلأن يعد ااماً هللا كما 
  ".اام له

 مل يترك الدعاء يوم بدر مع أن  فإن النيب ،وهذا ال شك يف بطالنه
والقضاء يعتلجان إىل لطائفتني، وأخرب أن الدعاء اهللا تعاىل قد وعده إحدى ا
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عا اهللا ، ومن ديوم القيامة، والدعاء سبب عظيم وعبادة مهمة، وال جيوز تركه
كمن يدعو أن يرزقه اهللا الولد دون أن يتزوج، فهو دون أن يتخذ األسباب 

وذلك خالف وليس الدعاء وحده،  من يترك األسباب بالكلية  الصوفيةومن
  .الشرع بل هو قدح يف العقل

هذا ": وملا بلغ اإلمام أمحد رمحه اهللا أن بعضهم حيج من غري زاد قال
 9   :   ;   >   ﴿: واهللا تعاىل يقول"!!. يتوكل على أزواد الناس

  .]١٩٧:البقرة[ ﴾=
" أوغست كونت"ويف هذا العصر أنكر الوضعيون األسباب وكبريهم 

، وممن تأثر بفكره من الشرقيني "دوركامي"الفرنسي، ومن تالميذه يف الغرب 
  . غفر اهللا لهالشيخ حممد عبده

اب ورمبا كان  من كان جيهل احلق والصو:والقسم الثالث من الصوفية
وإمنا تكلم يف الوساوس واخلطرات والزهد املبتدع والتفسري ، معذوراً عند اهللا

وأبو ،  الدين ومنهم احملاسيبهوأن هذا اإلشاري وأمثال ذلك، ظانني 
 واإلمام أمحد  وقد كره ذلك أئمة السلف مثل السفيانني،عبدالرمحن السلمي
  .رمحهم اهللا أمجعني

  .خللق إىل اهللا واتبعوا السنة يف ذلك لكان خرياً هلمولو أن هؤالء دعوا ا
: وقد قال ابن القيم، وما يلقى يف النفس من ملة الشيطان ليس له اية

  ."يقيم قصراًلإن هؤالء مثل من يهدم مصراً "
وقد سأل بعض السلف تالميذهم كيف تصنعون إذا هجم عليكم 

ل، ولو طلبتم من صاحب  يطوهذا أمر: قال. وا نرميه باحلجارةالكلب؟ قال
إن اللجوء : وهو يريد رمحه اهللا أن يقول. الكلب أن يرده لكان ذلك أسرع

إىل اهللا تعاىل هو الذي يدفع الشيطان، وهذا ما يريده السفيانان وأمحد وعامة 
أئمة السلف، أما الوساوس واخلطرات فال اية هلا إال أن ينتهي املرء عنها 

  .كما جاء يف احلديث
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 من غلبت عليه السنة وإن أخطأ، مثل اهلروي صاحب :م الرابعوالقس
وأيب سليمان الداراين املنسوب إىل مدينة ، ، وابن طاهر"منازل السائرين"
 يف بالد الشام، وقد عاش يف العراق زمناً، وهو شيخ احملدث احلافظ "داريا"

اجلنيد :  ومن هؤالء وجل من ال خيطئ وال يضل،أمحد بن أيب احلواري،
الذي كان يدعو إىل التقيد بالكتاب والسنة، ومنهم الشيخ عبدالقادر اجليالين 

ما كان : هل يكون هللا ويل على غري عقيدة اإلمام أمحد؟ فقال"الذي سئل 
كون ، مث غال فيه تالميذه جداً حىت اعتقدوا أنه يتصرف يف ال"وال يكون

  :م بالعاميةهلنسأل اهللا العافية، وقال قائ
  يا متصرف يف األكواين  اجيالين عبدالقادر ي

   أنا جيتك ال تنساين
وبعض القادرية اجلهلة يزورون قربه يف العراق ويرون ذلك من متام 

  !.احلج
إن كثريا من الرجال إذا وصلوا إىل القضاء ": ومن أقواله املشهورة

فنازعت أقدار احلق باحلق ، والقدر أمسكوا إال أنا فإين انفتحت يل فيه روزنة
، أي أن "والرجل من يكون منازعا للقدر ال من يكون موافقا للقدر، للحق

  من يا أمري املؤمننيأنفر:  ملا قيل لهالشيخ عبدالقادر قال قريبا من قول عمر 
  ." من قدر اهللا إىل قدر اهللانفر": قدر اهللا؟ قال

 كما ،وقد كتب األخ الداعية سعيد بن مسفر وفقه اهللا رسالة وافية عنه
  . عليه شيخ اٍإلسالم ابن تيمية مراراًأثىن

ومن هذا الصنف فيما يبدو رومي القاضي الذي عاب عليه بعض 
الصوفية تويل القضاء، وليس تويل القضاء مع التقوى والعدل واألمر 

من أراد ان يكتم حب الدنيا ": وقالوا، باملعروف والنهي عن املنكر بعيب
 أي مث توىل ،"يف قلبه أربعني سنة حب الدنيا مفليفعل كما فعل رومي، كت

، والدعاة  وإمنا جاء النهي عن الغلو فيها،وحب الدنيا فطرة بشرية، القضاء
  .إىل اهللا يدعون الناس إىل ترك املعاصي ال إىل ترك الدنيا
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سب إىل الصوفية وهو ليس منهم يف احلقيقة،  من ن:والقسم اخلامس
بة رضي اهللا عنهم مثل أيب الدرداء الصحامن مثل أيب بكر وعمر وبقية الزهاد 

  .، وكذا أهل الصفةوأيب ذر وأيب عبيدة وأكثر الصحابة مث التابعني
 يظهر به خطؤهم يف ، يف معىن الزهدمن نسبهم إىل الصوفيةوخطأ 

 ضعاف أو وضاعون يقولون وضعنا له  هؤالء املخطئنياحلديث أيضا، فأكثر
  .ليه حبال من األحوال ال جيوز الكذب عومل نضع عليه، والنيب 

إن أشد الوضاعني ": وقد قال احلافظ العالئي فيما نقله عنه ابن الصالح
  ."ضرراً هم أهل الزهد

ملا رأيت الناس انصرفوا عن القرآن وضعت ": وقال بعض الوضاعني
  ."أحاديث يف فضل كل سورة

  .وبعضهم يضع احلديث للوعظ كما يفعله بعض القُصاص
 للسالطني كما فعل غياث بن إبراهيم مع اخلليفة وبعضهم يضعه إرضاًء

  .املهدي
  .وبعضهم يضعه يستجدي به كما يفعل بعض من يسأل الناس يف الطرقات

زهد الثمانية "ومن أراد معرفة الزهد فعليه معرفة ما كتب السلف مثل 
األئمة األربعة رضي اهللا عنهم أمجعني وكثري من : ، ومن الزهاد"من التابعني

عبداهللا بن املبارك ووكيع واإلمام أمحد وهناد بن ما صنف  كذلكو، السلف
السرِي والبيهقي، على أن متحيص احلديث واجب حىت يف كتب هؤالء 

  .، وكذلك فهم الكالم على وجهه الصحيحاألئمة والعلماء
 وغريه إىل التصوف هم يف احلقيقة "احللية"وكثري ممن نسبهم صاحب 

نا اع نقلنا كل متاًإن أمامنا عقبة كؤود": بو الدرداءزهاد غري صوفية، قال أ
، ويعين بالعقبة املوت واهللا أعلم، وهكذا كان زهد اخللفاء، "إىل ما بعدها

ليسوا صوفية وال حيرمون ما أحله اهللا، فلم يكن فوالصحابة رضي اهللا عنهم 
 مع أم مون من املكاسب إال ما حرمه اهللا حير، وخلفاؤه وصحبهالنيب 

  .كانوا أزهد الناس
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د النيب هِوال ريب أن الزهد خري من الترف أو التوسع يف الدنيا، وبه ع
والزهد فيما أرى هو أحد مجع من الصحابة، كما قال  إىل أصحابه ،

  .الوسائل للخروج من كيد الغرب، وسيأيت له مبحث خاص بإذن اهللا
 بل كان من أهل السنة ال حيرمون زينة اهللا وال ابتغاء فضل اهللا،و

الصحابة رضي اهللا عنهم من له مال كثري مثل عثمان بن عفان وعبد الرمحن 
 -أي الصحابة- ومل ينسوا تاجرا أبو بكر وكانبن عوف والزبري بن العوام، 

بل كانوا ... حق اهللا فيه، ومن ذلك حق الضيف واألقرباء واليتامى واألرامل
 ويتصدقون ويعطون خفية، جيهزون اجليوش كما جهز عثمان  جيش العسرة،

 عليه، وقد قدم اهللا تعاىل اجلهاد باملال على النفس يف وأقرهم رسول اهللا 
  .أكثر املواضع

 والثقة يف حسن ، كلها هو التوكل على اهللاوأعلى وسائل الكسب
كفايته ووعده بأن يزرق كل أحد، مث ما جاء لإلنسان من مال وهو غري 

لة اخلالء الذي البد منه لقضاء حاجته،  بل يكون عنده مبرت،مستشرف له
هللا لكن دون تقديس له أو تعظيم، وفرق كبري بني من حيتقر املال ويتركه 

، وللصحابة الكرام يف الزهد أحوال من يتركه ولكن نفسه تتوق إليهبني و
  .عجيبة قد يأيت ذكر بعضها إن شاء اهللا

اا على اهللا تعاىل، ومن الناس من يتوسع يف الدنيا احتقاراً لشأا وهلو
ميتاوأ ن كما ا ال تساوي عنده جناح بعوضة، وال جدياً أسكبي .  

: أيكون الرجل زاهداً وعنده ألف دينار؟ قال(: وقد سئل اإلمام أمحد
  .)نعم إذا كانت يف يده وليست يف قلبه

اللهم اجعلها خادماً يل وال : ملا ربح دنانري كثريةوقد قال بعضهم 
  .دما هلاجتعلين خا

ومن السلف الصاحل من كان غنياً ويعطي إخوانه كما كان الليث بن 
، وكان ابن سريين ويونس بن الكاً، وكذلك عبداهللا بن املباركسعد يعطي م

لوال هذا : "عبيد جتاراً، وذكْر أولئك يطول، ومن أقوال عبداهللا بن املبارك



 ٣٥٩ 

اد رمحه اهللا أن حيج فعالً، ، وقد أر-يعين السالطني- "املال لتمندل بنا هؤالء
فخرج من املشرق مبال فصادف يف الطريق أسرة حمتاجة من املسلمني فأمر 

  .وكيله أن يعطيها كل املال وعاد ومل حيج تلك السنة
 البن "الطبقات الكربى"ومن قرأ سري السلف الصاحل يف مثل كتاب 

مة وجد أم  وكتب الرجال عا"سري أعالم النبالء" و"حلية األولياء"سعد و
ولو كانت قضاء أو ، وظيفة الرمسيةالكانوا يفضلون التجارة والعمل على 

 واخلالل  والزيات والبزار والفاكهايندحسبة، فكان منهم البزاز والنجا
  .والصابوين واللبان وأمثال ذلك مما ال يعد والباقالين والسكري

ج الذي هو وحسبك يف خطأ فهم الصوفية أن اهللا تعاىل قال يف احل
 ﴾J   I   H   G   F   E   D   C﴿:  اإلسالمركن

، وهلذا كان السلف ]٢٧:احلج[ ﴾fh g ﴿: ، وقال]١٩٨:البقرة[
  .الصاحل مع خدمتهم للحجيج يتاجرون يف موسم احلج

  .وإمنا انتشر التصوف لشهرة الشيخ أيب حامد الغزايل رمحه اهللا
بعة اليت كان يعرفها ذلك ذكر األصناف األرقد وكان أبو حامد الغزايل 

  :احلني وهي
 الصوفية، واختار منهم -٤ الباطنية  -٣ املتكلمون  -٢ الفالسفة  -١

، ورد على املتكلمني "افت الفالسفة"الصوفية ورد على الفالسفة بكتاب 
فضائح "، ورد على الباطنية بكتاب "إجلام العوام عن علم الكالم"بكتاب 
 وفاته عاد إىل الصنف الذي مل يذكره وهم أهل ، وآخر أمره قبل"الباطنية

السنة، ومات رمحه اهللا وصحيح البخاري على صدره، وقال أو متثل بقول 
  :من قال

  وعدت إىل تصحيح أول مرتل  تركت هوى ليلى وسعدى مبعزل
 وآخره، وينبغي لكل عامل أو داعية أن مرتلوالكتاب والسنة هي أول 

  .يرجع إليهما
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 واضحة، وقد قال أبو بكر بن العريب تلميذ "اإلحياء"وآثار التصوف يف 
 ومن ،"شيخنا أبو حامد دخل يف بطون الفالسفة ومل خيرج منها": أيب حامد

ل إال بطريق ؤل وما ال يؤم ما يعلَإنه ال ي": بقايا التصوف قول الغزايل
، ومل يذكر أبو حامد يف  الذي هو العلم اللدين عند الصوفية،"الكشف

  .شيئا عن اجلهاد" حياءاإل"
وأهل السنة واجلماعة ال يؤولون شيئاً باملعىن الكالمي الذي هو 

إما إنه غري صحيح : بد من تأويله التحريف، بل كل نص يقول املؤولة إنه ال
وتأويالت ابن فورك ، وإما أنه يدل يف نفسه على احلق الذي جيب اعتقاده

 فيه أخطاء أيضاً، "ل التأويلإبطا"، كما أن كتاب أيب يعلى خطأوأمثاله 
وبعض السلف الصاحل فسر بعض آيات الصفات مبقتضى اللغة، ولكن أحداً 

أن ، وفرق كبري بني هذا وهذا، وغاية قوهلم  بتأويلهامنهم مل ينف الصفة
، أي ليست من نصوص  اآلية أو ذلك احلديث ال تدل على الصفةتكون

، وإمنا تأويل السلف يعين ىالصفات دون أن ينكر داللة النصوص األخر
  .التفسري كما جتد يف تفسري ابن جرير مثال

وال جيوز ألحد أن يفسر القرآن برأيه وهواه كما فعل الباطنية قدمياً 
، وكذلك ال يصح استخدام القرآن  وأشياعه حديثاً"روالن بارت"وكما قال 
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تدل على ما وأشباه ذلك، إذ القرآن أجل من ذلك، واآليات ال ، ]٨٠:األنبياء[
، كما ال يصح استخدام منطق اليونان كي نفهم القرآن الكرمي، يريدون

  .فالصحابة والتابعون وعامة السلف فهموه ومل يكونوا يعرفون ذلك املنطق
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إن من مل ":  قال"املستصفى"والغزايل غفر اهللا لنا وله يف مقدمة كتابه 
 ، معياراًجيعل املنطقزايل ، أي أن الغ"ه على املنطق فال ثقة يف علومهلميقم ع

وبعض الرسائل اليت نشرت مؤخراً للغزايل ، مع أن ابن سينا جيعله آلة فقط
 "النفس الكلية" و"العقول العشرة"يوافق فيها الفالسفة اإلغريق يف مثل 

عن الفالسفة،  "إخوان الصفا" وحنو ذلك، وهذا الضالل نقله "الفيض"و
لغزايل رد على الباطنية مبا هو معلوم، وآمنت به الفرق الباطنية، مع أن ا
، ومما يؤسف له اليوم "املنسوبة إليه": واحترز شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال

  . منسوبة إليه بال حترز"القصور العوايل"أا طبعت باسم 
 فليس به باب عن اجلهاد مطلقاً، ومل جياهد "إحياء علوم الدين"وأما 

 املسجد األقصى  يف، بل جاور غفر اهللا لنا ولهالغزايل ال الصليبيني وال غريهم
  .أثناء احلمالت الصليبية

واملنتسبون إىل التصوف قد جياهدون وينصرهم اهللا ال لتصوفهم ولكن 
 بني من يقاتل وفرقكرجال الطريقة النقشبندية يف العراق، ، حلسن مقصدهم

اد يكفر كل مع أن اجله، لنشر بدعته ومن يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا
  .ذنب بإذن اهللا

 أحاديث كثرية ال تثبت، وقد بذل احلافظ العراقي جهداً "اإلحياء"ويف 
  . اإلمام املازري رمحه اهللا"اإلحياء"كبرياً يف خترجيها، وممن انتقد 

 كثري من أباطيل الصوفية وحكايام دون بيان، كقول "اإلحياء"ويف 
  "!!ن ترى اهللا سبعني مرة مرة خري لك من أاألن ترى فالن: "أحدهم

قوت "هو  كما بني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا "اإلحياء"وأصل 
  .أليب طالب املكي "القلوب

 مع احلذر مما ،واإلحياء كتاب مفيد يف اجلملة ويفيد منه طالب العلم
فيه من البدع واألباطيل، وحبذا لو قرأه طالب العامل مصطحباً ختريج العراقي 

أحرقوا اإلحياء بل كانوا حىت " منيامللثَّ"ازري، ومل يثبت أن املرابطني ونقد امل
، امللوك منهم زهاداً جماهدين، ومنهم يوسف بن تاشفني وعلي بن يوسف
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وقد كان فقهاء املالكية يزجرون عن البدع، ورمبا بالغ بعضهم يف ذلك، لكن 
  !"لوهابيةا"الناس افتروا عليهم كما افتروا على احلنابلة ومن يسمون 

 الذي ذكره يف كتابه ،ن الغزايل مذهب الشكعوقد أخذ الغربيون 
  !! ومل يأخذوا منه ما هو أعظم وأهم وهو توحيد اهللا"املنقذ من الضالل"

  . وأمثاله من احليارى"ديفيد هيوم"وينسب الغربيون مذهب الشك إىل 
 والصوفية يظنون أن الكرامة تقتصر على اخلارق للعادة من األمور

احلسية فقط، وأهل السنة يروا أعم من ذلك، فاإلمام البخاري مثال أعظم 
، وشيخه اإلمام كراماته تأليف الصحيح الذي هو أصح كتاب يف احلديث

، وسيأيت للكرامة حديث عما أمحد له كرامات كثرية أعظمها ثباته يف احملنة
  .قريب بإذن اهللا

كل أحد إىل اهللا، وعلى كل حال جيب دعوة الصوفية والغربيني و
وجيب التحذير من البدع صغريها وكبريها، وجيب أن يكون كتاب اهللا وسنة 

 وما عمله اخللفاء الراشدون والسلف الصاحل أمجعون هو املرجع نبيه 
  .والقدوة

وقد حرص العلماء السيما يف غرب العامل اإلسالمي وأكثرهم مالكية 
طوشي وابن احلاجب والشاطيب، على التحذير من البدع، وقد حذر منها الطر

ومما ينبغي أن يعلم أن ابن رشد أنكر ما يف كتبه مما خيالف الكتاب والسنة، 
ل شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يشكك يف نسبة رسائل الغزايل إليه ومن عد

املضنون به على " كما ال جيزم بنسبة بعض كتبه مثل ،"إن صحت": ويقول
  ."غري أهله

 التصوف ظن بعض الناس أن الصوفية كانوا أعبد ومن أسباب انتشار
من السلف، وأم يتبعون الصوفية يف الذكر، بينما يتبعون األئمة األربعة يف 

  :الفقه، فتشتت والء املسلم، حىت أن بعضهم جعله لثالثة فقال
  ويف طريقة اجلنيد السالك  يف عقد األشعري وفقه مالك 
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مام مالك كانوا على عقيدة األئمة األربعة كلهم ومنهم اإلمع أن 
السلف، وال جيوز ألحد العدول عنها، كما أن مالكاً رمحه اهللا أعبد من 
اجلنيد، فيجب على كل املالكية أن يقتدوا باإلمام مالك يف العقيدة والفقه 

 "التمهيد" بكتابيه "املوطأ"والسلوك، وقد شرح اإلمام ابن عبد الرب 
 مثل كالم غريه، فليت املالكية يتبعون شروحه ويتركون "االستذكار"و
  . وأمثاهلما" عليشحاشية" أو "خمتصر خليل"

يف مقدمة رسالته جيب ترك املالكي وما ذكره العالمة ابن أيب زيد 
 فهو يثبت علو اهللا ،"وأنه فوق عرشه ايد بذاته": حتريفه، فلما قال مثال

فهذا حتريف ال يقوله عريب قط، وهذا ) تهايد بذا(تعاىل وال يصح أن يقال 
 أي ابن أيب نالتحريف سلم منه بعض من نظم الرسالة أو أثىن عليها، فهو إذ

على عقيدة اإلمام مالك يف إثبات العلو، وكل املالكية األولني كانوا زيد 
حريصني على لقاء اإلمام مالك واتباعه إال إذا منعهم عذر شرعي، ورحم اهللا 

، وقال كثري "قاتل اهللا الفقر؛ أدركنا مالكاً وروينا عن ابن القاسم": من قال
  ).عمرابن مالك عن نافع عن (أصح األسانيد : من احملدثني

، فما  بعض املالكية من أهل األندلس"نفح الطيب"وقد ذكر املقري يف 
  ظنك باملصادر األخرى املعروفة؟

  .فينبغي لكل مالكي أن يكون سلفيا يف عقيدته
، خ اإلسالم ابن تيمية رسالة خاصة يف تفضيل مذهب أهل املدينةشيول

  ."العقيدة املراكشية"كما له رسالة 
واإلمام مالك رمحه اهللا كان يقول بعمل أهل املدينة وباملصاحل املرسلة، 

 وفقهاء املدينة، وملا زاره تلميذ وما ذاك إال اجتهاد منه يف متابعة النيب 
 الذي قالوا إنه ،أراه صاع أهل املدينة) أبو يوسف(هللا اإلمام أيب حنيفة رمحه ا

 ما رأيت -يعين أبا حنيفة-لو رأى صاحيب ":  فقالصاع رسول اهللا 
  ".لرجع
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وهذا هو الظن باألئمة األربعة وكل أئمة اإلسالم، وقد قال كثري من 
، يعنون بذلك عقيدة السلف "املذهب ملالك والظهور ألمحد": العلماء

ل مالك رمحه اهللا ملا ترك اجلمعة واجلماعة وأسبل يديه وسألوه الصاحل، وقا
 ثبت عنه أنه وضع يديه على ، فالنيب "ما كل عذر يقال: "عن عذره

 وأنه أقام اجلمعة واجلماعة، وهذا ما يدعو إليه اإلمام مالك ولو دعا ،صدره
إال  يؤخذ من قوله ويرد كلٌّ": إىل غريه أخطأ، واإلمام مالك هو القائل

، وأقرب ما يعتذر به عن اإلمام مالك يف اإلسبال أم جلدوه "رسول اهللا 
 حىت مل يعد يستطيع أن يقبض يديه إىل صدره، ومهما كان عذره ،وضربوه

  .فالواجب هو اتباع النيب 
أوكلما جاء رجل هو أجدل من ": ومن كالم اإلمام مالك الثمني قوله

  ."!ه جربيل على حممد الذي قبله تبعناه وتركنا ما نزل ب
  ."ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا": وقوله

غرب يف العصر احلديث وتبعا لعقيدة أهل السنة أصدر بعض ملوك امل
  .حبظر الطرق الصوفية يف املغرب) أي مرسوما(ظهريا 

  :ومثل ذلك التشتيت قول بعض احلنفية
  مد بن كراموالدين دين حم  الفقه فقه أيب حنيفة وحده 

 ،واإلمام أبو حنيفة أفضل من حممد بن كرام ومن أيب منصور املاتريدي
وقيل إنه لقي بعض الصحابة املتأخرين، فإن ثبت ، وأصح منهما اعتقاداً وديناً

لة، ومن فضله وهو على أية حال من القرون املفض. ذلك فهو من التابعني
 حديث بلغه به، ومن ذلك أنه ملا واتباعه رمحه اهللا أنه إذا بلغه احلديث عمل

القهقهة أخذ به وترك القياس، على أن بعض العلماء يضعف احلديث 
  .مرفوعاً

هنا وكان فقهه شورى بني أصحابه حىت إذا انتهوا قال ما عنده، ومن 
 وأيب يوسف وحممد بن من زفر، فهو أعظم مسي اإلمام األعظم رمحه اهللا

  .احلسن
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 على الفقه األصغر أي علم ، أي العقيدة"الفقه األكرب"وكان يرجح 
الذي رواه أبو مطيع البلخي " الفقه األكرب"الفقه املعروف، وألف كتاب  

  ".مال علي القاري"وشرحه 
 فقه ابن مسعود وأهل العراق، ويتجنب الكذب يتبعوكان أبو حنيفة 

، كان من أصوله تقدمي ظاهر القرآنواألحاديث الضعيفة واملوضوعة، ولذلك 
  .ذلك لكثرة الكذب يومذاك يف الكوفة وغريهاو

وقد كان رمحه اهللا على عقيدة السلف الصاحل ال حييد عنها، وقد مسعت 
  .، وهذا خطأ؛ إذ ال تعارض بينهما"أنا سلفي غري حنفي": من قال

وإمنا الواجب هو فقه احلديث ومعرفة الناسخ من املنسوخ منه، ومعرفة 
ديث، وكيف أم رجحوا بعض الصحيح ما قاله العلماء عند شرح أي ح

على بعض، ومن قرأ أقواهلم وفقهها مل تنطل عليه شبهات عدنان إبراهيم 
 املذكور على قليل وأمثاله عن صحيح البخاري مثال، وإمنا تروج شبهات

  .البضاعة أو عدميها
رفع املالم عن "ويف رأيي أنه ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب 

مام أيب حنيفة رضي اهللا عنهم أمجعني، وأن على أتباع اإل" األئمة األعالم
رمحه اهللا وحمبيه أن يأخذوا عنه أول ما يأخذون عقيدة السلف الصاحل 

  .ويتركون عقيدة ابن كرام واملاتريدي
وقام جهابذة السلف بعد اإلمام أيب حنيفة،  السنة واحلمد هللا دونتقد و

، مث قام بذلك بعض "رواية ودراية"ة قدمياً جبهد مشكور يف نقد السنة النبوي
اخللف وجزى اهللا اجلميع خرياً، فلم يبق ألحد عذر يف ترك احلديث الصحيح 

كتب الفروع ل و،وال يف التعصب ملا كتبه املتأخرون، واتباع شيخه أو إمامه
عامة سواء كانت حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنبلية، أما األئمة األربعة 

 عقيدة السلف إال اخلالف اللفظي املنقول عن ايب حنيفة يف  علىأنفسهم فهم
  .مسألة اإلميان
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أنتم أعلم ": ل اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال لإلمام أمحدومن فض
  ."باحلديث مين فإذا صح فأخربوين به سواء كان شامياً أو عراقياً أو حجازياً

يوجب قراءته ال وهذا مما -ل شيخ اإلسالم ابن تيمية كعادته ومن عد
، وطبق عليهم قوله جعل بعض الصوفية معذورين أنه -تقليده يف كل شيء

، ]٣٢:فاطر[ ﴾=<?@DCBA>;﴿:تعاىل
وذكر أن بعضهم تاب وبعضهم مل يتب، وبعضهم يتربأ منه الشيوخ املقتدى 

  .م كما سنذكر بإذن اهللا
د  بني وحدة الوجو"مدارج السالكني"وتلميذه ابن القيم يفرق يف 

  .ووحدة الشهود، وهذا أيضا من علمه وعدله
أصدق كلمة قاهلا شاعر قول : (ومن األدلة على وحدة الشهود قوله 

، وال ريب أن كل شيء خال اهللا تعاىل )أال كل شيء ما خال اهللا باطل: لبيد
 ﴾Y   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O﴿فان كما قال جل شأنه 

  .]٢٧-٢٦: الرمحن[
إسقاط "نشره التخلف احلضاري باسم  : مساوئ التصوفومن

  ".التدبري
 نؤمن بإسقاط التدبري بل ندفع القدر بالقدر، وندفع السنة  الوحنن

الكونية بالسنة الكونية، وال نلغي األسباب إذ ال ميكن حصول الولد بغري 
  .زواج، وال ميكن أن بط علينا الثروة من السماء

 أو يرشد جيوش ،من يقود خيل هوالكووننكر أشد اإلنكار على 
، "الصحوات"الباشا إىل ثغرات الدرعية، أو ينوب عن األمريكان باسم 

ونشكر كل الشكر من جاهد يف أي مكان ال سيما يف األرض املباركة من 
  .أي حركة أو فصيل

وليس من منهج األنبياء دعوة الناس إىل ترك الدنيا، فهذا معاندة للفطرة 
الف للسنة احملمدية، وإمنا ندعوهم إىل ترك الذنوب وعلى رأسها البشرية، وخم
  .الشرك باهللا
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سابقاً، وهو حيكي عن تصوفه " فتح اهللا جولن"وقد استمعت إىل نائب 
 قام بانقالب فاشل ضد احلكومة !"املعتدل"وشطحاته، وكيف أن هذا 

 ومل التركية، ومع ذلك ليس هو إسالمويا وال حزبيا وال حركيا كما يقال،
 وإمنا اإلسالم -كما يزعمون-ينسبه الليرباليون إىل اإلسالم السياسي 
  .، ولذلك زاره عثمان العمريالسياسي هو ما كان ضد أمريكا وإسرائيل

 بني الصوفية والشيعة ملا قام به إمساعيل الصفوي من وقد مهدت الصلةُ
شر رمحه ، كما كتب ابن ب-كما تقدم-حتويل إيران من التصوف إىل التشيع 

كاتب الشيعي العراقي اهللا، وممن كتب يف الصلة بني التصوف والتشيع ال
  .كما كتب بعض أهل السنة منهم الدكتور زياد احلمام" كامل الشييب"

  :الكرامة -
الكرامة حق، ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة إثباا، وليس منها 

الشيخ أو املال أو "ون م اليت خيترعها أو يتومهها بعض الناس ملن يسالكرامات
  .وأمثال ذلك" املرابط

ومنها ما ذكر اهللا يف كتابه عن الصديقة مرمي عليها السالم، حيث ذكر 
خل عليها احملراب وجد عندها رزقا، كما ذكر أن زكريا عليه السالم كلما د

تعاىل خرب الذي عنده علم من الكتاب واستطاع بلمحة البصر أن يأيت بعرش 
ن إىل سليمان عليه السالم، األمر الذي تعجز عنه التكنولوجيا بلقيس من اليم

  .األمريكية أو الغربية اليوم وأىن هلا ذلك
ة فكثرية جدا يصعب إحصاؤها، ومن ذلك أما األحاديث واألخبار الثابت

أن جيش املسلمني عرب ر دجلة ليفتح البيت األبيض كما عرب حبر فارس 
  .ليحارب الفرس

لناس فيه، مث او اإلميان الذي كان الصحابة أعلى وأعظم الكرامة ه
كثرت الكرامات احلسية يف التابعني حلاجتهم إىل ذلك، إذ مل يروا أنوار النبوة 

  .وهكذا.. 
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وأعظم كرامات اإلمام أمحد  هي ثباته يف احملنة وصربه على اجللد، 
، وأعظم "اجلامع الصحيح"وأعظم كرامات اإلمام البخاري هي تأليفه 

  .يويب هي جهاده الذي توج باالنتصار يف حطنيمات صالح الدين األكرا
 وعلماء السنة ، األئمة األربعةكعلمانتشار العلم : ومن أعظم الكرامات

وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والشيخ حممد بن عبد الوهاب، وابن حجر، وابن 
  .حزم والشوكاين وابن باز وابن عثيمني وغريهم

ة عن كثري من السلف قوة احلفظ ومعرفة العلل ومن الكرامات املشهور
  .اخلفية القادحة

وقد كان الشيخ عبداهللا بن محيد يف عصرنا هذا آية يف احلفظ والذكاء، 
أنت الذي شهدت عندنا فلم تقبل : حىت أنه مسع صوت رجل فقال

  .!شهادتك، وكان ذلك قبل عشر سنوات من جميئه الثاين
ورمبا ادعى ما ليس بكرامة أصال، وبعض املتأخرين يتمحل الكرامة 

كما قرأنا ومسعنا عن كرامات اإلخوة ااهدين يف أفغانستان أن الرجل يأيت 
إن كنت شهيدا فقم فصافحين، فيقوم ويصافحه، : إىل قرب قريبه فيقول له

وهذا عكس ما ثبت يف السنة أن الشهداء يتمنون على اهللا أن يرجعوا إىل 
ون ما للشهداء من املرتلة عند اهللا، ولكن اهللا تعاىل الدنيا فيستشهدوا ملا ير

  .إين كتبت أم إليها ال يرجعون: يقول هلم
وإمنا تكون الكرامة ألهل والية اهللا، وكلما كان املرء أكثر استقامة 
كان أكثر والية، ومن مث أكثر كرامة، وأولياء اهللا هم املؤمنون املتقون يف أي 
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وقد مسعت كثريا من كرامات الشيخ عبدالكرمي الدرويش رمحه اهللا، 

وثائق ل تقول اوال يزال كبار أهل جند مثال يذكروا ويتناقلوا، وكان كما
 األب الروحي إلخوان من طاع اهللا واملطوعني، ومن أعظم -مثال–الربيطانية 
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إن بريطانيا عندها طائرات : كرامام قوة اليقني وعشق اجلهاد، فلما قيل هلم
  !الطيارة فوق اهللا وإال اهللا فوقها: قالوا

  :حكم الصوفية -
فصل يف ذلك شيخ  عن حكم الصوفية، وقد كثريا ما يسأل طلبة العلم

 أم والصواب: "اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بالعدل كعادته فقال بعد كالم
 السابق ففيهم اهللا طاعة أهل من غريهم اجتهد كما اهللا طاعة يف جمتهدون
 من كل ويف اليمني أهل من هو الذي املقتصد وفيهم اجتهاده حبسب املقرب

  ".يتوب ال أو فيتوب نبيذ من وفيهم فيخطئ جيتهد قد من الصنفني
وكالمه هذا ليس عن الزنادقة الذين نص الشيخ نفسه على أن عقيدم 

، "مدارج السالكني"كفرية، كما فصل القول فيهم تلميذه ابن القيم يف 
وكثري من الصوفية يكفر أهل الشطحات والفلسفة ويوافق يف ذلك شيخ 

  .فة للسنةاإلسالم، ويتربأ مما يصدر من أقوال أو أفعال خمال
إن األدعياء كثريون، وال شك عندي أن بعض أهل التصوف : ويقول

يظن أن التصوف حقيقة اإلسالم، ومل تبلغه شطحات الزنادقة وكفريام، 
، وعقيدة أهل السنة من ينتسب إىل السلف على جهل وخطأفهم ك

م  يف اإلنسان الواحد ما هو كفر وما هو إميان، والكالواجلماعة أنه قد جيتمع
يف األشخاص صعب وحيتاج ملعرفة حال ذلك الشخص وآخر ما انتهى إليه، 
إذ أن بعض الناس يتوب من التصوف كما أن بعض السلفيني قد يرجع عن 

  .سلفيته نسأل اهللا لنا ولكل املسلمني الثبات وحسن اخلامتة
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   اإلرجاء-٢
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، وهي بدعة اءبدعة اإلرجومن أخطر البدع اليت بلي ا املسلمون 
، قدمية حديثة تؤدي كما ذكر شيخ اإلسالم إىل انتشار الفسق بني املسلمني

واإلرجاء عزوف عن عقيدة أهل السنة وال بد من بيان ضالل أهله والكالم 
عن منهج مرجئة العصر دون أعيام، فكثري منهم رجعوا ورمبا تاب بعضهم 

ل من وافق املرجئة مرجئا، وأن ، ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس كوحنن ال نعلم
 بالطاعة املطلقة للحكام، أوضحها قول مرجئة العصرهلم صفات معروفة 

كما هو قول املروانية منهم، والسكوت عما يفعله الوالة وإن كان منكرا، 
الدين وبني أخطاء اخللفاء،  وهم خيلطون بني تبديل ،ألن ذلك يف نظرهم فتنة

الدين جبور أولئك اخللفاء الذين كانوا ويقيسون إعراض املعاصرين عن 
  .حيتكمون إىل الشرع وجياهدون يف سبيل اهللا وهلم حسنات كما هلم سيئات

 وأصحابه من الصدع باحلق، بل إن  عكس ما كان عليه النيب وهم
  . كان يبايع أصحابه على ذلك كما حدث ليلة العقبة مثالالنيب 

نة فيوافق القدرية أو املتكلمني أو وقد خيطئ العامل أو الفقيه من أهل الس
أن يكون هو قدرياً أو دون االشتراكيني أو القوميني، املرجئة أو الصوفية أو 

  .أو اشتراكياً أو قومياًأو مرجئا متكلماً أو صوفياً 
على أن األتباع ليسوا كاملؤسسني، فال األشعرية كاألشعري، وال 

حممد بن عبد الوهاب من اإلخوان كحسن البنا، وال املنتسبون للشيخ 
املتأخرين كالشيخ ومن كان معه، وال أبناء فيصل بن تركي كمحمد بن 

اهرة اإلرجاء يف ظ"، وقد كتبنا عن اإلرجاء كتابة مستقلة بعنوان سعود
  .، فال نطيل فيه"الفكر اإلسالمي

  :واملتأثرون م أصنافاملعاصرون هذا واملرجئة 
١- ان ويرون أن إدخال العمل يف خرج العمل من اإلميمنهم من ي

  .اإلميان يلزم منه التكفري أو القول بقول اخلوارج واملعتزلة
ما مل يكن -منهم من يقول إن كل من حكم هو ويل أمر  و-٢

 ففي العراق  إسالمي هو عندهم حركي أو حزيب،كل ألن -إسالمياً جمتهداً
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ن قتل أمريكياً أن  وأنه جيب على م،ويل أمر" بول برمير"مثال قال بعضهم إن 
كما حرم أمحد القادياين ،مون جهاد األمريكان أو غريهميدفع ديته، وحير 

وال يعرفون أو ال يأخذون من الشريعة إال ما وافق ، جهاد االجنليز يف اهلند
املغين الربيطاين املعروف بعد " كات ستيفن"مذهبهم الباطل، وقد قال يل 

، وهم يقيسون "أمر وهو أصال ليس مبسلمنا ويل كيف أقول إن فال": سالمهإ
 ،على حكام السعودية غريهم، وهذا ما ينفيه حكام السعودية نفسها

ويأخذون مقتطفات من كالم بعض مشايخ السعودية ويتهمون أصحاب 
  . يشاؤوناالرأي املخالف مب

 من يقيس الطواغيت -همحورمبا كان هؤالء أصل- ومنهم -٣
ني كاحلجاج مثال، وال ينظر للفارق الكبري بني املعاصرين على الظلمة األول

  وبني من يدعي،من يظلم، ومع ذلك جياهد ويفتح البالد وحيكم بالقرآن
 الدميقراطية مثال ويصف اإلسالم بأنه رجعية وظالمية وإرهاب الفلسفة
  .إىل آخر التهم... وتطرف

 لكثرة من تنطلي لتركيز الشديد على احلجاج بالذاتلوهنا نضطر 
  :يهم الشبهة بسبب طغيانه وظلمه فنقولعل

ة بل هو والٍ فقط، وهو سيئة من سيئات يف احلجاج مل يكن خل-١
اخلليفة الذي واله، وهذا اخلليفة له حسنات وله سيئات واهللا تعاىل وحده 

  .، وإمنا ينصب امليزان يوم القيامةيعلم هذه وتلك
 جمففاً ،ني الوضعية أو حمتكماً إىل القوان، مل يكن احلجاج علمانياً-٢

 وال مانعاً منها إال بترخيص منه، ومل يراقب املساجد ويتجسس ،ملنابع الدعوة
  .عليها

 كان احلجاج جماهداً وفتح قواده كثرياً من البالد، ومل يوالِ الروم -٣
  . أو يتحالف معهمقط أو يعطهم من بيت املال

 "اللواثيان"ني  مل تكن الدولة قد تغولت أيام احلجاج، وأصبحت التن-٤
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  . والفالسفة اآلخرون"هوبز"الذي ذكر 
رسويل إليكم الشمس، فإذا : " كان احلجاج كرمياً يقول للناس-٥

، وكان جماهدا يرسل "طلعت فاحضروا للغداء وإذا غربت فاحضروا للعشاء
اجليوش لفتح البالد وكان من قواده حممد بن القاسم وقتيبة بن مسلم 

  .الباهلي
اهللا بن عمر ملا كان  دعب لج بإعجام القرآن، وكان مطيعاً أمر احلجا-٦

  .مبكة، وذلك بأمر من عبدامللك بن مروان
 بل مل ينسبه أحد من السلف إىل أية فرقة ضالة، مع ظلم احلجاج -٧

 ، وأدرك احلجاج طائفة من الصحابة،لعبداهللا بن عمرأول األمر كان متابعاً 
  .ئاً وال خارجياًومل يكن قدرياً وال شيعياً وال مرج

آية وال  ليس مع من يشبهون احلجاج بالدميقراطيني املعاصرين -٨
  ، فكيف أصبح من خيالفهم مبتدعا؟حديث وال دليل من الواقع

  .مل يتخوض احلجاج يف مال اهللا ويعطي أعداء اهللا -٩
 تأسياً منهم باحلسني ،خرج على احلجاج أكثر العلماء والفقهاء -١٠

اهللا بن الزبري وغريمها ممن كان اجتهاده جواز  هما، وبعبدبن علي رضي عن
 دون أن ،اخلروج على الظاملني، وهؤالء كما نعلم غلبهم احلجاج وهزمهم

  .يدل ذلك على أن احلق كان مع احلجاج وليس معهم
 السيما من أدركه من ، أنكر ظلم احلجاج كثري من معاصريه-١١

ك، كما أنكره من مل خيرج مع ابن الصحابه كعبداهللا بن عمر وأنس بن مال
 كما أنكر ،سيب واحلسن البصريامل ومنهم سعيد بن ،األشعث من التابعني
 من العلماء، بل إن بعض السلف  من قتلهم احلجاجغري ،عليه سعيد بن جبري

كفّر احلجاج، فعلى من يدعي السلفية أن يكون على األقل كأحد من 
  .ذكرنا

 وال مع ،تزلوا فلم يقاتلوا مع احلجاج كثري من علماء السلف اع-١٢
  .من خرج عليه واكتفوا باإلنكار على احلجاج وبيان ظلمه
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اللهم اغفر يل فإن الناس ":  ذكر العلماء أن احلجاج قال عند موته-١٣
 احلسن البصري خشي أن  املقولة، وملا بلغت هذه"نك ال تفعلإيقولون 

يف احلديث، وعلى كل حال التوبة  كما جاء اتكون توبة والتوبة دم ما قبله
أمر خفي بني العبد وربه، أما حقوق العباد فالبد فيها من القصاص إال أن 

  .يعفو اين عليه أو يعفو اهللا من عنده ويرضي اين عليه
 واخللفاء  كان األمر قريبا من الصدر األول وعهد النيب -١٤

 ا من التابعني ومل تكنالراشدين، وكان يف األمة بعض الصحابة وكثري جد
  . ساذجة مغفلة حينئذاألمة

 حنن نطالب القوم بأن يفعلوا ما فعله الذين أنكروا على احلجاج -١٥
 !من الصحابة والتابعني

واملقصود أن العدل واجب حىت مع احلَجاج، وأن من يساويه 
  .خمطئباملعاصرين 

من موقفهم  ومن هنا ننبه إىل أن احلكم على الطواغيت املعاصرين يؤخذ
 مستهزئون به ساخرون من أحكامه، ه فهم معرضون عنكتاب اهللامن 

طاعنون فيه هاجرون له غري متبعني ألحكامه، متولني عن أوامره ونواهيه، 
وال يذكرونه أصال وال يستمدون منه تعامالم، ويوالون أعداء اهللا من 

الء الطواغيت اليهود والنصارى وغريهم، ويظنون باهللا ظن السوء، وبعض هؤ
  . كلها، وبعضهم ليس فيه إال بعضهاجتتمع فيه هذه اخلصال

 ،أن أمريكا على كل شيء قديريظنون والطواغيت املعاصرون 
يعتقدون أن تقلب الذين كفروا يف البالد أمر حتمي دائم ال حيلة فيه، وأن و

الفكر واحلضارة والتقدم هي فيما جاء به الغرب وحده، وما عداه ماض 
  .تركه والتخلي عنهجيب 

 يعتمدون على جهل كثري من ،وهم يف هذا الظن املخالف لكتاب اهللا
 شريعة دائمة إىل  وليس،املسلمني، وظنهم أن اإلسالم ما هو إال تاريخ مضى

  .، وجيب تصحيح هذه النظرةأن تقوم الساعة



 ٣٧٧ 

فليس اليهود هم بنو قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة ويهود خيرب فقط، 
  . من يعيش منهم اليوم يف الدولة الصهيونية أو يف أي مكانبل حىت

وليس النصارى هم فقط وفد جنران أو النساطرة أو اليعاقبة وامللكية، بل 
يشمل ذلك فرقهم املعاصرة اليوم كاألرثوذكس والكاثوليك والربوتستانت 

  .وكل الطوائف والفرق
 من اهللا ورسوله وليس من كانت قرابته أو جتارته أو مساكنه أحب إليه

وجهاد يف سبيله هم القدماء فقط، بل يشمل ذلك كل الشركات 
  .واملؤسسات والعمارات احلديثة أيضاً

مجع ماال وعدده خاصاً بالقدمي أو بأيب هلب الذي مزة ملزة وليس كل ه
 وحده أو بقارون، بل كل من شغله ماله أو رصيده البنكي عن اجلهاد

 مشلته اآليات  وكان حاله كذلكدنيا أكرب مهه وكانت ال،واغتاب املؤمنني
  .الكرميات

 هو عبداهللا بن أيب وسائر املنافقني وحالفهموليس من واىل أعداء اهللا 
، بل كل من واىل اليهود والنصارى إىل يوم القيامة هو كذلك  فقطاألولني

قد صافحت كفهم ":  عن زعماء عصرهأيضا، وقد قال بدر شاكر السياب
 وهم طبعا مل يدركوا أبا هلب نفسه ولكنهم سائرون على ،" أيب هلبيكف

  .طريقته وعمله
  فيهوليس التطفيف املذموم يف القرآن خاصاً باحلبوب مثالً، بل يدخل

 ومساسرة النفط وكل "األخوات السبع" املسماة شركات النفط الكربى
  .مطفف معاصر يف أي سلعة

أهل اجلاهلية األوىل وليس الربا الذي حرمه اهللا هو ما كان عليه 
وكفى، بل كل بنك أو شركة تأمني أو تاجر تعامل بالربا يف كل مكان 

  .وزمان
وليست الدياثة أو التربج ما كان يفعله أهل اجلاهلية األوىل فقط، بل 

من ذلك وعون التقدم والتحضر يف هذه اجلاهلية املعاصرة أشد، دياثة من يد
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  .الت واجلرائد اهلابطةكشف الشعر الذي يظهر يف القنوات وا
 ، يف الدين الغش، بل أكرب الغشيفعله التجار فقطوليس الغش ما كان 

مدح العلماء  والضال على ضالله، وأن ي، أن يترك املبتدع على بدعتهومنه
وال ينصحوالسالطني م.  

وليس فرعون والنمرود وأشياعهم من ادعى األلوهية فقط، بل 
س، واحلرص يف كل نفس، واحلسد يف كل نفس إال من الفرعونية يف كل نف

  . وجاهد نفسه يف ذات اهللاتهوفقه اهللا لطاع
ويفخر بذلك، وقد كما قرأت " رئيسنا كذا"ومن املرجئة من يقول 

  .يكون القائل جاهالً أو موافقاً يربر للطواغيت كل ما يفعلون
لتصويت  ل عضوية برملان، ويدعوومنهم من يريد منصباً أو وزارة أو

حلكومته لكي حيصل منها على ذلك، وال ريب أن كل من طلب شيئاً من 
ذلك يطلب الدنيا وال يريد اهللا واليوم اآلخر، وتبعاً لذلك ال يقول احلق وال 

  .يعدل وال جياهد
ومنهم من ال يعادي إال اجلماعات اإلسالمية اليت تشاركه فيما ال 

اؤه للجماعات أشد من عدائه ومات، ويغلو حىت يصبح عدتشاركه فيه احلك
  !للحكومات، ويصبح اخلطأ عنده أغلظ من الكفر

ال معها، ومنهم من يتعدى الوقوف مع حكومته إىل املطالبة بالقت
 مع أن كل من حكم الناس بغري ما أنزل اهللا ال ،ويوجب ذلك على من يسأله

  .سيما إذا كان اخلارجون عليه خرياً منه شرعاً  ال،جيوز القتال معه
ومنهم من يقر حكومته على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

 اليهودي يبقى يهودياً : أي إقرار كل إنسان على دينه،وعلى دعوى الوطنية
، والرافضي يبقى رافضياً والنصراين يبقى نصرانياً، واإلمساعيلي يبقى إمساعيلياً

بني أهل " لوطيناحلوار ا"، وأن الوحدة الوطنية تقتضي ما يسمى وهكذا
  !السنة وأهل البدعة

وهؤالء احلكام جيب اإلنكار عليهم وال جتوز طاعتهم وإن صلى أحدهم 
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 الوطنية اليت  هيوهذه. وصام وحج وزعم أنه مسلم كما جاء يف احلديث
إن الغرب هو الذي خدرنا بالوطنيات ": قال عنها الشيخ البشري اإلبراهيمي

  ."الضيقة
 حدثتهمإذا فم يتبعون املتشابه ويتركون احملكم، واملرجئة ومن تأثر 

 عن احلجاب حدثتهممثال عن تارك الصالة جاءوا حبديث يف الشفاعة، وإذا 
وأي قبلة !! جاءوا حبديث يف احلج، وهم يعدون من ال يصلي من أهل القبلة

إثباتاً منه " اختالف املصلني"كتب اإلمام األشعري قد و! يعنون؟ لست أدري
  .ؤالء ليسوا سلفيني وال أشعريني، فهلذلك

، أو سؤال اجلاين الوجوبومن اإلرجاء اشتراط االستحالل أو جحد 
نفِسه؟ وهل كان إبليس أو فرعون أو كفرة أهل الكتاب وأي طاغية 

  تستحلون هذا؟أجاحدين للوجوب؟ وهل سأهلم أحد 
أن الرسول (وروى اإلمام أمحد وأصحاب السنن كما ذكر ابن كثري 

 أن يقتله ويأخذ مالهوأمره أحد أصحابه إىل رجل نكح امرأة أبيه  بعث( ،
  ! وال الصحايب أأنت مستحل أو جاحد للوجوبومل يسأله النيب 

ونص شيخ اإلسالم ابن تيمية على أن احلكم بغري ما أنزل اهللا يستوي 
  .فيه املستحل وغري املستحل

سبقها احلضاري وبالدعوة املتوازنة من الكتاب والسنة يتحقق لألمة 
  .املباحات وبني العلم واجلهاديف ونستطيع اجلمع بني الزهد 

دور عليه هو كتاب اهللا تعاىل، تمحور التربية اإلسالمية الذي جيب أن ف
وهكذا فعل السلف الصاحل، وهو معتقد أهل السنة واجلماعة، مث تأيت 

ني األحاديث شارحة وموضحة وليس العكس، وقد نادى الدكتور حممد أم
  .املصري رمحه اهللا ذا املعىن وكرره مراراً

 وداعٍ للمزيد ،وتقدمي أي شيء على الكتاب والسنة هو عرقلة للمسرية
وأم املؤمنني عائشة ، من التأخر فوق كونه غري جائز، وإمنا القدوة هو النيب 

، )كان خلقه القرآن( يف مجلة واحدة رضي اهللا عنها اختصرت أخالق النيب 
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  .ذا كان اخللفاء الراشدون وأئمة السلف رضي اهللا عنهم أمجعنيوعلى ه
 أهل ،أهل السنةأتباع السنة، "واألمور كلها باحلقائق ال بالدعاوى مثل 

، بل إن اليهود والنصارى ال " أصحاب العقيدة الصحيحة، أهل التوحيداألثر
  ! ﴿:  كما قال اهللا عنهم يقولونوإمنايقولون عن أنفسهم إم كفار، 

  .]١٨:املائدة[ ﴾"   #   $   %   &   '
، وحنن اليوم "ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين: "وقال احلسن البصري

 ومع ذلك منحص الصادق من الكاذب ،نرى كل دولة تدعي أا دميقراطية
  فكيف باإلسالم؟

عون أم شعب اهللا  يدومع ذلك ،وأعدى أعداء اهللا قتلة األنبياء اليهود
 وإن قال به من ول بل ننكر الغ،وحنن ال ننكر على الشيعة فقط! راملختا

 ا أو يف وليه أو دعا أحد،ينتسب إىل السنة، وسواء عندنا غال أحد يف إمامه
سواء قال يا حسني، أو يا جيالين، وسواء مسى نفسه عبد احلسني و ،غري اهللا

  .أو عبد النيب
لنا ا ألقفلنا املكاتب ولو أننا صدقنا افتراءات املرجئة اجلدد وعم

، وألغينا تدريس كل  واملراكز الصيفيةالدعوية، وكل مجعيات حتفيظ القرآن
كان، وملنعنا املواد الدينية واملناهج التعليمية، وحظرنا كل نشاط دعوي أيا 

نهي عن املنكر، أي أحرقنا كل البيوت لوجود صراصري أو األمر باملعروف وال
  !وزغ فيها

قفلنا كل الفضائيات اإلسالمية، ومنعنا كل الصحف أللو أطعناهم و
واالت اإلسالمية ال سيما تلك اليت تناقش الرافضة من الفضائيات 
واالت، وأنكرنا كل ما ميكن تفسريه بأنه تطرف أو إرهاب أو خمالفة لويل 

  .األمر يثري الفتنة ومينع الوحدة الوطنية والتالحم االجتماعي
  .كله وقتل أو سجن أهلهم إال منع اإلسالم وباجلملة ال يقنعه

وميكن اعتبار انتشار التصوف بني املسلمني سببا ونتيجة النتشار 
اإلرجاء، فاإلرجاء حول اإلسالم إىل جمرد أقوال وشعارات فضفاضة، أي أنه 



 ٣٨١ 

م ينطق امهما ارتكب اإلنسان من نواقض الشهادتني فإنه يظل مسلما ما د
 القول بأن التحاكم إىل شرع اهللا جمرد معصية بالشهادتني، ونشأ عن ذلك

  !!وأنه ال مكان للجهاد يف زمن السالم العاملي وهيئة األمم املتحدة
 هو تشدد وتطرف، أما اإلسالم -كما يقال-وأن اإلسالم السياسي 

  !غري السياسي فهو املعتدل واملقبول أمريكيا
ماين، لكن فالغرب يقيس اإلسالم على النصرانية وعلى واقعه العل

املسلمني يعلمون أن اإلسالم دين ودنيا، وأنه ال مكان للعلمانية الغربية، ومن 
  .الصعب جدا فرز اآليات املتعلقة باحلكم واجلهاد عن اآليات األخرى

واملرجئة يصرحون بأم مع السيسي وحفتر، ويكتبون لزعيم النصارى 
  ، فأي عقيدة هذه؟"قداسة البابا"لوحات فيها 
 يف طرف  وهذا القول، الطاعة املطلقة للسالطنييذكرونئة واملرج

والقول اآلخر يف الطرف اآلخر، وهو قول اخلوارج واملعتزلة باخلروج على 
 الذين يرون أنه ،كل ظامل، وبينهما قول وسط وهو قول أهل السنة واجلماعة

 ، أو ارتكب ناقضا من نواقض اإلسالمال خيرج املسلم إال على من كفر
الصالة وترك الدعوة إليها، مع كون اخلروج له شروط ال بد من وترك 

حتققها، أمها حتقق املصلحة أو غلبة الظن بتحققها، وهذه األقوال الثالثة 
، )٩٥، ٢٥ص ٣٥ج(ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى 

  .وهناك قرن أفراد املرجئة بالظلمة واإلباحية
، وهم "املروانية" مساهم نقوهلم هذا ملنسب " منهاج السنة"ويف كتاب 

القائلون بأن اهللا إذا وىل أحدا امللك كتب له احلسنات ومل يكتب عليه 
أو نوع منه، وعلى ذلك كانت " االستبداد"السيئات، األمر الذي يؤدي إىل 

احلق "الكنيسة النصرانية وطواغيت العصور الوسطى يف أوروبا وفق نظرية 
  .وما فعل السلف عكس ما يف القرآن والسنة ، وهذا"اإلهلي للملوك

 اإلسالم واملستشرقون يف زعمهم أن اإلسالم وعلى هذا اعتمد أعداء
  !جربي وأن إميان املسلم بالقدر جربية
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واإلرجاء قدميا وحديثا ال ينشأ إال عقب مصيبة أو كارثة حتل باألمة، 
ء الذي ظهر يف فيجد املرجئة أو احلكام يف ذلك تربيرا ملواقفهم، فاإلرجا

القرن اهلجري األول إمنا حدث بعد هزمية ابن األشعث، واإلرجاء الذي 
 إمنا حدث بعد قدوم اجليوش الغربية إىل جزيرة العرب ال عصرناحدث يف 

ئرية على جبهة اإلنقاذ، مث سيما اخلليج، وبعد أن انقلبت جبهة التحرير اجلزا
ماعات اإلسالمية ال سيما  وعادى السالطني اجل، يف جمتمعات أخرىانتشر

، واهللا تعاىل أمر بالعدل مع كل أحد فردا أو مجاعة، ومن العدل أن )اإلخون(
 مهما كان خالفنا مع ، ومن تبعه)ضاحي خلفان(نعتقد أن اإلخوان خري من 

  .)اإلخوان(
ألول مرة يف تاريخ اإلسالم جيمع املرجئة بني بدع شىت، ويعكسون و
 هلم يف اصل الدين، ويعادون من خيتلف معهم يف  ويوالون املخالفاحلقائق

  .امور غايتها أن تكون أخطاء
وهؤالء املرجئة الذين يوالون الطواغيت ويدافعون عنهم بذريعة أم 

  :-إال أن يتوبوا-والة أمر جيمعون من صنوف البدع 
 ن آ، حيث أن الطواغيت معرضون عن القر الغالة األوائلبدعة املرجئة

رع، ومع ذلك هم عندهم مؤمنون، وترك العمل متولون عن الش
وارتكاب ناقض من نواقض اإلسالم هو جمرد " كتابا وسنة"بالوحي 

 .معصية عند الطائفتني
 ية الذين قالوا إذا وىل اهللا عبدا كتب له احلسنات ومل بدعة املروان

، وهؤالء وإن مل يقولوا ذلك صرحيا  كما تقدميكتب عليه السيئات
 .همفهو حقيقة مذهب

  بدعة اخلوارج الذين يقولون باستحالل دم املخالف وعرضه، وهؤالء
ة فهي م أحد استعدوا عليه احلكام، أما الغيبدإذا عجزوا عن استحالل 

عندهم مثل شرب املاء، وإذا مل جيدوا يف كالم أحد ما يؤيد قوهلم 
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 .افتروا عليه، أو قالوا إنه خارجي دون ذكر شيء من أقواله
 عن مراعاة ضيق األفقخلوارج من وجه آخر وهو وهم يشبهون ا 

اعدل يا (": ذو اخلويصرة"املصاحل الشرعية، فقد قال أصل اخلوارج 
 دون مراعاة ملا يذمون الدعاة وميدحون الوالة وهؤالء اليوم ،)حممد

 .رتب عليه من املصاحل أو املفاسديت
  عتبار  وا يوافقهم يف القولإقرار منويشبهون اخلوارج أيضا من جهة

لتشهري به والذم مبعصيته أو خطئه، ، وتعيري املخالف واداره دار إسالم
 .وارج كفراخلواعتباره بدعة كما اعتربه ا

  وهم أيضا يشبهون اخلوارج من وجه ثالث وهو التفرق والتمزق
 .ستمر يف قضايا فقهية خالفية قابلة للنقاش والترجيحامل
 اهدة احلقيقة الكونية تقتضي فالصوفية يقولون مش:  الصوفية غالةبدعة

التسليم لكل فعل قدري، وهؤالء يقولون البد من التسليم ملن حيكم، 
 يقولون إم مؤمنون مهما صدر عنهم من شطحات  الغالةوالصوفية

عال وغريهم حمجوب، وهؤالء يقولون حنن الوحيدون املتمسكون فأو أ
 .حبقيقة اإلميان والسنة وغرينا مبتدع ضال

 فقد عمد الرافضة إىل خري األمة بعد نبيها : فضةبدعة الرا وعمد ،
هؤالء إىل خري األمة اآلن وهم الدعوات اإلسالمية الرامية لتجديد أمر 
الدين أما والة أمرهم مثل بشار وحفتر والسيسي والعبادي واملخلوع 

 ! عندهمصاحل فتجب طاعتهم
  صم فجرإذا خا(وهم فيهم خصلة من املنافقني ظاهرة معلومة وهي.( 
  وهم خيتلفون عن أهل السنة الذين يقولون إن اإلميان يزيد وينقص إذ

 هؤالء ليس عندهم إال مؤمن كامل اإلميان وهو الذي مل خيطئ قط
 .أو هو فاقد اإلميان ضالّ إذا خالفهم!! عندهم

  وفيهم شبهة من أهل الكالم من جهة تقدمي ما يراه احلكام على
  . نصوص الوحي الصرحية
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 والكف عمن دعا ،أطيل يف هذا ولكن أدعوهم إىل مراجعة إمياموال 
هم أنه كلما افترق القران حلا وقال إنين من املسلمني، وحسبإىل اهللا وعمل صا
وليس مذهبهم التوقف حىت يظهر  مع السلطان حيث دار، والسلطان داروا

لسالم بأنه هلم األمر وتتبني هلم احلقيقة، بل ال يبالون باحلكم على من ألقى ا
 عشر  عن البيعة"عبد اهللا بن عمر"ليس مؤمنا، وقد توقف أفضل أهل زمانه 

 . حىت اجتمعت كلمة األمةسنوات
 ،)السلفية(مما يتبني به ضالل املرجئة املعاصرين وكذب ادعائهم و

 مث حارب ا أن الصحايب عبداهللا بن الزبري مل يبايع يزيدوتبديع خمالفيهم
 وال تقتضي التفسيق فضال ،املسألة خالفية منذ القدمعبدامللك بن مروان، ف

 من الصحابة أيضا  ويف جيشه مجاعةصحابياعن التبديع، وقد كان ابن الزبري 
وأقل الدرجات أن يكون جيشه كله من التابعني وهم من القرون املفضلة 

) أي من األولياء(ومنهم : " صاحب احللية يف ترمجتهنعيمبو قال أقطعا، 
احلق القائل بالصدق احملنك بريق النبوة املبجل لشرف األمومة الصائل ب

واألبوة، املشاهد يف القيام املواصل للصيام ذو السيف الصارم والرأي احلازم، 
مبارز الشجعان وحافظ القرآن، التزق بالنيب لزوقا والتصق بالصديق لصوقا 

.." ن الزبري الصديقة الوفية عبداهللا بهسبط عمة النيب صفية وابن أخت زوج
  .إخل أوصافه

أبوه الزبري وأمه أمساء وجده أبو بكر : "وقال عنه عبداهللا بن عباس
  ".وعمته خدجية، وجدته صفية وخالته عائشة

وعلى مذهب ابن حزم وغريه يكون ويل األمر هو ابن الزبري وبنو أمية 
  .هم اخلارجون عليه

ن يردهم عن وملا خرج بعض الناس على احلجاج حاول بعض التابعني أ
إىل من تردهم؟ إىل احلجاج؟ وليس هذا : ذلك، فأنكر عليه غريه وقالوا

موضع الترجيح، وحسبنا أن املسألة فقهية ترجيحية ال تبديع ألحد طرفيها، 
  .وليست من مسائل االعتقاد أصال
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  نبذة عن الرافضة -٣
  نشأتهم وعالقتهم بأعداء اإلسالم
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ية مرارا أن الذي أسس مذهب الرافضة هو يؤكد شيخ اإلسالم ابن تيم
عبداهللا بن سبأ اليهودي، وقد أراد هذا اليهودي الزنديق إفساد دين املسلمني 

اليت عقائد الدين النصرانية، وهو أول من ابتدع " بولس: شاؤول"كما أفسد 
  . الرافضة اليوم، كالرجعة والغلو يف األئمة أكثرعليها

. ال ومن هو؟ قالوا اهللا، فأمر بإحراقهمأنت هو، ق: قال أتباعه لعليو
  .وأمرهم مشهور فال نطيل فيه

يشهد الواقع التارخيي على وقوفهم الدائم مع أعداء اهللا، فقد أشعلوا و
، وقتلوا اخلليفة املستعصم "هوالكو"الفتنة اليت قتل فيها عثمان، مث وقفوا مع 

أنفسهم تقول إن ، بل إن بعض كتب الرافضة العباسي، مع أنه من آل البيت
الذين قتلوا أبا عبد اهللا احلسني هم الرافضة، ليس فقط بإخالفهم ما وعدوه 

به، بل يقولون إن شولذلك يلطم الشيعة أنفسهم، ،ر نفسه كان شيعيام 
وعلى كل حال هذه شهادة للحسني  رفع اهللا ا درجته، وقد قتل مظلوما 

وحاربوا الدولة العثمانية " تيمورلنك"، مث وقفوا مع أيا كان مذهب قاتله
  .حربا طويلة مريرة، وذريعتهم أن العثمانيني أحناف نواصب

م، مث كانوا مع مث وقفوا مع االستعمار األورويب الذي دمر بالد اإلسال
التحالف "ه سرا حىت ألّف أحد األمريكيني كتابا مساه أمريكا يف حلف بدأو

، "الشيطان األكرب" أمريكا ا، ومسو"السري بني الواليات املتحدة وإيران
، واحتلوا سفارة أمريكا يف "املوت ألمريكا املوت إلسرائيل"ورفعوا شعار 

سابقا، وبعد االتفاق النووي أصبح هذا التحالف علنيا، ) الري(طهران 
شعار " يعلي خامنئ"، وأولَ "الصديق األكرب"إىل " الشيطان األكرب"وحتول 

 فال يغرنا التالسن واحلرب ، مثال"كيهان"ة ف، وحذفته صحي"املوت ألمريكا"
، وانظر مثال  وأن هلا جانبا آخراإلعالمية بني الطرفني عن حقيقة األوضاع

، وانظر إىل أن "ينجبو"األمريكية مع إيران ومنها شركة إىل عقود الشركات 
  .مصدر عداوة إيران هو الكونغرس وليس البيت األبيض، وهكذا

  . يستهدف إسرائيلوصرح بعض املاليل أنه ال
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 خوارج إباضية، وتاجروا ستمالوا سلطنة عمان إليهم مع أن العمانينيوا
صارهم الذي فرضه مع دولة اإلمارات العربية املتحدة واعتمدوا عليها يف ح

الغرب على إيران، مع أم حيتلون هلا ثالثة جزر أماراتية، وهذا واحد من 
  .التناقض بني ما نسمع والواقع

العراق واليمن لبنان وإىل ضم البحرين إىل إيران، أما أمرهم يف وسعوا 
وبالد الشام فمشهور جلي، ومل يعرف عنهم فتح أي إقليم طوال التاريخ، 

، والرافضة املعاصرون يدهسون أطفال وإمنا كانت حروم ضد أهل السنة
  .!أحفاد قتلة احلسني: أهل السنة بالدبابات ويقولون عنهم

ضة أوالً بالتحزب لعلي، مث أصبح تفضيال له على عثمان، مث وابتدأ الراف
غري اهللا وإقساما باملخلوقني، وإقامة لأصبح تكفريا أليب بكر وعمر، ودعاء 

للحسينيات واملقامات واملشاهد، وتفضيال لتربة كربالء على الكعبة املشرفة، 
حىت أن ، مث اثين عشرية، وهكذا مفضلةأي أم كانوا من أهل السنة مث 

 بعض الباحثني يف عقيدم اليوم يقول إم على دين آخر، واهللا أعلم
  .بالنيات

وملا أرادت أمريكا وإسرائيل حتويل ما مسي الفوضى اخلالقة إىل مشروع 
  .لتقسيم استخدموا الروافض كمخلب قط هلمل

، حىت أن شيخ اإلسالم ابن تيمية نقل ومواالم لليهود مشهورة تارخييا
 كاحلمري، وأشبه احلكومات اليوم  هلم العلماء أم جعلوهمعن بعض

بإسرائيل هي حكومة العبادي يف بغداد، واألمريكان يقدمون املساعدات 
  . وهؤالءءالضخمة هلؤال

وال غرابة أن جتد يف مالليهم الكبار من هو على غري دين اإلسالم 
 غري خمتون، أصال، فإم ملا أرادوا تغسيل بعض آيام عند موته وجدوه

، ومن املال "املتعة"وصرحوا أنه يهودي، وماذا يريد اليهود أكثر من اجلنس 
، وكذلك ال غرابة أن يدخل كل عدو لإلسالم من باب التشيع، "اخلمس"

  ".إمنا أرادوا إبطال الدين بإبطال الشهود: ورحم اهللا أبا زرعة حني قال
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كانوا كفارا أو وشهود اإلسالم هم الصحابة رضي اهللا عنهم فإذا 
   فمن يروي عنهم أو يقبل شهادم؟،طالب دنيا كما تزعم الرافضة

وكما أن أمر أمريكا حمري وكالم مسؤوليها متناقض، جتد حال املاليل 
  !كذلك

وملا احتج بعض الكفار على اإلمام أيب حممد ابن حزم بأن القرآن حرف 
  !املسلمنيفرق  من ارد عليهم اإلمام بأن الرافضة ليسوكما تقول الرافضة 

وليس بدعا أن نرى الرافضة اليوم يتحالفون مع الغرب سرا وإن كانوا 
متالسنني معه إعالميا، فاستقراء تارخيهم يدل على أم ال يقومون وحدهم، 

ال جتد أهل مدينة وال قرية غلب عليها الرفض : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 إما من أهل السنة وإما من الكفار وإال إال وال بد هلم من االستعانة بغريهم،

  ".فالرافضة وحدهم ال يقوم أمرهم قط، كما أن اليهود ال يقوم أمرهم قط
 وحنن نعتقد أن كل من قال إن القرآن حمرف ليس مسلما ولو مل يكفر

وبعد هذه املواالة الصرحية للكفار اليت يشهد ا الواقع  حبرف واحد منه، إال
يثا ال نستغرب أن يصنفهم األمريكان ضمن اإلسالم التارخيي قدميا وحد

  .املعتدل
وتواطؤا مع الربتغاليني ونصارى احلبشة على غزو مكة عن طريق البحر 
األمحر، ولكن الدولة العثمانية تصدت هلم، واملهم أن تارخيهم حافل بالتعاون 

ظلون مع أعداء اهللا، وقول عادل اجلبري إم جرياننا منذ مخسة آالف سنة وسي
 تربير ملصافحته جلواد ظريف الذي القادمةجريانا لنا يف اخلمسة االالف سنة 

  .أنا أعرف عادل اجلبري من قدمي وهو صديقي، وهلذا صافحته: قال
وأنا أظن أن هذه املصافحة بداية عودة عالقات طيبة مع إيران، ومل يرد 

  !رهاسابقا وال الحقا وصف إيران بأا دولة شيعية كما ينص دستو
 بل ال ذكر له مطلقا، ، شيئاوعلى كالم اجلبري هذا مل يفعل الرسول 

  . هلا وال قرآنال رسولأمة وكأنه مل يوجد قط، وكأننا 
  .فالقضية خالف سياسي ميكن حله يف وقت ما، وليست خالفا عقديا
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  :جموسيتهم
ال ميكن : "قال املدعو حممد علي أبطحي مساعد رئيس مجهورية إيران

  ".من دون إيران" زرادشت"، أو "زرادشت"ر إيران من دون أن نتصو
فعبادة النار متأصلة لدى اوس، واإليرانيون جيهلون حقيقة العبادة 

 وأا مقدسة، !نار مشتقة من نور اهللا األزيلعقيدم أن الووحقيقة التوحيد، 
 وأا تطرد األرواح الشريرة، أي أن شركهم ليس يف األلوهية فقط، بل يف

الربوبية، حيث يستطيع أي باحث يف االنتربولوجيا أن يرى التشابه الواضح 
" زانيلالبو"بني طقوس النار عند الروافض وعند إخوام البدائيني يف جزر 

: لقبائل الوثنية يف غرب إفريقيا، وذا استكرب إبليس حني قالاوأستراليا، و
  .]١٢:األعراف[ ﴾-   .   /   0   1   2﴿

  :ر بن بردقال بشاو
  فتنبهوا يا معشر األشرار  إبليس أفضل من أبيكم آدم 

  .والطني ال يسمو مسو النار: إىل أن قال
وكان اوس قبل اإلسالم يعتقدون أن هلم خملِّصا سوف ميأل األرض 

، "مروج الذهب"، كما ذكره املسعودي يف "نثشو"عدال إذا خرج يسمونه 
تمع الفارسي القدمي، ورمبا مساه ضمن كالمه عن ا" هيجل"وحتدث عنه 

، وعنهم أخذ الرافضة منتظرهم املعدوم، وقد  ولقبوه بذلك"أشرزيطا"اوس 
، ونقل كالمه "الفصل"تكلم عن أهدافهم احلقيقية اإلمام ابن حزم كما يف 

مقرا له فضيلة الشيخ عبداهللا الغنيمان يف شرحه لكتاب التوحيد من 
  .الصحيح

ان إلحياء اإلمرباطورية الفارسية وتسمية دولتهم ويؤكد ذلك سعي إير
 وأول من استحدث اسم إيران، وهو اسم سابق لإلسالم أقرهم عليه اخلميين،
 كما أحيوا عيد النريوز إيران هو الشاه، وذلك ما أقره اخلميين فيما بعد،

املعروف منذ القدم، وغلوا يف سلمان الفارسي، وأحيوا عبادة النار، وإمنا 
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يت كان سادا األكرب لمان الفارسي  من تلك العبادة اإلبليسية الهرب س
  ".املوبذان"

وسوإمنا أحب اأكثر من أي إنسان ألنه تزوج بنت  احلسني  
  .كسرى، فكان منها علي بن احلسني املشهور بزين العابدين

التشيع بذرة نصرانية : "ي الذي قالوصدق الباحث العراقي السن
  "!ية يف أرض جموسيةغرستها اليهود

 وإقامة ضريح له ،ومن جموسيتهم احتفاؤهم باوسي املعروف أبو لؤلؤة
  .، وقوهلم إن قتلَه لعمر  مبثابة إسالم له"بابا شجاع الدين"يف إيران وتسميته 

ا يثبت ذلك أن اخلميين قال إن تارخيهم يعود إىل ثالثة آالف سنة، ممو
 ليس بعريب، وال زالت قنوام حممدا ف بعضهم كتاباً زعم فيه أن وألَّ

  .وصحفهم وأفالمهم تنضح بالعنصرية اوسية الفارسية
وملا تواطأ معهم املالكي والعبادي وسيدما أمريكا واحتلوا العراق 

  .ادعوا أن بغداد عاصمة الدولة الفارسية
وإمجاال هناك أوجه شبه كثرية بني ما يعتقده الرافضة وبني ما يعتقده 

وس والنصارى، مثل اإلميان باملخلِّص املنتظر، واحلزن الشديد، كما يفعله ا
الشيعة يوم عاشوراء، ويفعله النصارى يف الشعانني، ورمبا أخذ ذلك شكال 
متثيليا عند الطائفتني، وكراهية بعض األرقام التصاهلا بأصل عقدي عند 

، ١٠عة رقم  إىل اليوم، ويكره الشي١٣الطرفني، فالنصارى يكرهون رقم 
وهكذا يتأثر الروافض بعقيدة اوس واليهود والنصارى من اللطم والنواح 

  .وغري ذلك، ويعترف بذلك بعضهم اليوم
ومن اوس املشهورين يف التاريخ عبيد اهللا القداح الذي أسس دولة 
العبيديني يف مصر، وادعى أنه من أهل البيت وكان أبناؤه يقولون إم 

  !!)فاطميون(
  .ا احلسن بن الصباح صاحب قلعة أملوت فإمنا بىن قلعته يف بالد فارسأم
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  :االحتالل الصهيوغريب ووثيقة مكة -
الصغري العراق وهتف له الرافضة الفرس وطالبو بإلغاء كل " بوش"غزا 

، ومحت مليشيات بدر الرافضية ساقة ) مارس٩(عيد إال عيد دخوله بغداد 
، سلحة احملرمة دوليا يف معركة مطار بغداداجليش األمريكي، واستخدموا األ

على اإلحصاء الربيطاين القدمي الذي جيعل أهل السنة " بول برمير"واعتمد 
شيعة وسنة :  طوائفبقسمته الضيزى أهل العراق ثالث" برمير"أقلية، وجعل 

وكرد، فال هي قسمة دينية وال قسمة عرقية، وصرح املعتدي الكبري 
ة العراقية حمصورة يف املثلث السين، وبذلك صرح أن املقاوم" رامسفيلد"
وأعوانه من الوزراء واإلعالميني، مع أن الشيعة العرب مثل مقتدى " بوش"

الصدر والصرخي أعلنوا عداوم لألمريكان، وكذلك العشائر العربية 
  .الشيعية

أن أفضل وسيلة النتصار أمريكا املزعوم وإضعاف " البنتاجون"مث رأى 
لعراقية الباسلة هو استخدام املنافقني من العشائر السنية، والتستر املقاومة ا

، وأسكنوا بعض "الصحوات"مبحاربة اإلرهابيني واملتطرفني، فأنشأوا ما مسوه 
املنافقني املنطقة اخلضراء ببغداد، وجعلوا بعضهم أعضاء يف الربملان، أو 

فضية اليت أعطوهم وزارات شكلية، وبذلك خضع العراقيون للحكومة الرا
ا نوري املالكي، مث حيدر العبادي، وكالمها من حزب الدعوة تزعمه
  .الشيعي

وذه احليلة اخلبيثة وقف بعض الناس إىل جانب األمريكان إما عسكريا 
وإما إعالميا، ال أعين بذلك اإلعالم العراقي الذي ميوله العبادي وزمرته 

، "العربية"ال أهل السنة كقناة الرافضية فقط، بل حىت اإلعالم الذي يأخذ أمو
األمر الذي اضطر أهل السنة يف العراق إىل التهديد بإقامة دعوى على تلك 
القناة، ورمبا أقاموها وأنا ال أعلم، وال يقتصر األمر على هذه القناة وحدها، 

، وأصبح من اهلموم اليت تؤرق  يشمل صحفا كثرية يف الرياض وجدةبل
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 موسى الصدر الذي -كما مسوه- مصري اإلمام وزارة اخلارجية السعودية
األمريكان باإلفراج عن الشيخ عمر عبد تطالبطف يف ليبيا، وليتها اخت 

 مث إن الشيخ "!جوناثان بوالرد"الرمحن كما أفرجوا عن اجلاسوس اليهودي 
  !عمر ما لبث أن تويف، وكفى اهللا اخلارجية القتال

عقد السنة والشيعة اجتماعا  -اوهو املهم عندن-ويف اجلانب االعتقادي 
ووضعوا وثيقة مكة املشهورة، وهي تقول كما يقول القوميون من قبل إنه 
جيب على الشيعة والسنة أن يكونوا أمة واحدة ويدا واحدة، وهذا معناه 

 وجنوبه، وكل  وغربهالسكوت عما ارتكبه الروافض يف شرق العراق
فيني وال مذهبيني، وأنه جيب على حمافظاته، وقد ادعى الروافض أم غري طائ

العامل كله أن يتحد حملاربة اإلرهاب والتكفري، احملصور عندهم يف أهل السنة 
خاصة، وهكذا أنشأ األمريكان ما مسوه " الوهابية"ما يسمونه في بلفقط 

، ونسي كثريون إرهاب بشار األسد "التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب"
اب حزب الدعوة الذي ينتمي إليه املالكي وإسرائيل وحزب الالت، وإره

والعبادي، وإرهاب قوات بدر وفيلق القدس وفيلق مكة وقوات سوات 
  .وعصائب أهل احلق والفضل والنجباء إىل غري ذلك من امليليشيات الشيعية

وإرهاب إبراهيم اجلعفري الذي أوقعه يف " الباسيج"كما تناسوا إرهاب 
 العبادي احلشد الشيعي إىل قواته، وجعل  ضممكة واملشاعر املقدسة، وأخريا

  .اجلعفري وزيرا خلارجيته
واقتصر اإلرهاب على تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية وما له عالقة 

  .مما يفعله املتقدم ذكرهم% ١ما، مع أن أفعال هذه املنظمات ال يصل إىل 
ي  هو أسامة بن الدن وأبو مصعب الزرقاو،وأصبح أكرب اإلرهابيني

  .واجلوالين والظواهري وأبو فالن وأشباههم فقط
وغض األمريكان النظر عما يفعله بشار والعبادي، وجعلوا أكرب مههم 

  .واملوصلوهيت هو االنتقام من الفلوجة والرمادي 
 -١: أحالمها مرووجدت العشائر السنية يف العراق نفسها بني أمرين 
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 وإما االنضمام للرافضة لكي -٢، إما االنضمام للغالة لكي حياربوا الرافضة
  .حياربوا الغالة

 وهو يف أية حال متهم من ،وبني فكي هذه الكماشة وقع كثري منهم
  !الفريقني إما بالردة وإما باإلرهاب

وا ما مسي  وثيقة رواجتمع السنة والشيعة يف مكة شرفها اهللا وأصد
  !مكة

ضرين منها يف هذه واملهم أن وثيقة مكة مل تذكر أمورا مهمة أذكر ما حي
  :العجالة، تاركا تفصيالا ملن يبحث يف ذلك غريي

  . حكم من قال إن القرآن حمرف سواء أكان سنيا أو رافضيا-١
 حكم من اعتقد تكفري الصحابة أو طعن فيهم سنيا كان أو -٢
  .رافضيا
 حكم من اعتقد أن إمامه يتصرف يف الكون سواء أكان من الشيعة -٣

  .أو من أهل السنة
  . حكم من قال إن شيخه أو إمامه يعلم الغيب من الطائفتني-٤
  . غري اهللا سواء ادعى أنه سين أو شيعي حكم من دعا-٥
 إذا كان الكل مواطنني عراقيني فما حكم جعل العراق تابعة -٦

اللغة يين يف املكاتب احلكومية بالعراق، وتعليم إليران، وتعليق صور اخلم
  ومن؟الفارسية والتعامل بالت

  :صلتهم بالصوفية
الصلة بني التصوف "ألف الكاتب الشيعي العراقي كامل الشييب كتابه 

، ونقل ابن عريب كالمهم يف مهديهم املنتظر املوهوم فجعله صفات "والتشيع
  .خلامت األولياء عنده

وذكر ابن بِشر وغريه أن الشاه إمساعيل الصفوي نقل الفرس من 
  .التصوف إىل دين الرافضة



 ٣٩٥ 

  .بت ذلك الكاتب الشيعي علي شريعيت الذي أمر اخلميين باغتيالهوأث
 مثل ،كما أثبته من يسمون دعاة التجديد أو اإلصالح من الشيعة

  .املوسوي واحليدري
  . لكلمة الرافضة الفرسكلمة الصفويني مرادفةوهكذا أصبحت 

سب إىل أهل البيت، حىت أن الشعراين توالطرق الصوفية على كثرا تن
إن رفاعة حي من العرب، :  نفسه حني كتب عن نسب الرفاعي فقالناقض

 من جهينة، ويف مكان آخر جعل الرفاعي من آل  اليوموهي بطن معروف
  .البيت

ن تنتهي اخلرقة الصوفية إذن مع قوة الصلة بني الطائفتني أفال عجب 
  .عند أول أئمة الرافضة

  :صلتهم بالنصريية
 اليت ينص دستور الثورة اإليرانية على األصل عند الفرقة االثين عشرية

رون النصريية، ألن مؤسسها حممد بن أن مذهبها هو مذهب الدولة أم يكفِّ
  .نصري يكفُر أصال مبهديهم املوهوم املختفي يف سرداب سامراء كما يزعمون

والنصريية فرقة من الباطنية، وأقرب الفرق إليهم هم فرقة احلشاشني، 
ن مسوا أنفسهم الفاطميني واإلمساعيلية الذين يسمون يون الذيوكذا العبيد
  ".التراث الفاطمي"كتبهم اليوم 

النصريية يف األصل من غالة الرافضة، مث حتولوا إىل الباطنية لشدة و
  .القرب بينهما

والنصريية اليوم ليسوا جبهة الصمود كما يقولون، اللهم إال إذا كان 
ظوا حبق الرد يف حلب كما ذلك صمودا وتصديا للشعب، وليتهم احتف

احتفظوا به مقابل إسرائيل، وقد قال بشار إن إسرائيل طمأنته بأا ال تريد 
كمه، ونشرت صحيفة الوطن الدمشقية عن التحالف الدويل الذي حباإلطاحة 

 أنه يؤيد بقاء الرئيس بشار األسد يف -ومن دوله السعودية-تقوده أمريكا 



 ٣٩٦ 

ي والعبادي، ويعلن ترامب على األمة أنه ال احلكم، كما يؤيده علنا السيس
  !!يريد إسقاط بشار
الذي قال أنا مستعد أضرب قصور بشار أو السعودي دع الطيار 

  !أضرب قرداحة فمنعوه
  .ودع وقوف روسيا وإيران وحزا إىل جانب بشار

  . احملتلدع كون الصهاينة مل يطلق عليهم طلقة واحدة من اجلوالنو
 حيتفظون حبق الرد إذا هامجت -دائما-صريية وانظر إىل كون الن

  .إسرائيل بعض قطاعات اجليش يف دمشق أو غريها
  .وانظر كيف انزعجت إسرائيل من سيطرة املعارضة على القنيطرة
  وغريهاومع ذلك ملا زار حافظ األسد السعودية كتبت جريدة الرياض

باء يف دمشق كما مدوه باملليارات لبناء حمطات كهرأأنه األخ الشقيق هلم، و
زعم، بل أرسلوا جيشا سعوديا حلماية األخ الشقيق، وأنا حتدثت طويال مع 
ضابط االتصال بني اجليشني السوري والسعودي يف بالد الشام، كما حتدثت 

  .مع بعض املشاركني من العسكريني ممن ذهب إىل سورية
قطون وملا قام ااهدون ضد النظام النصريي منعوا عنهم أي سالح يس

  . مل تأذن به أمريكاابه الطائرات، إذ
اليت ال يصل " داعش"واملهم عند التحالف وعند نظام بشار هو حماربة 

  .مما يرتكبه بشار% ١إرهاا إىل 
 -ومنها خميم الزعتري مثال-والعجيب أنه ال يوجد يف خميمات اللجوء 

فعالم الجئ نصريي واحد، ومل حتاصر قوات بشار أي بلدة نصريية قط، 
  يدل ذلك؟

 شبيحةوملا اجتمعت املعارضة يف الرياض، كان فيهم جمموعات من 
  . بإشراف علي مملوك الذي زار السعودية سرا،بشار

أا تؤيد " بن علوي"وأعلنت سلطنة عمان على لسان وزير خارجيتها 
  .إجراء انتخابات يف سوريا، أي وفقا للنتيجة املعروفة سلفا



 ٣٩٧ 

 "كريي"، وما يقوله "مؤمتر جنيف"ت والكل متفق على مقررا
ي  يف واشنطن يردده عادل اجلبري يف الرياض، أو يف أ" تيلرسونريكس"و

، فبعد أن مكان بدون فارق، وقد الحظنا أنه بعد إدارة ترامب خففوا اللهجة
  !!. الشعب السوريما يراه الرأي أصبح اليوم" األسد فقد شرعيته"كانت 

  ثالث تسعات،أن تكون النتيجة كالعادةومعروف ماذا يرى إذ ال بد 
  !ال يؤمن بالدميقراطيةومن خالف ذلك فهو إرهايب 

 بترك احلزام السين لبغداد حيتله الرافضة وبإقرارهم حلكومة ودول اخلليج
العبادي والوقوف كما قالوا على مسافة واحدة بني كل أطراف الرتاع يف 

علت نفسها هدفا للعدوان العراق إمنا أضاعت خط الدفاع األول عنها وج
  .الرافضي

كما يقول املسلمون " أشهد أن ال إله إال اهللا"وعقيدة النصريية ليست 
  :كلهم، بل هي

  حيدرة األنزع البطني  أشهد أن ال إله إال 
  ."أمري النحل"ا مساه النصريية ، ورمبيب طالب أأي علي بن 

وقد حرف الفرنسيون ، "العلي إهلية"ولتأليههم لعلي  مساهم العثمانيون 
وأفىت فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية بفتواه الشهرية، وقرر " العلوية"ذلك إىل 

  .رمحه اهللا أن اإلمساعيلية أكفر منهم
علي "الشاعر ! سمني آل األسدتومن مشهوريهم غري آل الوحش امل

 الذي نشأ على خرافام مث حتول إىل العلمنة ومسى نفسه "أمحد سعيد
لذي هو من آهلة الفينيقيني، مث ارتد إىل املارونية مع أن لبنان دولة ا" أدونيس"

علمانية تقبل أن يكون املواطن فيها مسلما أو مارونيا أو ما شاء، وليته وقد 
كتب عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب انصرف إىل الكتاب والسنة لريى ما 

 يف السعودية ، وهلل الليرباليونيذهله من أنوار احلق وبراهينه الساطعة
  .لترشيحه جلائزة نوبل

ومن النصريية يوسف ياسني الذي كان رئيسا للشعبة السياسية يف 



 ٣٩٨ 

  .السعودية
كان الناقد الفين الذي " درويشصاحل قصي "ومن النصريية كذلك 

كاتبا يف جريدة الشرق األوسط، وكثريون ليس هذا مكان عدهم وبعضهم 
  .قابلته شخصيا

اإليعاز ألئمة املساجد بالقنوت حللب مع دفع ومن العمل بالنقيضني 
  .املليارات للروس الذين دمرت طائرام حلب

واملقصود أن التاريخ يذكر تكفري االثين عشرية للنصريية، وهي ثغرة 
ينبغي ملن كان صادقا يف إسقاط نظام بشار وفك حتالفه مع إيران أن يدخل 

  .منها
  :صلتهم باإلمساعيلية -

 للباطنية كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية، واإلمساعيلية اإلمساعيلية اسم
  .يعلموا به حىت دون أن خاليوم يعترفون مبا ذكره الشي

قهم من فر و،يف جنران وسائر اليمن اليومو يف اهلند  طائفةومنهم
و أنوا نزارية اسواء أك" الفاطميني"وجيمعهم اسم  "السليمانية والداودية"

 عندما اختلف نزار ات نشأااإلمساعيلية أمكبار  وقد حدثين بعضمستعلية، 
  . هذا ما مسعته منهم بال واسطة،واملستعلي أيهما يكون احلاكم

 ،مبحافظة محاة" سلمية"واإلمساعيلية يوجدون يف بالد الشام خصوصا 
ن حممد علي جناح إ ويقال ، ويف باكستان،مبايووكذلك يف اهلند وخاصة ب

يف أفغانستان، ويعيشون اليوم يف تلك الدول كما أن كان منهم مث تعلْمن، و
ية يعيشون يف الدول الغربية ن اآلغاخا طائفةبعض زعمائهم ال سيما من

  . الذي يسكن باريس"كرمي علي" ومنهم ،ويعطيهم الغربيون اجلنسية
وامع عليه اليوم أن اإلمساعيلية يف جنران مثال يصومون ويعيدون مع 

اصرون احلوثيني وهم يعتقدون أن اجلمعة واجلماعة حسب  وأم ين،إيران
 وليست واجبة، واملتدين منهم ال يصلي خلف أهل ،مذهبهم إمنا هي مستحبة



 ٣٩٩ 

 ويصرح بعداوة أم املؤمنني عائشة ،"مجاعة أبو هريرة"السنة املسمني عندهم 
  . رضي اهللا عنها حبيبة رسول اهللا

أنفسهم فالن املكرمي نسبة وهم يف مكة وجدة وغريها أيضا ويسمون 
ويؤمنون بالتقية فهم ليسوا موافقني لنا ال يف الدين وال " املكارمة"إىل دعام 

يف الوطنية كما يقال، ولقد قوي شأم ملا كانوا مقربني من أمري منطقة مكة 
  .وسيطروا على اإلمارة يف أيامه" مشعل بن عبد اهللا"السابق 

نسبة إىل املدعو " الرباط السيفي"ى وكان هلم يف مكة رباط خاص يسم
 مث ،"جيادأ"وقد رأيته مرارا وكان جبانب مستشفى " طاهر سيف الدين"

نقلوه عند توسعة املسجد احلرام، وفيه ميارسون شعائرهم بكل حرية كما أن 
  .هلم خميمات خاصة علنية يف احلج

  .يامستأيت إن شاء اهللا وكذا عن عالقتهم بقبيلة وللحديث عنهم تكملة 
ة فيجب تقدمي دعوم على دعوة الزيدية اليت وإذا كانوا ذه املثاب

وة كما سيأيت تفصيله إن شاء اهللا، ابتدأت بقتال احلوثيني، وجيب ترتيب العدا
بل إن خري ما يفعله الزيدية هو قتاهلم كما فعل اإلمام اهلادي املتوىف سنة 

  .كةهـ، وقد قيل إن اهلادي قاتلهم يف سبعني معر٢٩٨
- فقهمر:  

 وقد ،خيتلف الرافضة كثريا وتتعدد فرقهم كما ذكر النوخبيت الشيعي
عدد املؤلفون يف الفرق فا أكثر من ثالث وسبعني فرقة، رقهم فقالوا إ

وبعضها انقرض اليوم أو اندمج يف غريه ومن فرقهم السبئية والغرابية 
وضة واملختارية واالثنا عشرية واخلشبية والكيسانية واجلارودية والبترية واملف

  .، واالثناعشرية نفسها فرق أمهها اإلخبارية واألصوليةوهي األكثر اليوم
، وكلهم يؤمنون وكل فرقة منهم هلا إمامها وكل طائفة تلعن أختها

بالتقية ويكذبون على أهل البيت، حىت أصبح حبهم هلم عارا على أهل البيت 
  .كما قال بعض أهل البيت أنفسهم



 ٤٠٠ 

الذي -كان معنا شيعة من حزب اهللا احمللّي " احلاير"ملا كنا يف سجن و
 ال سيما بعد أن قرأوا كتاب ،يلعنون احلزب علناًوكانوا  -فجر أبراج اخلرب

الذي كانت إدارة السجن توزعه على " الشيعة والتصحيح"املوسوي 
  .السجناء، مث إم منعوه أخريا يف كل مناطق اململكة

كذلك و، "اإلخبارية"و" األصولية"ة املعاصرة اليوم ومن فرق الرافض
نسبة إىل أمحد األحسائي، وهم مع هذا التفرق واالختالف يكفر " األمحدية"

بعضهم بعضا، فاإلخباري يكفر األصويل والعكس، ومع ذلك يتهمون أهل 
  !السنة بالتكفري خصوصا من يسموم الوهابية

 اخلميين، وعلي شريعيت، وأكثرهم اليوم أصوليون، ومن األصوليني
، ومنظمة دى الصدر، والسيستاين، وحزب اهللاوحممد حسني فضل اهللا، ومقت

أمل، واحلكيم، وهم يتقاتلون فيما بينهم حىت هنا يف املنطقة الشرقية لشدة 
، وال يزال اختالفهم وكثرة فرقهم، وما ألقاه اهللا بينهم من العداوة والبغضاء

ا لبقية الشيعة ال سيما وأن الصدر من الشيعة التيار الصدري اليوم خمالف
، ومن الصعب استمالتهم بتولية طائفة منهم دون طائفة، أو جناح العرب

سياسة معهم دون السياسة الشرعية املتمثلة يف بيان ضالل عقيدم وتفريقهم 
بني أهل السنة وتعليمهم العقيدة الصحيحة كما هي فتوى شيخ اإلسالم، 

  . وليس إىل الوطنيةودعوم إىل اهللا
فلما جعلوا علي املسلّم مثال مستشارا يف الديوان وأعطوه القصور 

 يرض ذلك إال من كانوا معه واألراضي ومسحوا له بإنشاء شركات عدة مل
  .فقط

 إىل العلمانية والبعثية والشيوعية وقد انتسب كثري من الشيعة
م أحلدوا واتبعوا واالشتراكية، ملا رأوا احنرافات املذهب، وأكثر شبا

 الشهوات، وشغلوا أنفسهم بتشجيع املنتخب اإليراين وتتبع املواقع اإلباحية
  .وتعاطي املخدرات

احملافظون : والسياسيون اليوم ينقسمون يف إيران فرقتني كبريتني



 ٤٠١ 

واإلصالحيون، والرافضة مع شركهم ودعاء غري اهللا خيتلفون يف أمور مهمة 
فبعضهم يقول احلكم هللا، وبعضهم يقول احلكم ومنها مسألة ملن احلكم، 

  .للشعب، كما خيتلفون يف العصمة ويف والية الفقيه
ومنهم املعارضون الذين ينكرون التدخل اإليراين يف سوريا وأصدروا 

منظمة "بيانا وقعه املئات منهم يعتذرون للشعب السوري، كما أن منهم 
م معسكرات ر يف إيران وهلكالم وحده، بل هي تفجاليت ال تكتفي بال" خلق

، واملاليل يسجنون من خيالفهم كما "مرمي رجوي" وتتزعمهم اليوم ،تدريبية
  "!كرويب"فعلوا بـ

وهم بكل فرقهم أوغل الناس يف التكفري، ال يكفِّرون احلكام املعاصرين 
 ،ر بعضهم بعضا ويكفِّ،فقط، بل يكفرون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة

األصوليني وبالعكس، ومن أئمة الرافضة الذين يكفرهم فيكفر اإلخباريون 
سائر الروافض أمحد األحسائي ومرزا حممد اإلخباري، وكثري ممن ذكرهم 

، وذكرهم الكشي "أعيان الشيعة"وفصل القول فيهم حمسن األمني يف 
  .والنوخبيت

ومع ذلك يقولون إن أهل السنة تكفرييون، وال يرد عليهم أحد من 
  .د التوحيد يف بالاملشايخ

 ملا ،وقد استتاب الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا الرافضي اخلنيزي
، فمن يستتيب اليوم املسمى مساحة الشيخ "أبو طالب مؤمن قريش"كتب 

بل إم يف التشكيل األخري لس الشورى جعلوا اخلنيزي ! حسن الصفار
 أهو اخلنيزي عضوا فيه، وهكذا خطأوا الشيخ حممد بن إبراهيم، وال أدري

  !نفسه أم من األسرة
عاصفة " عاصفة احلزم"أما الرافضي اآلخر محزة احلسن فقد مسى 

  .الوهم
ألشخاص زعمت ومن املضحك أن جريدة االقتصادية نشرت صورا 

حزب الالت ومنها صورة ألحدهم وهو غري ملتحٍ كتبت حتتها من  مأ



 ٤٠٢ 

  !أوصاف ذلك الرجل ومنها أنه له حلية
  :هل السنةعداوم أل -

من املعروف تارخييا أن الرفض بوابة لكل من يعادي أهل السنة ويريد 
هدم اإلسالم، فمن طريقهم دخل الزنادقة ودخلت الفرقة الباطنية ودخلت 

  .الصوفية الفلسفية ودخل كل ملحد
ر أبا بكر وعمر يكفر كل حكام السنة قدميا ومن البديهي أن من يكفِّ

ال تصح عبادة "يت ال أصل هلا يف الكتاب والسنة أنه وحديثا، ومن شعارام ال
، وهم ذا قريب من اخلوارج البيهسية، الذين "عابد يف ظل حكم فاسد

  .يصرحون بأنه إذا كفر الراعي كفرت الرعية، الشاهد منهم والغائب
وكل حكم ليس احلاكم فيه رافضيا هو عندهم حكم فاسد ال شرعية 

 ليتوىل املناصب العليا فيه، ال سيما مع جهل من له، وإن تستر بعضهم بالتقية
  .يدعون السنة من احلكام

وليس حكم الرافضة على أهل السنة حمصورا يف تكفري احلكام وحدهم، 
بل إن كل من مل يكن على مذهبهم الباطل ناصيب أينما كان ويف أي وقت 

  .عاش
 وأبو بكر وبلغت م العداوة إىل حد أنك ال جتد شيعيا واحدا امسه أ

 فضال  ال يف إيران وال يف العراق وال يف اليمن، وكذا عثمان وعائشة،عمر
، وال جتد يف طهران مسجدا واحدا ألهل السنة، مع عن معاوية ويزيد وعمرو
  .أن فيها معابد لكل دين

ووصل م التعصب إىل اإلميان خبرافات غري معقولة، مثل نفورهم من 
لعشرة املبشرين باجلنة، وحترميهم السمك ، مع أنه يدل على ا١٠الرقم 

 وبناء ضريح أيب لؤلؤة اوسي يف إيران، وقول ،اجلري، وحترمي حلم اجلمل
بعض الرافضة كما قرأت كانت طعنته لعمر إسالمه، وهو ضريح مشهور 
نشرت قناة اجلزيرة صورا له، وحتدث عنه السيد حممود الدغيم من أهايل 



 ٤٠٣ 

  .ممعرة النعمان ببالد الشا
ومن خرافام املعروفة كالمهم عن صاحب السرداب املوهوم، وكيف 

أي عجل اهللا فرجه، " عج"منا وكرب وكيف سيخرج، وإذا ذكروه قالوا 
، وينسجون حوله األساطري اليت ال يستسيغها "صاحب الزمان"ويسمونه 

عقل، ويقولون إنه إذا خرج سوف حيكم بشريعة داود ويقتل قريشا 
 ذلك عمليا بقتل ضيف اهللا القرشي، أم أن ضيف اهللا من دأواوالعرب، وقد ب

  أحفاد قتلة احلسني؟
وحسب اإلحصاءات الدقيقة جتد أن قتلى الرافضة من رجال األمن 
ضعف من تقتلهم داعش، ومع ذلك فمن تقتله الرافضة يقولون إن القاتل 

قتله أو جمهول، أو أن رجل األمن قتل يف حمافظة القطيف أو يف العوامية 
  .املتطرفون دون ذكر لكون القاتل شيعيا

 ببناء  علناًلبوناويطهؤالء الرافضة يقتلون أهل السنة يف كل مكان، و
 حىت أن مقتدى الصدر طالب امللك بنفسه وكتب ،األضرحة يف مكة واملدينة

 املطالبة شيخهم حسن الصفار، يف جريدة احلياة اليت يصنفوا بأا صهيونية،
، وأنشأوا فيلق مكة، وكان الشيعي اخلبيث  يف جرائد سعوديةوينشرون ذلك

 وراء تفجريات مكة شرفها اهللا  اآلنإبراهيم اجلعفري وزير خارجية العبادي
رين أنفسهم، ومع ذلك مسته جريدة عكاظ وزير احلج باعتراف املفج

  .العراقي، وهو منصب ال وجود له يف العراق أصال
 اخلرب، وقتل وأفسد يف لذي فجر يفأما حزب الالت احمللي فهو ا

  . هنا أحد حىت اآلنماألرض، ومع ذلك مل يقتل منه
والرافضة يف املنطقة الشرقية يدفنون السالح يف املقابر ويقولون هؤالء 

 املباحث السابق يف إدارةأموات، كما أخربين بذلك مدير عام التحقيق 
  .باململكة

ان أو إيران أو العراق أو بالد ورافضة املنطقة الشرقية يتدربون يف لبن
الشام لكي يستخدموا القوة ضد الوهابيني كما يقولون، ال سيما الدولة 



 ٤٠٤ 

 أهل جند كافة وأهل القصيم خاصة، وملا وقعت مالسعودية، وأعدى أعدائه
  .الدولة وراء التفجري: مواجهة أحداث القديح قالوا لوزير الداخلية

عياذا باهللا، وكفّرنا أبا بكر وعمر ولن يرضوا عنا إال إذا صرنا روافض 
  .وسائر الصحابة

وهكذا تدل الوقائع الكثرية واألحداث املتتابعة على أن املستهدف هو 
  . ال سيما يف العراق وبالد الشام والسعودية والبحرين والكويت،أهل السنة

 وبني أقوال من ،وقد قارنت بني أقواهلم اليت ينسبوا جلعفر الصادق
مود فوجدت املطابقة بينهما ظاهرة، والفرق هو أن ما يسميه كتبوا التل

 يسميه الرافضة النواصب، وما يسميه اليهود أعداء السامية )اجلومي( اليهود
  .يسميه الروافض أعداء أهل البيت

وقد مسعت بعض أشرطة هلم يف اجلوف باليمن، وهم يتهمون الناس 
  .ون املقامات واملراقد بأم وهابية حيرمون بناء األضرحة ويهدمكهنا

مع أن أهل السنة يف اجلوف ال بواكي هلم، وإمنا اختص السفري هذا 
األمريكي يف صنعاء رافضة اجلوف بزيارته كما هو معلوم، وليس على 
أمريكا من لوم أو عتب، فهي العدو الدائم، وإمنا العتب على من جيهل عمل 

  .نةالرافضة ويقدم السياسة على العقيدة من أهل الس
ومن اختالفهم املشهور اليوم تعدد مرجعيام وكثرة فرقهم، وأكرب 

لفقيه، املرجعيات يف العراق هو السيستاين، وهو ليس عراقيا وال يؤمن بوالية ا
  .ويكره حممد حسني فضل اهللا، وقد مسعت أنه ال حيسن اللغة العربية

كر مقتدى الصدر الذي ترضى عن أيب باليوم وأشهر الشيعة العرب 
وعمر يف النجف وأنكر عليه أئمة الرفض وقالوا هذه بكرية، وقام مؤيدوه 
مبظاهرات كثرية ال سيما يف املنطقة اخلضراء، وهو الذي أنشأ جيش املهدي، 
ومن الشيعة العلمانيني حسن علوي املستشار السابق يف الديوان امللكي بعد 

  .اد عالوي إي، ومثلهأن كان مبثابة السكرتري اخلاص لصدام حسني
 خزعل شيعة األحواز، وقد كان منهم الشيخ: ومن الشيعة العرب أيضا
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، وهم الذين يؤيدون القوميني العرب ال سيما يف برنامج حاكم احملمرة
  ."!مهسات"

والغريب أن الشيعة حياولون أن يكون هلم وجود يف األرض املباركة 
جملسا أعلى كما  وجعلوا له "الصابرين"، حيث أنشأوا تنظيم "فلسطني"

  !يزعمون، مث إم ألغوا هذا الس دون بيان األسباب
  :عقائدهم -

من الصعب حصر عقائدهم الباطلة يف مثل هذه العجالة، وكتبهم 
إلخوة املختصني يف تتبع لولذلك أحيل نفسها تنضح ذه العقائد الباطلة، 

شيخ ، والعقائدهم من املطبوعات واملخطوطات كاألخ ناصر القفاري
أو آية " اتهد املطلق"املهتدي حسني املؤيد الذي كان منهم ووصل لرتبة 

  :، وإمنا سأذكر أهم عقائدهم إمجاال ومنهااهللا
  . تكفري الصحابة رضي اهللا عنهم-
 القول بعصمة األئمة وأم يعلمون الغيب وأن هلم كما قال اخلميين -

هلم -كما قال أيضا-م والية تكوينية ختضع هلا مجيع ذرات الوجود، وأ 
  .مرتلة ال يدانيها ملك مقرب وال نيب مرسل

ن اهللا تعاىل إ و،م أفضل من األنبياء غلوهم يف أئمتهم حىت قالوا إ-
 وإمنا ،لوالك ما خلقت األفالك، وينفون أن يكونوا يعبدون األئمة: قال لعلي

ضوا دينهم على يعظموم وحيبوم، فأبانوا عن جهلهم مبعىن العبادة، وقد عر
أنا مل أهرب من عبادة :  فقال هلم، اعتنق اإلسالم حديثاريكان الذيأحد األم

ثالثة آهلة لكي أعبد اثين عشر إهلا، ورمبا ذموا األئمة وهم ال يعلمون، 
كقوهلم إم أصل التصوف واإلرجاء وعلم الكالم ورمبا استطرفوا قصة أو 

  . من ذلك وأهل البيت أعلى،حادثة ونسبوها لألئمة
 البدع الكثرية جدا يف مذهبهم كاللطم وإار الدم من أنفسهم، -

وضرورة خمالفة أهل السنة يف الوضوء والصالة وكل شيء، وكثري من البدع 



 ٤٠٦ 

 مجعها الشيخ املصري علي السالوس، والشيخ الباكستاين عبدالستار اليت
  .التونسوي

م ولو يف وبدعهم الكثرية يف الصالة يراها كل من يرى صال
  .الفضائيات

  . إباحة زواج املتعة الذي هو الزنا-
  . النفاقاليت هي إميام بالتقية -
  .مسني من املالمس أو اخلُ أخذ أئمتهم اخلُ-

 وقوم ، املسلمنيةواليوم تستمر تقيتهم إىل حد التظاهر بضرورة وحد
 يف وجه أعدائهم من الصهاينة والغربيني، وكيف تتم هذه الوحدة وهم

إذا أشكل عليكم أمر فانظروا إىل ما عليه : ينسبون إىل بعض أئمتهم أنه قال
  .النواصب واعملوا خبالفه

 خيدعون املغفلني من أهل ستار وحدة املسلمني وعداوة إسرائيلوحتت 
  . مث يصرحون بعقائدهم ملن يرون فيه القبول هلا، وميهدون به لنشر التشيع،السنة

ة بدعوى التقريب، وأم جمرد مذهب وكثريا ما خدعوا أهل السن
  .، كالشيخ شلتوت وغريهفقهي، وبذلك أقر املخدوعون من شيوخ األزهر

وممن خدعته دعوى التقريب يف أول األمر الشيخ يوسف القرضاوي، 
  .مث عرف حقيقة األمر فهامجه الروافض وشنعوا عليه

 كما ومن خرافات الشيعة الكثرية أم يفضلون املشاهد واحلسينيات
، وأم يفضلون تربة كربالء على الكعبة، وهلم يف  على املساجديسموا

ذلك شعر معروف، وهلم عقائد كثرية باطلة ذكرها الشيخ عبد الستار 
  .املتقدم ذكرهالتونسوي 

 الصالة على حجر من :ومن خرافام الدالة على سخافة عقوهلم
  .حجارة كربالء

ة رضي اهللا عنهم، وقوهلم إم ومن أجلى عقائدهم تكفريهم للصحاب
مل يسلم : كانوا منافقني أو ارتدوا إال بضعة نفر، واملكثر من الرافضة يقول
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من الردة إال بضعة عشر، بينما يعلم كل عاقل أن أهل بدر الذين أخرب النيب 
كانوا فوق الثالمثائة، ) فقد غفرت لكماعملوا ما شئتم( : أن اهللا قال هلم 

انوا فوق األلف قطعا، بل ورد أم ألف وستمائة، واهللا وأصحاب الشجرة ك
 ﴾_   `   g   f   e   d   c   b   a﴿: تعاىل يقول فيهم

  ).ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة: ( قال اآلية، وصح أنه ]١٨:الفتح[
: ، قال تعاىليكونون مرتدينوكل الصحابة موعودون باجلنة فكيف 

د، ومن أسلم ، أي من أنفق قبل الفتح وجاه]٩٥:النساء[ ﴾9   :   ;   >﴿
: حلوض ويقال للنيب ن الطلقاء، أما أن أناسا يذادون عن ابعد وكان م

، فنحن ال )إم ارتدوا على أعقام(، أو )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك(
جنادل فيه مطلقا، بل امع عليه علميا وتارخييا أن أكثر العرب ارتدوا بعد 

 ،، مث ملا قاتل الصديق والصحابة املرتدين مع أن بعضهم وفد إليه،وفاته 
  .عاد بعضهم لإلسالم ظاهرا فقط

!   ﴿: بل جاء يف سورة التوبة أن اهللا زكى التابعني فقال
-  ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "﴾ 

  .]١٠٠:التوبة[
 يوم الدين، ويف سورة احلشر أثىن اهللا على كل من يستغفر للصحابة إىل

!   "   #   $   %   &   '   )   (   *   ﴿: قال تعاىل
  .]١٠:احلشر[ ﴾+   ,

É   È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿: وقال   Á﴾ ]٧٥:األنفال[.  
 املسلمني -يعين آية احلشر-استوعبت هذه اآلية : "قال الفاروق عمر 

  ".ذا املاللئن عشت ليأتني الراعي يف سرو محري نصيبه من ه: "، وقال"كافة
 أمروا أن يستغفروا ألصحاب النيب : "وقالت عائشة رضي اهللا عنها

  هذا السب فكيف التكفري؟". فسبوهم
ميين أو امنئي أو اخلميين أن يقال هلم اخلوال يرضى أصحاب اخل
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 ما   اهللاخلامنئي طيبون، ولكن أصحام مرتدون فكيف يرضون لرسول
  !ال يرضونه ملالليهم
 فكيف يلعن آخر هذه األمة أوهلا، بل ، لعن املسلم أو سبهومن الكبائر

  !يكفروم
 والسري يف طريقهم والترضي فالواجب علينا هو اتباع منهج الصحابة

عنهم أمجعني، واالستغفار لذنوبنا وهلم، وإن كانت أعمالنا دون أعماهلم 
حنن قطعا، وملا قيل للحسن البصري يرمحه اهللا سبقنا القوم على خيل دهم و

  ".إن كنت على طريقهم فسوف تصل: ة قال احلسنعلى محر معقرنسري 
 ما وقع بني ،وأكرب قضية يثريها املخالفون للصحابة رضي اهللا عنهم

الصحابة من االقتتال والفتنة دع ما يقوله الرافضة قبحهم اهللا، ولكن انظر ما 
معاوية  "وكتب" عبقرية اإلمام علي" أهل السنة فقد كتب العقاد بعضكتبه 

الفتنة "، ومل يسم أبا بكر أو عمر إماما، وكتب طه حسني "يف امليزان
، "الصراع الرهيب بني علي وعائشة"، وكتب النجار كتابا عنوانه "الكربى

واعتمد علي سامي النشار على مصادر رافضية، وسار على منهجه 
، "غنوصي"، فكانت نتيجته احلكم على أيب سفيان  بأنه "الفينومولوجي"

 وفوقية حسني، ومن ال حيصون، ،وتأثر به كثريون منهم سهري حممد خمتار
 كالشيخ حممد قد قابلت نفرا من كبارهمو-مشايخ األزهر  بعض خيطئكما 

يظنون أن الفرق بيننا وبني الرافضة هو جمرد احلب آلل حني  -يوسف الشيخ
يعا أن البيت، وكثري من أمثال هؤالء وال أحصيهم عددا، وفات هؤالء مج

هذه األمة خري األمم، وأن الصحابة الكرام هم أفضلها، بل أفضل جيل 
كانوا يتقاتلون  و،كما وصفهم رم رمحاء بينهمإنساين بعد األنبياء، وأم 

اخلالفة وقتلوا  بالنهار ويتزاورون أو يتهادون بالليل، وأن الذين أوقدوا نار
 وأن أمري املؤمنني عليا  ،حابة وليس أحد منهم من الص، هم أهل الفتنةعثمان

 قتال أهل الكفر، وعلمنا الصديق علَّمنا قتال أهل البدع، كما علَّمنا النيب 
طلبا أول األمر قتال أهل الردة، وأن معاوية  مل يكن يقاتل هو وأهل الشام 
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وإمنا طالب ا بعد موت  بل طلبا لدم عثمان، للخالفة كما يظن هؤالء،
إن مل : وية  أن ملك الروم يريد مهامجة املسلمني كتب إليه، وملا بلغ معاعلي

  ! اصطلحت أنا وابن عمي وغزوناكم،تكف عن ذلك
ومن الصحابة الكرام تعلّم الناس فضل االعتزال وترك الفنت، وأا إذا 
وقعت فأول ضحاياها هم أبعد الناس عنها، وقد قتل الزبري بن صفية بنت 

Å   Ä   Ã   ﴿: ئد من الفتنة، وقد قال تعاىلعبد املطلب، وهو شيخ كبري عا
Ê   É   È   Ç   Æ﴾ ]ر أن ذلك ذنب لكان ]٢٥:األنفالولو قُد ،

مورا يف حبور حسنام، فاملاء الكثري ال حيمل اخلبث، وهم ليسوا مغ
مبعصومني من الذنوب، ولتكفريها أسباب كثرية ذكر ابن تيمية رمحه اهللا 

 اجتهاده وهو بني األجر واألجرين، ولكل منها عشرة أسباب، ولكل أحد
حادثة مالبساا اليت قد ال نعلمها وال يذكرها املؤرخون، وال ينقلها الثقات 

 وإمنا الثابت العقلي الذي ال شك فيه هو ،بل ال يتحدث عنها أصحاا أصال
أن هلم سابقتهم وفضلهم وأن املتأخر منهم ليس كاملتقدم فكيف مبن جاء 

  .بعدهم
ه األسباب وأمثاهلا تقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة الكف عما وهلذ

شجر بينهم مع الترضي عنهم كلهم، فليسوا كالرافضة الذين طلبوا من زيد 
كيف أتربأ منهما ومها : بن علي بن احلسني أن يتربأ من أيب بكر وعمر فقال

  وزيرا جدي؟
  .مرو ومن معاويةنربأ من ع: وتبعا هلذه الرباءة املزعومة قال راجزهم

أسلم الناس : (فانظر كيف تربأوا من عمرو بن العاص، وقد قال 
  ).وآمن عمرو بن العاص

، وكان من أعدل الناس أما معاوية  فقد كتب الوحي للنيب 
  .من الناسالفتوحات يف عهده وانتشر العلم وأوأعلمهم وأفقههم، وكثرت 

إذن من أحد كما وإذا ظهر الرفض وجب على العلماء إنكاره دون 
كتب اإلمام أمحد فضائل الصحابة ومل يستأذن أحدا، وإمنا جيب على العلماء 
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 وأن ال ينسبوا عملهم إىل ،العلم والعدل وحتري الصدق واألمانة يف النقل
  .السلطة السياسية، وأال جيعلوا اإلخباري أصوليا أو العكس

نة، وحترى فيه وكتب شيخ اإلسالم رمحه اهللا كتابه العظيم منهاج الس
  .غاية العدل ومأله باحلجج وباالستدالالت النقلية والعقلية والتارخيية

 ،ومسى الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا أبناءه احلسن واحلسني
وألف رسالة منشورة معروفة يف الرد على الرافضة ولو أن أحدا طعن يف 

 أيا كان أباه أو و املرذولالصحابة رضي اهللا عنهم لكان هو املطعون وه
، وكذا من صحح مذهب الرافضة زاعما أن الوحدة الوطنية تقتضي ءهانتما

  .السكوت عنه
ومما يكذب دعوى الرافضة يف تكفري الصحابة ودعوى غالم حصر 

إن ابين هذا : ( قال يف ابنه احلسن أن النيب ،اإلسالم يف ثالثة نفر أو أربعة
، وهكذا تنازل  )تني عظيمتني من املسلمنيسيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فرق

عن اخلالفة سنة أربعني فسمى املسلمون ذلك العام عام اجلماعة، وقد قال 
  .]٩:احلُجرات[ ﴾o   n   m   l   k   j   i﴿: تعاىل

 وال خالفات ،والغاية أن اخلالف بني الشيعة والسنة ليس قضية تارخيية
، وإمنا هو خالف عقدي ألخرىهو عرق أو قومية تعادي ا وال ،سياسية

، ويستكثر باألسباب األخرى ال سيما يزداد مع الزمن ويتسع انفراج زاويته
  .القومية

ية تقوم على العويل والنواح، هذا وعقيدة الرافضة عقيدة أنثوية سلب
  .م واحلزن على ما فاتواللط

وقد أظهروا هذا النواح يف كل دولة رافضية، كالبويهية والعبيدية، 
ذه العقيدة األنثوية يأنف منها العرب، وميكنك معرفة الفرق بني العشائر وه

السنية يف العراق وبني العشائر الشيعية، مبا تتصف به العشائر السنية من 
شجاعة ورجولة، هذا غري ما تراه يف وجوه الرافضة من املسخ والظلمة، وما 

 معرفة السين من ترى يف أحيائهم من القذارة، وبذلك ميكن للمؤمن الصادق



 ٤١١ 

الشيعي مبجرد الرؤية، وإذا تسنن الرافضي ذهب عنه املسخ وذهبت الظلمة، 
، كما ترى أضف إىل ذلك أن الرافضة يستحلون الكذب على رسول اهللا 

يف كتب املوضوعات، بل يكذبون كثريا على جعفر الصادق رمحه اهللا تعاىل 
  .وكل أئمتهم

الذي " متوز"بابليون على رم وكما كان ينوح املشركون القدامى ال
وكان املصريون الفراعنة ينوحون على حورس " أدونيس"يقال له أحيانا 

الذين " التوابون"ينوح الرافضة على  احلسني، وهذا النواح والعويل، أصله 
وعدوا احلسني أن ينصروه إذا قدم الكوفة، فلما جاء خذلوه وأخذوا يلطمون 

  .راءأنفسهم وينوحون عليه كل عاشو
وهذا اللطم الذي ينكره بعض أئمة الرفض أنفسهم مثل حمسن األمني 
وحسني فضل اهللا ليس له أصل يف اإلسالم، وإمنا هو مشاة لطقوس 

  .وغريمها من الباحثني" دوركامي"و" هيجل"املشركني األولني، وقد ذكره 
ومن ضالالت الرافضة اختاذهم مالليهم أربابا من دون اهللا، وقد جاء 

د وزرائهم للشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا، ليبشره بأن اخلميين أمرهم أح
بالصالة خلف أهل السنة، فسألته أنا ماذا يفعلون لو أمرهم اخلميين بترك 

  الصالة خلفهم؟
 أن اإلمامة ال تكون إال وراثية يف آل علي، ولو :ومن عقائد الشيعة

 املطلب أحق ا، إذ ثبت يف كانت وراثية كما يزعمون لكان العباس بن عبد
احلديث أن عم الرجل صنو أبيه، واهللا تعاىل يف سورة البقرة ذكر إمساعيل 
ضمن آباء يعقوب، والعم يسقط ابن العم يف املرياث، وعمر  إمنا استسقى 

 اإلمامة بالشورى وليست بالوراثة، هو والصحابة بالعباس وليس بعلي، ولكن
  .ة بأهل البيت الشريف قرشي وليست خاصأليوهي ليست 

  :موقف املتكلمني منهم
كل من كان من أهل علم الكالم غري رافضي، ال بد أن يذكر تناقض 
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الرافضة، وأم ال عقل هلم وال نقل، جتد هذا يف كالم من نسب إىل االعتزال 
أو إىل األشعرية، أو إىل الفلسفة وأمثال ذلك، وقد كتب يف الرد عليهم فخر 

وأبو بكر الباقالين، وأبو املعايل اجلويين، وكان من أوائل الدين الرازي، 
  .الرافضة هشام بن احلكم املشهور بالتشبيه ورد عليه املتكلمون

هو كما -أي خنبة بال قاعدة وملا رأى املعتزلة أم مثقفون بال شعبية 
 ذوو الشعبية، وبعض تشيعوا لينضم إليهم الروافض - الليرباليني اليومحال
رضني اليوم ملا رأى أن الشيعة هم الفئة الوحيدة اليت جتاهر بالعداوة املعا

 ليربالية  عقيدته، ال سيما من كان جيهل عقيدم أو كانتوقف معهمللدولة 
  .جتيز أي دين

وكذلك وجدت الرافضة أنفسهم بال خنبة مثقفة ال سيما منذ أباحوا 
 أهل ضدوأن االعتزال  ال سيما  يف االعتزال الدخولوافقرر" املتعة"زواج 
، وبعد أن غزت العقائد االعتزالية الروافض، جتدهم اليوم ينكرون السنة

صفات اهللا ويؤمنون بعقائد املعتزلة يف الصفات، ويف القدر ويف اإلميان ويف 
احلسن والقبح ويف اللطف وأمثال ذلك، أي أم مجعوا إىل عقيدم الفاسدة 

  . اإلميان بعقائد املعطِّلة النفاة،تكفري أفضل األئمةويف اإلمامة 
وملا اضطر بعض اهلادوية يف اليمن إىل االنتساب إىل أحد املذاهب 
األربعة انتسبوا إىل املذهب احلنفي، فأصبحوا حنفية يف املذهب معتزلة يف 
العقيدة، وخالفوا من اجته إىل السنة من أئمة الزيدية، كاملتوكل وابنه املنصور 

  .كاين والصنعاينومن علمائهم كالشو
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  :صلتهم باملرجئة -
اإلميان عند الرافضة هو اعتقاد إمامة أئمتهم، ويعتقدون أن من اعتقد 
ذلك غفر اهللا له كل ذنب مهما كان، وصرحوا بأن األئمة هم باب حطة، 

  .وأن من آمن م وعرفهم كان مصريهم قطعا إىل اجلنة
يه، وكذلك املرجئة ووقوفهم مع األمريكان مشهور ال حاجة لإلطالة ف

بول "يف العراق الذين قالوا إن الدية واجبة على كل من قتل أمريكيا وإن 
  !ويل أمر" برمير

وبذلك أشبه الرافضة مقالة النصارى الذين قالوا إن اإلنسان يتربر بإميانه 
  .بيسوع ال بالعمل

عيسى بن "وبعضهم عقد مقارنة بني احلسني بن علي وبني يسوع 
وهلم كالم كثري يف اإلميان " احلسني يف الفكر املسيحي"كتاب ، وألف "مرمي

أنا أعرف " احلاير"ليس هذا موضع تفصيله، وقد قلت للمحققني يف سجن 
" هم الشيعة" مدير التحقيق بنفسه، فلما قلت فهرع إيلر احلكام فرقة تكفِّ

  .انفضوا، ولو قلت غريهم لسجنوه من يومه
  :حكمهم -

 بعضهم جمبور أو ساكت يف حق كل الرافضة، فال يصح إطالق التكفري
كثري منهم كما رأيت ومسعت وقابلت وعرفت، يتعصب ملا ال  وأو جاهل،

 بعضهم إنه جمبور مكره  يليعلم، وهو جاهل جدا بعقائدهم وكتبهم، بل قال
 علنا، ويتربأ من "حزب اهللا"على ما يقوله املاليل، وبعضهم يلعن املاليل و

ى العصمة والغلو يف األئمة يف مقاالت هلم منشورة مل حتريف القرآن ودعو
يكتبوها ألهل السنة فقط، وبعضهم يدعو إىل تصحيح املذهب وتنقيته يف 

  .كتب هلم مشهورة متداولة
وهذا التباين رأيته بنفسي عندما كنت باملنطقة الشرقية، كما قابلت 

م وقرأت عددا كبريا من الرافضة يف املدينة ومكة وجدة، وزرت أحياءه
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كتبهم ورأيت مظاهرام يف السابع من ذي احلجة، وقابلت بعض وزرائهم 
  .ومثقفيهم وهم ال يعلمون من أنا

وسألت بعض العلماء باملنطقة الشرقية هل الرافضة متحدون؟ فقالوا ال، 
بل إن بعضهم يقاتل بعضا كما هو معلوم عند القضاة، دع من رجع منهم 

  .إىل السنة
فرق بينهم يف احلكم، فمن دعا غري اهللا فقد أشرك ومن ومن العدل أن ن

دعا اهللا عند قرب فهو مبتدع، والرافضة يف عمومهم أهل بدعة جيب معاملتهم 
كمعاملة سائر أهل البدع، ويف أهل البدع من هو خري منهم كاخلوارج 
وفيهم من هو شر من الرافضة كغالة الصوفية، ويف الرافضة زنادقة بال شك، 

، وإمنا جيب علينا معاملة كلٍّ بالعدل والعلم، والعمل متسترون يهود بل فيهم
  .بالظاهر وإيكال السرائر إىل اهللا عز وجل

 بني من يسب الرسول " الصارم املسلول"وقد فرق شيخ اإلسالم يف 
 وبني من يسب الشيخني ،فيكفر بذلك ويقتل وينتقض عهده إن كان ذميا

  .فحكمه التعزير
 املتشدد، وبني الزنديقفرق بني اإلصالحي منهم وومن العدل أن ن

واملستغفل، وبني العامل واجلاهل، وبني الراضي واملكره، مع احلذر من اجلميع 
  .وحترمي توليتهم أي منصب أو توظيفهم يف أي جهة سيادية

وبني من يعتقد ما وبني من يعتقد أن القرآن حمفوظ مل يغري منه حرف، 
  . الذين يتربأون من ذلكلقرآن وبني أكثرهمقاله الطربسي عن حتريف ا

 ،وكل من يزور إيران اليوم يرى نفس مصحف املدينة املطبوع يف امع
  :وهم يف ذلك طائفتان

  . من يعتقد أن هذا هو املصحف احلق والكامل وحده-١
 من يعتقد أنه يقرؤه مؤقتا حىت يظهر مصحف فاطمة الكامل مع -٢

  .املهدي املنتظر
  .هم ليس يف الترتيل وإمنا يف التأويلوخالف أكثر
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وعلى هذا العدل كان الشيخ عبدالعزيز بن راشد النجدي رمحه اهللا، 
 ﴾W V U T﴿: وحسبنا يف حكمهم احلقيقي فيهم قوله تعاىل

  .]١٥٩:األنعام[
ويغلب عليهم التقية اليت هي النفاق فينبغي معاملتهم معاملة املنافقني 

اق، وفيهم من فيه خصلة منه، وفيهم من هو الذين فيهم من هو كامل النف
للكفر أقرب منه لإلميان، وال ريب أن التقية أمر ميكن للمتبصر أن يعرفه، 

  .وهناك مواقف يستطيع أن يفرق فيها بني التقية وبني غريها
 أمام اليهود ومن صلى منهم يف األستاد الرياضي أو يف ملعب الكرة

هم ورفضت ن حتجب من نسائ، وكذلك مشجعناه على ذلك والنصارى
، وطلبنا منهم املتعة ورفضت كشف شعرها، وكذا من هاجم إسرائيل

  .احلقاستكمال ذلك بالعودة إىل 
وإذا حكموا بكفر ياسر احلبيب وردة سلمان رشدي وضالل كل من 
آذى أهل السنة، شجعناهم على ذلك، وكذلك إذا حاربوا اليهود 

وجب علينا تشجيعه ودعوته إىل واألمريكان وكل من عمل منهم خرياً 
  .املزيد

وليس شرطا إما أن يؤمن أحدهم بكل عقائد الرفض وإما أن يصبح 
  .سنيا، فإن اهللا تعاىل بعث أنبياءه بتعطيل املفاسد أو تقليلها

بتفريقهم بني أهل " كسروان"وإمنا حكم شيخ اإلسالم يف رافضة 
  .السنة

عني ال بد فيه من ثبوت فالرافضة فرقة ضالة بال شك لكن تكفري امل
شروط وانتفاء موانع، والصحيح أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكفروا 
الفرق باجلملة، وإمنا يطلق أهل السنة القول بالكفر على بعض األعمال أو 
األقوال وحيكمون بأن اخلوارج مع صحة احلديث يف قتاهلم خري من الروافض 

  .وهكذا
ة الفرس، فالعرب حمتقرون والفرس كما أن الشيعة العرب غري الشيع
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 ال يوالون إيران بل يعترضون على حكومة العبادي  غالبامون، والعربمعظَّ
  .يف الربملان، كما أن األحوازيني يكرهون املاليل مع أم شيعة

مظاهرة أو شارك يف يف خرج  شافعيا لكنه أُ من أهل اليمنومن كان
يان احلق له وليس حماربة وجب ب" يا سعودي يا يهودي"مظاهرة تقول 

  .اجلميع
والرافضة من الفرق الثنتني والسبعني، ومن أهل الوعيد إن مل يتوبوا، 
غري أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يكفروا هذه الفرق، وإن قاتلوا بعضها، 

  .فالقتال شيء والتكفري شيء آخر
 الذي كتبه" منهاج الكرامة"وشيخ اإلسالم ابن تيمية ملا نقد كتاب 

مل يتعرض فيه لتكفريهم، بل صرح بأن من ظن أن كل " ابن املطهر احللي"
 خمالف ملا أمجع عليه الصحابة ،واحد من الثنتني والسبعني فرقة كافر بعينه

رضي اهللا عنهم، وإمنا يكفر بعضهم ببعض املقاالت، كاعتقاد بعض اخلوارج 
لقرآن حمرف، أن سورة يوسف ليست من القرآن، واعتقاد بعض الرافضة أن ا

  .أو أن اإلفك حق
 فهم كما ذكر شيخ اإلسالم يف نوهذا احلكم يف الظاهر، أما يف الباط
 :انظر(و أصحاب هوى وجهلة، جمموع الفتاوى إما مالحدة زنادقة أ

  .، واهللا حيكم فيهم حبكمه وال يظلم أحدا)٢٨ ج٣٠١ص
نة هي وال نقاش أبداً يف كوم من أهل البدع، غري أن عقيدة أهل الس

 Ä   Å ﴿:  الذي قال اهللا يف أهله،أن البدعة أقل شرا من النفاق احملض
Æ﴾ ]وهي عبارة قرآنية مل ترد يف حق اليهود وال النصارى]٤:املنافقون ،.  

كرهونه من علماء من يدون ومن احلكمة دعوم إىل صريح القرآن، 
جربين، فإن أهل السنة، مثل ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وابن باز وابن 

آمنوا بالقرآن وبكتب السنة فذلك ما كنا نبغي، ومن قال منهم إنه ال يؤمن 
 جيب أن ينشر ذلك ويؤلف فيه، ،وليس ماليل طهران مرجعا لهمبا عليه قومه 

وأن تصدر هيئة كبار العلماء السعودية بيانا بذلك، ومن قال إن ماليل إيران 
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، وأمرهم كما قال ابن تيمية رمحه ليسوا مرجعه فليعلن ذلك على املأل كافة
، أما أن يولوا مناصب يف الدولة وأن يكون منهم "بني العقوبة واحلذر: "اهللا

، ويكون منهم سفراء وموظفون يف الوزارات يف الديوانوزراء ومستشارون 
  .السيادية فال يصح، وهذا يتناىف مع احلذر منهم

ر والفلل وهذا غش كما ال يصح استمالتهم باملال واألراضي والقصو
  .هلم

كما جيب التفريق بني احلقوق املدنية اليت تسمى املواطنة أو احلق 
اإلنساين وبني احلقوق السيادية، فيعطون احلقوق األوىل كأي مواطن، 

  .وأمرهم إىل اهللا، أما احلقوق السيادية فال يعطوا أبدا وال جيوز متكينهم منها
 السعودية صحة كالم شيخ وقد أثبتت تسريبات وزارة اخلارجية

  .فهم يف عمل سيادي ندماإلسالم وأم بني العقوبة واحلذر، وكل من وظّ
، فهذه  رداً على اآلخرينوأنصح بقراءة كتبهم اليت كتبها بعضهم

كفار أهل الكتاب مل يكتبوها ملعين من كُتب الكتب كما قال ابن تيمية عن 
 كتب من رد عليهم حىت يكون املسلمني حىت  تدخل فيها اخليانة، وكذلك

  .الرد بعلم وعدل
ا،  كما يقوله أهل البدع قدمي،وال يصح القول بأن مذهبهم معروف

، فذلك هو ما قاله السبكي ملا كتب ابن تيمية ودعاة األخوة اإلنسانية حديثا
  :ومن أبيات السبكي" منهاج السنة"رمحه اهللا 

  ض واستبشاع مذهبه      لشهرة الرفوالناس يف غنية عن رد إفكهم
 وما فيه من ،"منهاج السنة"ولو أطعنا السبكي وغريه حلُرمنا من كتاب 

  .ردود مفحمة وفرائد قيمة يف التفسري واحلديث واللغة والتاريخ
كما ال يصح حماربة احلوثيني وترك اإلمساعيلية والباطنية والنصريية، بل 

  .حيحةب دعوة اجلميع مع البدء باألبعد عن العقيدة الصجي
وبعض احلوثيني يتربأ من تكفري الصحابة ويقول إن تكفريهم من عمل 
جهاهلم، وكتبهم مشهورة معلومة يقرؤها املوافق واملخالف، فهم زيدية 
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 وال مكفرة، فيجب أن نلزمهم بذلك سبابةليسوا ومفضلة كما يقولون، 
  .ومن اإللزام أن ينشروه ويتربأوا من الرافضة علنا

  . وهو أهون من أن يكون إمساعيليا،أن يكون رافضياوغاية احلوثي 
وال يصح حماربة اخلوارج يف املوصل وترك حماربة الرافضة يف العوامية 

  .والبصرة
وال يصح وضع قادة حزب الالت يف قوائم اإلرهاب ويف الوقت نفسه 
يعطى اجليش اللبناين اهلبات باملليارات، مع أن احلزب هو الذي يسيطر على 

  .اجليش
 واستدامتها مع ينئومن التناقض قطع العالقات الدبلوماسية مع اخلام

مع ترك أكثر الدول " جيبويت"وكذلك اإلشادة مبا فعلته أوليائه يف بغداد، 
اإلفريقية الكربى تقيم عالقات سياسية مع إيران، وتفتح هلا املراكز 

راء  الرافضة دعاة بينما يقيم سفءواجلامعات، وال جيوز أن يكون سفرا
  .التوحيد يف أماكن الرذيلة يف القاهرة، مع أن سفارام يف غرب إفريقية

الذي حيكم أرترييا القريبة جدا " أسياس أفورقي"بل إن النصراين احلاقد 
من جيبويت، ال يتعرضون له بذكر، مع أنه يسمح إليران بأن تشيع املسلمني 

  .فيةهناك، ويقيم معها أقوى العالقات التعليمية والثقا
ما ليسا إ" حسن الترايب"و" الصادق املهدي"ومن اخلطأ البني قول 

  .شيعة وال سنة
كما أنه من اخلطأ ظن بعض املسلمني أن الفرق بني السنة والشيعة هو 

وال يقول هذا إال من جيهل !! أن الشيعة حيبون أهل البيت زيادة شوية
  .عقائدهم أو قبل رشوم

 فيعطون منه مثل سائر -ق غري سياديوكل ح-أما املتاع الدنيوي 
األمصار بال زيادة وال نقصان، إذ كله قليل مهما بلغ، فتقام يف بالدهم 
املستشفيات واملدارس والبلديات واملساجد واحملاكم واهليئات واألجهزة 
األمنية، كالشرطة والدفاع املدين، وحيرم إقامة شيء حرام يف بالدهم كما 
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، كل هذا مع وجوب دعوم سنة كأجهزة التجسسحيرم إقامته عند أهل ال
  .واالستمرار فيها

لحة دينية، وأصل ذلك بل الكافر يعطى املال إذا ترتب على ذلك مص
، وقد أفاض الفقهاء  واملؤلفة قلوم]١٠:املمتحنة[ ﴾¸   º   ¹﴿: قوله تعاىل

، وذكروا املخالفنييف احلديث عن ذلك يف كتب السري واجلهاد ومعاملة 
لك أدلة ليس هذا موضعها، وال جيوز ظلم رافضي وال غريه، فقد حذرنا لذ

  .صلوات اهللا وسالمه عليه من دعوة املظلوم ولو كان كافرا أو فاجرا
التجسس : ومن املخالفة لعقيدة أهل السنة واجلماعة يف التعامل معهم

 عليهم أو تفتيشهم من جهة، مع القول باللحمة الوطنية أو التالحم الوطين
من جهة أخرى، بل جيب قول احلقيقة والتصريح بأننا على عقيدة أهل السنة 
واجلماعة، وأن من أظهر خالف ذلك أحلناه للمحكمة الشرعية، وجيب على 

، كما جيب حبث موضوع اجلميع االلتزام بعقيدة أهل السنة واجلماعة
اهج  املنأن تكون، ووما يريده به الرافضة واملستعمرون اجلدد" الوطنية"

، وأن تكون احملاكم أيضا وفقها وحدها، ألن  أهل السنةالتعليمية وفق عقيدة
  .اكم سيادية وليست جمرد إنسانية، والشريعة ال تظلم أحدااحمل

ومن قال إنه كان شيعيا مث أصبح سنيا جيب إكرامه وتشجيعه وإسكانه 
الن  إعحيث يريد، وأن تبىن هلم األربطة وتنشأ هلم األوقاف، وجيب عليه

  . اإلعالم يف القنوات والصحف واملواقعذلك كما جيب أن يتحدث عنه
كما جيب على احلكومة الكف عن السياسة اليت انتهجها متأخرو حكام 
بين أمية، وهي إقصاء الصديق وتقريب العدو، وأن تكون دائما مع األكثرية 

م عنها، السنية ال مع األقلية الشيعية، فاحملك هو قرم من السنة أو بعده
  .وليس الوالء للسلطة السياسية

:  لوزير الداخليةها بعض أهل السنة من القصيم قالوهذه السياسة ملا رآ
  .أنا ابين شيعي فأطلقوه

قالت قبيلة الدواسر " رافضي"وملا قالت املباحث عن أحد الدواسر 
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 "يا حبراين"، وأهل املنطقة الشرقية لو قلت ألحدهم "ليس يف قبيلتنا رافضي"
  .رمبا قتلك، فهم يسمون الروافض حبارنة

وإمنا رفع البحارنة رؤوسهم بتشجيع األمريكان وسكوت بعض أهل 
، وإذا أردت "مواطنني"العلم عنهم، ومداهنة الدولة هلم باعتبارهم عندها 

املزيد عن علماء دينهم فاقرأ ما كتبه علي بن حسن العبادي البحراين بعنوان 
  ".علماء القطيف واألحساء والبحرينأنوار الدين يف تراجم "

كما ال يصح العمل بتقارير اخلارجية األمريكية عنهم، وال املنظمات 
احلقوقية اليت تتيح حرية االعتقاد، فأمريكا نفسها بيتها من زجاج فكيف 

  .ترمي الناس باحلجارة، وإمنا جرأ أمريكا علينا تبعيتنا هلا
  :صلتهم باحلوثيني -

 قليلة من الزيدية، والزيدية كثري منهم رافضة كما احلوثيون هم طائفة
ائتين بزيدي صغري أخرج لك منه رافضيا "قال الشيخ املقبلي رمحه اهللا 

، والشعب اليمين يكره الرافضة، وملا أنشأ الزيدية حزب احلق كما "كبريا
مقعد واحد، ومع ذلك عني املخلوع على يسمونه مل حيصل ذلك احلزب 

  .قاف، فاملخلوع نفسه أصله زيدي مث تعلمنزعيمه وزيرا لألو
أو أكثر، والذين تركوا الزيدية دخلوا يف  % ٨٠والشافعية يف اليمن 

عقيد أهل السنة حىت يف املدن الزيدية مثل صنعاء أو يف القبائل الزيدية مثل 
، وقد جتولت يف صنعاء وذمار وغريها فلم أجد أحدا على مذهب "سنحان"

  .سجدا واحدا على مذهبهمالزيدية، ومل أمسع م
الذي كان نائبا " عبد ربه منصور هادي"الشتراكي لفالشرعية ليست 

  .لعلي عبد اهللا صاحل يف حزب املؤمتر الشعيب، وإمنا الشرعية ملن حكم بالشرع
واملقاومة الشعبية ليس فيها رافضي واحد، أما نائب عبد ربه السابق 

 يف الباطن، مع أن أكثر إقامته فهو متهم مبيله إىل احلوثيني" خالد حباح"
 وقد كان موظفا عند بقشان يف ،بالرياض وبعد مدة جعلوه مستشارا هلادي
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  .جدة
 وشيوخ القبائل مع من يدفع أكثر، فتجد أحدهم يف الصباح مع 
السعودية، ويف املساء مع احلوثيني، كما كانوا يف الصباح ملكيني، ويف املساء 

  .مجهوريني
ب احلذر من التورط مأزق كبري، ومستنقع صعب جيواحلرب يف اليمن 

يف أي مكان يزيدهم فسادا  بغري الشرعفيه مرة أخرى، ومعاملة الروافض 
  .وضالال
 كما تقرأ يف ة التنمية فقطنا هو هدر املوارد وإعاقليس الفساد عندف

، بل أعظم الفساد هو الفساد االعتقادي  متمثال يف الشرك اللوحات الدعائية
  .بأي صفة كانتباهللا 

مث الفساد األخالقي متمثال يف الزنا والدياثة والتربج وأمثال ذلك، ومن 
  .الفساد قطع الطريق وظلم الناس وأمثال ذلك

 !   "   #   $   %   ﴿:  تعاىل بقتل النفس قال تعاىلولذلك قرنه اهللا
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، وذا الفهم الصحيح للفساد نعلم ملاذا هلك بنو إسرائيل من قبل، ]٣٠:البقرة[
  :  األمة إن مل تنكره، وقد قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللاوسوف لك هذه

  وهل أفسد الدين إال امللوك      وأحبار سوء ورهبانها
وأعظم الفساد هو فساد العقيدة واإلميان الذي ميثله اليوم اإلمساعيلية 

  .والرافضة وأشباهها
ن الناس، وللرافضة يف هذا الفساد أساليب ملتوية قد ختفى على كثري م
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  .ويساعد عليه إميام بالتقية
أن الرافضة سابقا يف اململكة يف املباحث فقد أخربين مدير عام التحقيق 

 أما زيارام وتدريبام ميت،يدفنون السالح يف املقابر وحيملونه زاعمني أنه 
  .يف اخلارج فال حتتاج لدليل

نة ولو وكذلك استحالهلم قتل من يدخل إىل مناطقهم من أهل الس
  .بطريق اخلطأ، كما فعلوا بضيف اهللا القرشي

 ومما يعودهم على إراقة الدماء رؤيتهم هلا ،فهم اإلرهابيون يف احلقيقة
  .يف اللطم منذ طفولتهم

وقد أخربين أحد املطوفني أنه مجع ما يشترونه يف مكة من أبراج وما 
ملسؤولني هنا، يشترونه من عقار وكون منه ملفا كبريا موثقا وقدمه لبعض ا

  .ولكنه قوبل مبا مل يكن يتوقعه من اإلمهال واالزدراء
  .وهلم حيل وخطط كثرية أتعمد أال أذكرها كلها وبعضها ال أعلمه

  :وصدق من قال
      إال عداوة من عاداك يف الدينإزالتهاكل العداوات قد ترجى 

فاهم ، وميكننا التاحلوثيون إخواننا وجرياننان يقول أوال جيوز ألحد 
معهم، بل كل من خالف العقيدة الصحيحة عدو أيا كان، وجيب منع التربع 
للحوثيني باملال، وفضح من يفعل ذلك، ومنعه من العمل مثل بعض جتار 
جدة والرياض وغريمها، كما جيب منع اإلمساعيلية من إرسال أي شيء هلم، 

دين مقدم وال يصح أن تكون العالقة معهم عالقة سياسية أو وطنية، بل ال
  .على السياسة الوطنية

 إن عداوم  يستهدفون الكعبة املشرفة وال نقولوكيف نقول إم
  دينية؟

  : صلتهم بإيران-
تقف إيران مع الرافضة حىت مع الغالة منهم كاإلمساعيلية والنصريية، 
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  .وسفراؤها دعاة ومالليها عقديون
 رافضة وأمثاهلمحارب الأما أهل السنة فهم أيتام ال بواكي هلم، وإن 

أحد فإمنا هو لسياسته ال للسنة، وجيب أن يكون عطاؤنا ومنعنا هللا، وأن نتبع 
منهج أهل السنة الذي فيه أن املسلم املبتدع خري من الكافر، وهذا املعىن 

حتدث عن مصادر ابن سينا ذكر أنه ملا كرره شيخ اإلسالم ابن تيمية مرارا، و
  . منهم كالرافضةأخذ بعضها عن املالحدة وعمن خري

كما ذكر أن بعض اجلهمية أو الرافضة ذهبوا إىل بالد الكفر فأسلم 
على أيديهم أناس كثري، فتحولوا من الشرك إىل البدعة، وهذا خري هلم من 

  .البقاء على شركهم
وإذا طبقنا ذلك على واقعنا احلايل، نقول إن إيران على شرها أهون 

  .عداوة من إسرائيل وأمريكا
سرائيل فعداوا ظاهرة ومعروفة لكل طالب حق، وهي حتتل فأما إ

اجلزر السعودية، وتلقي املخدرات على شواطئ جدة وجازان وضبا لكي 
يدمن عليها الشباب، وترفض املبادرة السعودية اليت حتولت إىل املبادرة 

  . صهيونيةربية، وحسبها أا دولة يهوديةالع
اكرة، وهي اليت وضعت اخلرائط وأما أمريكا فهي إمرباطورية الشر امل

لتقسيم جزيرة العرب إىل دول كثرية، ومنها خارطة الدم اليت نشرا جملة 
األمريكية، " الواشنطن بوست"اجليش األمريكي نفسه، كما نشرا 

، "بيكو-سايكس "فاألمريكان ال يكفيهم التفتيت احلايل الذي قررته اتفاقية 
  .لسيدة الوحيدة هي إسرائيلبل يريدون تفتيته أكثر، وتكون ا

وقد قرر األمريكان تدويل احلرمني الشريفني أو ضم احلجاز إىل األردن 
الكربى، وإنشاء ما مسوه اجلمهورية اإلسالمية الشرقية يف شرق جزيرة 

  .العرب
كما " ستانيوهاب"وضم أجزاء من جنوب السعودية إىل اليمن، أما 

 ضم مشال السعودية للعراق واهللا من مسوها فهي دولة وهابية يف جند، وقرروا
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  .ورائهم حميط
  .املعلوم" جاستا"وأمريكا هي اليت أصدرت قانون 

وال غرابة يف ذلك؛ فأمريكا ليس هلا صداقة أو حلف مع أحد، وأهم 
هدف هلا هو إسرائيل وسيادا، وهي اليت قسمت يوغسالفيا إىل الدويالت 

 وفصلت تيمور الشرقية عن املعروفة، وفصلت جنوب السودان عن مشاله،
  .إندونيسيا

الذين " الليرباليون"وهلا يف السعودية أتباع وعمالء منهم العلمانيون 
 أسلحة دمار فيهإن أمريكا غزت العراق لشبهة أنه : قرأت ألحدهم قوله

، أي هو أخطر من أسلحة الدمار الشاملشامل، وحنن يف السعودية لدينا ما 
  . ونشر كالمه يف صحيفة سعودية سيارة!من العراقأن السعودية أوىل بالغزو 

حنن نرحب بالدميقراطية ولو جاءت على ظهر دبابة : وقال آخر
  .أمريكية

وام ثالث من يدعو إىل اجلهاد بأم حيرضون على تكفري اآلخر، 
وعلى اإلرهاب والعنف معه، وأم يريدون إشعال الفتنة الطائفية وإمخاد 

  .ة االجتماعيةالروح الوطنية واللحم
واألمثلة من كالمهم كثرية، وهو كالم منشور قرأته يف بعض الصحف 

ب ما  فعليه أن يكذِّيس سرا أو حديثا خاصا، ومن صدق كالمهماحمللية، ول
أيام الشيعي العلماين من أن العراقيني اليوم يترمحون على " إياد عالوي"قاله 

  .ومثل العراقيني دويالت اخلليج! صدام حسني
  رب يوم بكيت منه فلما      صرت يف غريه بكيت عليه

نقرر حقائق واقعية ال وحنن ال ندافع عن إيران عياذا باهللا، ولكن 
ينكرها أحد، وال نعادي أمريكا ألا صليبية فقط، بل ننظر إىل أفعاهلا 

فإيران مل تنشئ قوة التدخل السريع، الحتالل منابع النفط، وإمنا وخمططاا، 
مت جيشها كيف وعلّ" نيفادا"كا هي اليت أنشأا ودربتها يف صحراء أمري

 تغزو  قبل أن،يركبون اجلمل، وكيف يتقون جو الصحراء الالفح وهكذا



 ٤٢٥ 

ال اإليرانيون يضعون اخلليج، مث إا احتلت اخلليج فعال بينما ال يز
  .ت الحتاللهالربوتوكوال

ي كتبه هلا أحد الذ" الفرقان احلق"وأمريكا هي اليت ألفت كتاب 
، وهي اليت أحرقت املصحف الشريف، وممن "شورش"األمريكيني العرب 

  .يف فلوريدا" جونز"فعل ذلك القس 
  !عن السعودية ال حتتاج لبيان" أفالم هيوليود"و

والسعوديون الذين تقتلهم أمريكا معروفون، وقتلهم شر من إحراق 
، فقد "مشهد"ية يف مدينة السفارة السعودية يف طهران، أو القنصلية السعود
  .ثبت يف احلديث أن املؤمن أعظم حرمة من الكعبة

وهنا عند ذكر احلرق ال بد من التنبيه إىل أن ما أحرقت أمريكا هو 
 بالنار، ولذلك ترى تقذفأضعاف ما أحرق غريها، فكل طائرة أمريكية إمنا 

ما أحرقته النار عند غارات التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب وغريها، دع 
يف فيتنام أو هريوشيما أو كوريا أو أمريكا اجلنوبية، وغري ذلك من أعمال 

  !أمريكا اإلنسانيةّ
وقد ارتكب التحالف الدويل الذي تقوده أمريكا فظائع يف العراق ال 
سيما يف املوصل، فهل التحرير من داعش يعين إحراق أهل املوصل ودفنهم 

  حتت األنقاض؟
ها مسجد سين واحد كما أخربين من أقام ا سبع وطهران اليت ليس في

سنوات، وحدثين بذلك بعض اإليرانيني أنفسهم، هي اليت تقرأ القرآن بطبعته 
نفسها اليت طبعها مصحف املدينة النبوية كما تقدم، ولو أحرقه أحدهم 

  .حلكم املاليل بكفره وأباحوا دمه
 فإن كانت صادقة وحنن نتفق مع بعض السياسية اإليرانية يف مطالبها،

 وإن كانت إمنا فعلت ذلك تقية، ،فقد عملنا مبقتضى العدل الذي أمر اهللا به
  :فسريرا إىل اهللا ومن ذلك

١ .ضرورة مغادرة كل القوات األمريكية اخلليج.  



 ٤٢٦ 

أن إسرائيل دولة معتدية ظاملة جيب أن تنسحب من كل األراضي . ٢
اليهود إىل بالدهم اليت أتوا منها املباركة من النهر إىل البحر، وجيب عودة 

  .وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم
  .فتوى اخلميين بأن سلمان رشدي مرتد حيل دمه مامل يعلن توبته. ٣
  .نه ال حيق للمسلم أن جيلس على مائدة تدار فيها اخلمرأ. ٤
  .أن املرأة املسلمة جيب أن تغطي شعرها . ٥
  .ات كأس العامل يصلي يف امللعبيمبارأن املنتخب إذا ذهب إىل . ٦
أن السفري جيب أن يكون داعية، وليس مثل سفراء السعودية الذين . ٧

يقيم بعضهم يف أوكار الرذيلة يف القاهرة مع أن السفارة يف غرب أفريقيا 
  .وهم معروفون بأمسائهم ولكن ال أذكرهم أنا لعلهم يهتدون ويتوبون

  ".الرسول األعظم" إسالمي مثل  مناوراا باسمتسمي إيران . ٨
 هذا من جانب ومن اجلانب اآلخر خنتلف مع إيران يف أمور كثرية 

  : بإجياز ومن ذلك، وأمهها عقيدا الرافضيةموضع التفصيل فيهاليس هذا 
١ .بوالية الفقيهاإميا .  
  .احتالهلا ألربع عواصم عربية. ٢
  .اقامتها حكومة عميلة هلا يف العراق. ٣
فها املستمر ضد أهل السنة يف كل مكان ال سيما يف العراق وقو. ٤

  .واليمن وكل جزيرة العرب ودول اخلليج ويف بالد الشام
  .ها الشديد للدولة العثمانية قدميا ولتركيا حديثاعداؤ. ٥
  .أذى أهل السنة يف طهران والتضييق عليهم يف االقاليم السنية. ٦
 ،واملقامات املقدسة عند الرافضةقامة االضرحة وما تسميه العتبات إ. ٧

  .قامتها حىت للكافر املعتدي كأيب لؤلؤة اوسيإبل 
  .نشر عقيدة التشيع بني أهل السنة. ٨
 لكي تبث عقيدة ،اختاذها ستار وحدة املسلمني والعداء للصهيونية. ٩

  .الرفض وضالالته



 ٤٢٧ 

  .أمور أخرى مذكورة يف أماكنها الالئقة ا. ١٠
تلف مع إيران يف العقيدة، وليس لكوا دولة فاسدة ويف اجلملة حنن خن

، فضال عن القول بأن  وال ألا فارسيةأو ظاملة أو ال تؤمن بالقرارات الدولية
  .شعبها فقري وأن فقراءها مسحوقون ال مساكن هلم

ن زجاج فال يرمي الناس من كان بيته م"وقد قيل يف احلكم املأثورة 
إيران الذين سألت عنهم بعض ال الفقراء يف وقد قارنت بني ح، "باحلجارة

م هنا من البلوش واألكراد وبني الفقراء الذين رأيتهم بعيين فوجدت من يقي
  .أن الفقراء هنا أكثر

أنتم : "، وقول األخر لوفد الرافضة"قطيف احملبة"وقول بعض املسؤولني 
 ، والعدل معهم،حقيقتهمغري صحيح، بل جيب معرفة " ما جانا منكم شر

  .واحلكم فيهم وفق عقيدة السلف الصاحل
وحسنا فعلت السعودية حني قطعت عالقاا مع إيران، ولكن األمر 
أكرب من حماولة إحراق السفارة يف طهران أو القنصلية يف مشهد، إنه أمر 
عقيدة، وأشد عداوة من إيران إسرائيل وأمريكا وأهل الكتاب عامة، فكيف 

   العالقات مع إيران؟نبقي التبعية ألمريكا مع قطع
 أصال، أن العالقات مع  هللاومما يدللك أيضا على أن العالقات ليست

، املاروين استؤنف" عون"السيسي حتسنت مع أنه فعل ما فعل، وأن إعطاء 
  .ومعلوم أن املال يذهب يف الواقع حلزب اهللا

كيف تترك : ويبقى سؤال يسأله كثري من طلبة العلم مرارا وهو
   أو يكون نادرا؟و التفجري يف إيران؟مجاعات الغل

ويبدو يل أن ذلك ليس اتفاقا بني الطرفني وال يرجع ذلك إىل أن الغالة 
ال يعرفون عداوة الرافضة، فالغالة يقاتلوم يف العراق مثال، وإمنا ذلك على 
ما أعتقد مبين على أصلهم يف تقدمي عداوة الغرب الصلييب واألنظمة التابعة له 

ان، ومثل إيران سلطنة عمان فهم مل يفجروا حىت اآلن يف  إيرعلى عداوة
  .سلطنة عمان وال دولة اإلمارات



 ٤٢٨ 

مث إن الواقع العملي للغالة جعلهم يتخلون عن القطعيات اليت يقولوا 
يف التنظري، ويتعاملون بسياسة برامجاتية تنظر يف املآل والعاقبة، أي أن القضية 

  .فر هلم احلماية واللجوء، واهللا أعلمقضية التقاء مصاحل، فإيران تو
  :العداوة دينية وليست سياسية -

حنن إمنا ندين اهللا بالعدل واحلق، ال بالظلم واتباع األهواء السياسية، 
فدم السين والرافضي حرام إال حبقه، أما أن يكون الدم السين مباحا وقتله 

ضي حراما يضج  ويكون دم الراف،جائزا كما قتل الروافض ضيف اهللا القرشي
له الروافض يف كل مكان، وخيرجون ألجله مظاهرات، فهو ليس عدال جأل

قتل القرشي مل نرض بذلك مل كان مقتوال حبق، ولو أن قريشا تظاهرت إال إذا
بل ينبغي حماكمة القاتل شرعا، أما أن يقتله الروافض بدم بارد مث يتظاهرون 

ا بالتظاهر والتنديد مبقتله، بل ، فهذا ال يصح، ومل يكتفو"منر النمر"ملقتل 
صوروه على الصواريخ والدبابات اليت حتاصر الفلوجة، وآليات اجليش الذي 

  ).اجليش العراقي(يسميه اإلعالم السعودي 
 القاضي الشيعي الذي خطفته الشيعة، ولو  ال نقر خطفوحنن أيضا

مموا كان الذي خطفه سنيا ألطالوا يف خطفه وقالوا إن اخلاطف إرهايب وع
 عقودا وأصدر نا به مرارا، وأفاضوا يف ذلكوذلك عى القنوات الرمسية وذكر

 يف الصحف والقنوات واملواقع ملن الليرباليونوشكر علماؤهم بيانا بذلك، 
يقبض على اخلاطف، ورصدوا ماليني الرياالت ملن يدل عليه، واعتربوا عثور 

  .رهاب وصفعة جديدة ضد اإلرجال األمن عليه إجنازا عظيما
وحنن نقول إن إيران شيعية وليست جمرد فارسية، بغض النظر عن 
اجلدلية العقيمة واملماحكة البيزنطية عن إيران، أهي دولة دينية تتستر 

  :بالسياسية، أم دولة سياسية تتستر بالدين ونقول
  . إن امسها اجلمهورية اإلسالمية وثورا مستها الثورة اإلسالمية-١
اإليراين صرحيا يف أن الدولة تتبع املذهب الشيعي  أليس الدستور -٢



 ٤٢٩ 

االثين عشري، فلماذا ترك املنصوص عليه كليا وحصر التركيز على ما 
  ينكرونه؟
   انتهجوا منهج تصدير الثورة فهل هذا تصدير للشعوبية الفارسية؟-٣
 من هم عمالء إيران وجواسيسها؟ لننظر إىل الدول واملناطق؟ -٤
  :وحنكم

 سوريا وحزب الدعوة، وقوات بدر وغريها يف العراق، النصريية يف
واحلوثيون يف اليمن وحزب الالت يف لبنان، عدا الذين يف البحرين والكويت 

هؤالء شيعة أم هل ف" يف املنطقة الشرقية ويف املدينة ويف جنران"والسعودية 
   وهل شيعة نيجرييا وموريتانيا وكينيا فرس أيضا؟أم فرس؟

 إيران بني الشيعة أنفسهم فتختار املتدين بدينها، كما  ملاذا تتخري-٥
  اختارت نوري املالكي على إياد عالوي؟

؟ ويعلقون "يا حسني يا عباس يا زهراء يا زينب" ملاذا يقولون دائما -٦
  ذلك على منائر املساجد؟

   ملاذا يبنون األضرحة أو يريدون بناءها يف البقيع واملعالة؟-٧
 شيعة ويف الوقت نفسه شعوبية؟ وهل يتعارضان؟ ملا ال نقول هم -٨

  أليس هذا هو ما قرره ابن حزم مثال؟
   ملاذا إذا ترك اإلنسان عقيدته وتسنن ترك معها الشعوبية؟-٩

ل البيت ومستشفى أهل مراكز أهل البيت وجامعة أه"ملاذا يبنون  -١٠
  وأمثال ذلك؟" البيت

؟ وينشر "ابيونأنتم تكفرييون وه: " كيف نرد على من يقول-١١
  ؟"مهفرمستر مذكرات "الكتاب املكذوب 

 ملاذا يستهدفون بالقتل والتهجري واحلصار املدن السنية والعشائر -١٢
  السنية يف سوريا والعراق مثل حلب والفلوجة واملوصل؟

 كيف نفضل أن نربح بعض العرب على أن نربح كل أهل السنة -١٣
السنة يعلمون أن الكثرة الكاثرة هم يف العامل عربا وعجما، مع أن الشيعة و



 ٤٣٠ 

  أهل السنة؟
 ملاذا جند يف طهران معابد لكل دين وليس فيها مسجد ألهل -١٤

  السنة؟
 أليس قولنا أن القضية هي عرب وفرس هي نفسها شعوبية، ويف -١٥

الوقت نفسه عودة ملا كان عليه صدام حسني بقوله عن حراسة ما أمساه 
  ".ربية يف وجه الفرسالبوابة الشرقية لألمة الع"

من الزيغ والكفر والضالل أقرب " الكايف" أليس احلديث عما يف -١٦
  ؟املاليلمن استدعاء تاريخ جاهلي ينكره 

 هل جيوز شرعا إثارة النعرة اجلاهلية لدى عرب األهواز، مع أننا -١٧
لو قلنا إن احلرب دينية خلرجنا من احملذور، ولكسبنا الكرد والترك والبلوش 

 بل إن املاليل ألذريني، بل والفرس أنفسهم؟ أو يهلك من هلك عن بينة؟وا
  .الذين يف طهران من أصل تركي خراساين

 إذا قلنا إن العداوة سياسية، وليست دينية، يعين هذا أنه إذا انتفت -١٨
األسباب السياسية أمكن إعادة الصداقة والعالقات وغري ذلك، وهذا شيء 

  !مرفوض شعبيا
زعماء إيران يف كل مناسبة إم يعادون الوهابية ويعادون  يقول -١٩

  .!!ويعادون الناس هنا ألم وهابيةالسعودية ألا وهابية 
 "مشهد" أليس مرجعهم يف العراق هو السيستاين املولود يف -٢٠

   وال حيسن اللغة العربية؟"سيستان"واملنسوب إلقليم 
ضد كل سين دون  يرتكب الروافض خصوصا يف العراق جمازر -٢١

اإلبادة اجلماعية والقتل على : البحث عن هويته القومية، ومما يرتكبون
  .إخل.. االسم، والتهجري والتغيري السكاين

بعد االنتهاء من حرب العراق سوف ندخل "وقد قال اخلميين قدميا 
، وأهم ما عنده هو السيطرة على "حربا جديدة لنسيطر على املنطقة كلها

  .مكة واملدينة



 ٤٣١ 

  :بعض الشيعة املعاصرين يف السعودية -
للشيعة حقوق شرعية جيب أن تعطى هلم شرعا، وبالتعبري املعاصر جيب 

، ولكن دون احلقوق السيادية" الوطنية"ة أن نعطيهم احلقوق اإلنسانية واملدني
مع األسف يتوىل بعضهم مناصب يف اخلارجية والداخلية وغريها، ويتاح هلم 

الكالم ما ال يتاح ألهل السنة، و هذه إشارة عجلى من حرية النقد أو 
  .لبعضهم
 الشيعي حممد رضا نصر اهللا، عينوه مشرفا ثقافيا جلريد الرياض -١

  .ومنها يبث مسومه على الناس
 مجيل بن عبد اهللا اجلشي، كان وكيال لوزارة الصحة، مث عينوه -٢

  .سفريا للسعودية يف طهران
ديرا للخدمات الصحية بوزارة  عبد اجلليل السيف، عينوه م-٣
  .الداخلية
 إحسان أبو حليقة، وهو يتكلم كثرياً يف االقتصاد وعينوه عضوا يف -٤

  .جملس الشورى
ن الصفار الذي يسمونه صاحب السماحة، وقد كتب يف  حس-٥

جريدة احلياة يطالب ببناء املقامات يف البقيع، وهو خطيب جامع يقول فيه ما 
منظمة الثورة اإلسالمية "حلركة االنقالبية املسماة يشاء، وهو مسؤول يف ا

 صفار عود عود خلّصنا من يا(: ، وفيه ينشد الرافضة"لتحرير اجلزيرة العربية
  ).!آل سعود

  .هذا غري من ال حيصون بالشرقية واملدينة وغريها
والالفت أن الذين سربوا نصف مليون وثيقة من وزارة اخلارجية مل 

  ران؟يسربوا ما يتعلق بإي
 ،وقد وعد بعض املسؤولني مبعاقبة الرافضة مث إنه هلك فلم يعاقب أحدا

 العلمانيني والليرباليني، فالقوم خيدعوننا ويكذبون علينا بةوهو مثل وعده مبعاق



 ٤٣٢ 

  !وجيعلون لألعداء املناصب ولألصدقاء السجون
وبعض قادة امليليشيات املعركة مع الرافضة عقدية، أن : واخلالصة

  !! قال إن اهلالل الشيعي أصبح بدراالرافضية
أن السياسات تتبدل، أما العقائد فهي ثابتة، فيجب على أهل معلوم و

  .التوحيد التعامل مع الثابت ال مع املتبدل
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   املباركةالسلفيةالدعوة 
  اليت دعا إليها الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا

 للصحوة العظيمة اليت نشأت عقب دعوة شيخ اإلسالم رمحه اهللا، نتيجةً
ام كاملزي وعقب الكليات اليت أنشأها نور الدين حممود، ظهر األئمة العظ

وابن رجب وابن كثري وابن عبد اهلادي، ومنهم تلميذ ابن كثري الشيخ ابن 
، وعلى ذلك  وامتد تأثريها قروناً"العقيدة الطحاوية"أيب العز احلنفي شارح 

كان بعض علماء الدولة العثمانية الذين قرأت هلم ودعوا إىل نبذ البدع يف 
  .الدين قبل الشيخ حممد ودعوته

يخ حممد رمحه اهللا ليجدد الدين نفسه وأنشأ دعوته اليت مث جاء الش
، ومل تنتشر يف جند وحسب، بل وافق "احلركة الوهابية"يسميها األعداء 

الشيخ عليها كثري من أتباع املذاهب املختلفة ومنهم اإلمام الشوكاين واألمري 
  الدعوةاهلند وبالد املغرب، وامتدت آثاركما انتشرت يف ، الصنعاين يف اليمن

إىل كل بالد املسلمني وصدق عليها ما قالته االستخبارات الربيطانية اليت 
، كما صدق عليها ما قاله بعض املستشرقني "أرنولد توينيب"استعانت باملؤرخ 

، "إال أوقدت فيه اجلهاداً إا ما دخلت بلد"، وقد قالوا "باول مشتز"مثل 
أي (ون الوهابية يكون اإلرهاب أينما تك": شوارتز"قال األمريكي اً وحديث
مؤخرا، ولكنه مل يقل " فريدمان"، ومثل ذلك قاله الصحفي اليهودي )اجلهاد

  ".شوارتز"اجلهاد بل قال اإلرهاب مثل 
  "!اإلرهاب"وأعداء الدعوة اليوم يتسترون بالدعوى نفسها 

 قيام الدعوات  ما نراه اليوم من:ومن آثار هذه الدعوة املباركة
أهل :  مثل، وغريهايف باكستان واهلند وبنغالديش وأفغانستاناإلسالمية 

احلديث، واجلماعة اإلسالمية، ومجاعة الدعوة والتبليغ، وحركة اإلخوان يف 
 على وكل ينتسب إليها وال ينكر فضلهامصر، ومجعية العلماء يف اجلزائر، 

  .تفاوت منهم يف ذلك
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إىل أصل تركي، اً  تارخييوتعود جذور هذه الدعوة السلفية املباركة
  .ويعود الغلو فيها إىل أصول تركية أيضا

  :يف العامل" حممد بن عبد الوهاب" دعوة الشيخ من آثار
التاريخ يثبت أن كل دعوة جتديدية ال بد أن ينشأ عنها خري، وهذا 
اخلري قد يكون يف الدنيا واآلخرة للمؤمنني، وقد يكون يف الدنيا فقط 

" زوجنلي"و" وكالفن" هس"و" مارتن لوثر"وة للكافرين، وهكذا كانت دع
له يف الدنيا، وكانت دعوة الشيخ اإلمام حممد بن عبد اً يف الغرب خري

  .يف الدنيا واآلخرةاً الوهاب يف الشرق خري
أما يف الغرب فاألمر واضح عندهم، وقد كتب الباحث االجتماعي 

خالق وعن الرأمسالية واأل" سوسيولوجيا الدين"عن " ماكس فيرب"
الربوتستانتية، وأرجع الثورات الصناعية يف أوروبا الشمالية وأمريكا الشمالية 

 إىل العقيدة - الربوتستانتيةواألقليةوحىت يف فرنسا ذات األغلبية الكاثوليكية -
لتني مل لالربوتستانتية، وذلك خبالف دول أوروبا اجلنوبية، وأمريكا اجلنوبية ا

  !!ن املناخ واحد يف البيئتني، مع أتكونا على هذه العقيدة
وأما يف الشرق فإن دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب مل تقتصر على 
جند كما قد يظن بعض الناس، فقد انتشرت بني كل املسلمني خصوصا من 

، واملهم أا جمتمعات كثرية كما تقدم، وظهرت آثارها يف جييء منهم للحج
، وال غرابة يف انتشار هذه و مهد لهما دخلت بلدا إال أيقظته فبدأ باجلهاد أ

الدعوة يف دول شبه القارة اهلندية، فإن الشيخ حممد حياة السندي رمحه اهللا 
 وقد جاء الشيخ حممد بن عبدالوهاب إىل ،كان له األثر البالغ يف الدعوة

 فسمع الشيخ حممد حياة السندي يقول عمن يطوف ،املدينة لطلب العلم
<   ?   @   D   C   B   A;   >﴿: بالقرب الشريف    = ، ]١٣٩:األعراف[ ﴾   

 تأثريا  بن عبد الوهابوهي اآلية العظيمة املعروفة، فأثَّر ذلك يف الشيخ حممد
  .عظيما
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 اإلخوان أصحاب اهلجر الذين كان منهم رئيسهم الشيخ هامنكان و
، وامتدت دعوم إىل سيناء  الذي جاء من أفغانستانعبد الكرمي الدرويش

أخذ الشيخ حسن البنا اسم مجاعته، كما قامت مجعية وعنهم  كافة، صروم
  .العلماء يف اجلزائر على الدعوة اليت أسس الشيخ وعلى كتب الشيخ

، وأراد أن يسكن "أنا وهايب"وكان مالك بن نيب رمحه اهللا يقول عالنية 
، ويف هذا العصر ورث "الشرك ومظاهره "امليليالطائف، وكتب الشيخ 

  .عية العلماء الشيخ علي بلحاج نصره اهللادعوة مج
ومن األمور اليت شاهدا والحظتها بنفسي سهولة قبول إخواننا يف 
إفريقية للدعوة السلفية وسرعة تعلمهم للغة العربية بدون أي لكنة أعجمية، 

  .واحنسار الطرق الصوفية كالقادرية والتيجانية
 رمحه اهللا رحل إىل اً حممدوذكرت بعض املصادر التارخيية أن الشيخ

 غري ما رأى يف ليكتب عن اطالع، ويرى بنفسه ما عليه الرافضة" قم"
  .العراق

 بالعودة إىل الكتاب ومن آثار الدعوة يف العامل أنه ظهر من يطالب
والسنة وإلغاء الطرق الصوفية على تفاوت بني أولئك الداعني، فقد ظهر يف 

 ا له الفالنيون والفالتة واحلوصجابنيجرييا الشيخ عثمان بن فودي واست
دي، وقهر االجنليز  السودان حممد بن عبد اهللا امله، كما ظهر يف)اهلوسا(

، وأصدر منشوراته اليت أمر فيها بإلغاء الطرق الصوفية "غوردن"وقتل قائدهم 
ظهريا بإلغاء الطرق الصوفية " حممد اخلامس"كلها، كما أصدر ملك املغرب 

  .يف املغرب
كتاب الديين كما يقال هو الرائج، حىت أن النصارى يف وأصبح ال

  . للكسبينشرونه طلباًبريوت والقاهرة 
لمني وللدعوة غري تأثريها املعريف تأثري عملي قوي، فقد حفزت املس

 الشيخ عمر املختار، وتطوعت قبائل من اليمن للجهاد وتأثر ا كثريون منهم
ر الربيطاين يف اهلند، وعلى للجهاد معه، كما قوي اجلهاد ضد االستعما
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 "إندونيسيا"الدعوة كان القواسم يف اخلليج، وتأثرت ا جزر اهلند الشرقية 
ني  يف ماليزيا وفطاين والفلبتوقامت مجعيات هناك تطالب بنبذ البدع، وأثر

وكل اتمعات اإلسالمية هناك، وبعض أعداء الدعوة، وبعض املستغفلني من 
حق كل مسلم أن يسأل أيهما من ا مكابرة، مث إنه ابنائها ينكر ذلك، وهذ
أهو القول بأن هلا تأثريا مشهودا يف العامل اإلسالمي : أفضل للعقيدة السلفية

  .كله، أم القول بأا تطورات إلقليم حمدود
والشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا هو إمام جمدد، وأحد السابقني 

، وإمنا دعا إىل الكتاب والسنة )بقونيف كل قرن من أميت سا: (الذين قال 
أبدا أنه يعلم الغيب، كما نقض عِومل يقل أبدا إن كالمه هو النهاية، ومل يد 

ما كان يف عصره من البدع والشركيات، واخلرافات، وجيب علينا اليوم أن 
  .ننقض ما يف عصرنا من ذلك

 يث، وموقظة األمةودعوة الشيخ هي فاحتة النهضة يف العصر احلد
  . االستعمار العسكري ومظاملهللتخلص من أوضار

والشيخ رمحه اهللا مل يأت مبذهب جديد، ومل خيالف اإلمجاع كما يزعم 
، وظهر املفترون، بل دعا إىل الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل

 يف املرحلة  يف بالد نائية رمبا مل تسمع عن الشيخ ومل يسمع عنها مثل دعوته
واملهم أن كثريا من املسلمني فرحوا بدعوة ، كاملغرب األقصىنفسها التارخيية 
 وأيقنوا أن ما جاء به هو عني احلق الذي جاء به الكتاب والسنة من الشيخ،

" صحيح البخاري"قبل، وال زلت أذكر قصة بعض اجلهلة الذين قرئ عليهم 
فقال هذا فإذا فيه نفس العقيدة اليت دعا إليها الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

  !".حىت البخاري وهايب: "اجلاهل
وقصة الشيخ اآلخر الذي كان يستفتح دروسه بلعن الشيخ حممد، 
وخيتتمها بذلك، فأعطي كتاب التوحيد، الذي ألفه الشيخ حممد ولكن بال 

هذا الكتاب ليس فيه إال اآليات : "غالف، فقال ذلك الشيخ بعد قراءته
! و كتاب الشيخ حممد بن عبدالوهابهذا ه: ، فقال له معطيه"واألحاديث
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فصار ذلك الشيخ يستفتح دروسه وخيتتمها بالدعاء للشيخ حممد رمحهم اهللا 
  .مجيعا

وحىت التوعية اإلسالمية يف احلج كانت بأمر الشيخ عبدالعزيز بن باز 
تأليف حممد بن سليمان : رمحه اهللا توزع بعض كتب الشيخ مكتوبا عليها

  !التميمي
يون دعوة الشيخ وأثرها التجديدي العظيم، فاهتموا ا وقد عرف الغرب

 عليها وإما مدحا هلا، وكان اجلواسيس يتسترون بالطب والتعليم إما جتسساً
والبحث عن املخطوطات ودراسة اخليل العربية واآلثار القدمية وما أشبه 

  .ذلك
اكتشاف "فقدم إىل جند كثري من املستشرقني جمموعون يف كتاب 

" غربيون يف بالدنا"، الذي قدم له محد اجلاسر، وكتاب "ربجزيرة الع
الذي كتبه عبدالرمحن بدوي " املستشرقون"، وكتاب تأليف حممود السمرة

" بلنت"و" بركهارت"و" بيلي"، وكان من أولئك الرحالة املزعومني وغريها
، أما املثنون "ديكسون"قيم السياسي يف الكويت ، وامل"شكسبري"والضابط 

ناتانا "، والكاتبة األمريكية "ان ريوس"دعوة فمنهم الكاتب الفرنسي ى العل
  ".تانياسو"، والباحثة الربيطانية "جنلو

 املباركة قام الدعاة املتطوعون يف كل مكان، تلك الدعوةوعلى 
  .غريهاذه البالد مع التناقضات العقدية يف  الوحدة الفكرية هلوكانت

 عبدالوهاب رمحه اهللا كان يعتقد  أن الشيخ حممد بنينبغي قولهومما 
مشول اإلسالم وكماله، كما يف القرآن الكرمي مثل كل فقيه، مع اهتمامه مبا 
يف عصره من البدع والشركيات، وليس يف دعوته قصور يف مسألة احلاكمية 

، فقد عقد بابا يف كتاب  وال غري ذلكأو املواالة كما يظن بعض الدعاة
إخل، كما أنه يف تعريفه للتوحيد ذكر ..ء واألمراءحيد يف من أطاع العلماالتو

أن من التوحيد ترك مواالة أهل الشرك، بل نص على معادام ويف تعريفه 
ر احلاكم اجلائر املغي"ألنواع الطاغوت ذكر أن من الطواغيت اخلمسة 
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، أي أن "من حكم بغري ما أنزل اهللا"، كما ذكر أن من أنواعه "ألحكام اهللا
وإذا أضفنا % ٤٠لطاغوتية للحاكم بغري القرآن والسنة هي املساحة ا

  %.٦٠الطاغوت األول إبليس تصبح 
 دعوة الشيخ ناقصة وليس فيها هذا اجلانب غري صحيح، وإذا فالظن بأن

كان الذين جاءوا بعد الشيخ قصروا يف بعض اجلوانب فالذنب ذنبهم وليس 
، وال شيء لقيصر حي وما هو روزمين ما هو يف دعوتهذنب الشيخ، وليس 

ال إسالم سياسي وإسالم غري سياسي، وليس تقدمي التوحيد وشيء هللا، و
دليال على نفي ما عداه، بل هو األول مث تأيت شعب اإلميان األخرى، والشيخ 

  .يستنكر التحاكم لغري الشرع وجيعله إميانا بالطاغوت
ود أو من معب"وذكر الشيخ تعريف ابن القيم للطاغوت ومن ذلك قوله 

، وكان على هذا حفيده الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا، "متبوع أو مطاع
معروفة، ويف كل فتاواه حيذر من التحاكم لغري " حتكيم القوانني"فرسالة 

 غزت املسلمني اليوم كما  كما مساها العلماءشرع اهللا، وهذه القوانني امللعونة
 بامسها الصريح، فتجد احملاكم مث" األنظمة"غزت هذه البالد املباركة باسم 

التجارية واالقتصادية واملرورية والعمالية وأمثال ذلك، كما جتد املدونات 
القانونية اليت ميكن أن يطبقها أي ضابط وتقضي على اجتهاد القاضي قضاء 

  .مربما
اليت أصدرها األتراك خري من هذه املدونات، وكذلك " الة العدلية"و

 القاري من أهايل مكة، ومن حصر دعوة الشيخ رمحه ما كتبه الشيخ أمحد
وليس اهللا يف بعض الشركيات أو بعض البدع واالحنرافات فهو املخطئ، 

 أو السجود لألصنام ،، وعزوف بعض الناس عن الذبح لغري اهللالشيخ اإلمام
 وأن التنجيم باطل ال يعين أم غري ، اإلميان بأن السحر شركواحلجرية أ
،  الشرك يف صور أخرى من صوره، وأن الشيطان توقف عن العملواقعني يف

أما االام بالباطل واألذى، واالبتالء، فال خيص الشيخ حممد بن عبدالوهاب 
رمحه اهللا، بل هو عام يف كل من دعا إىل الكتاب والسنة وآثار السلف 
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م عداؤهم بأ امهم أالصاحل يف كل عصر، واألنبياء الكرام ومنهم حممد 
,   -﴿جمانني     +   *   )   (   '   &   %   $   # ، ]٥٢:الذاريات[ ﴾!   "   

وعلى هذه الدعوة الشاملة "! وهايب"فكيف ال يتهمون من اتبع احلق بأنه 
كذا كل من أراد العودة وكانت القرون املفضلة مث من سار على طريقهم، 

  .إىل الكتاب والسنة وإن أخطأ من أخطأ
الشيخ حممد قاعدة اجتماعية عظيمة نص اهللا عليها يف وقد استنبط 

كتابه، ودل عليها الواقع التارخيي، وهي أن كل من نصر الدين منصور، 
األمري ذه القاعدةوخاطَب الشيخ حممد بن سعود حممد .  

 ولكل من تأثر بدعوته ،وينبغي الدعاء للشيخ حممد بن عبدالوهاب
، "اإلسالم السياسي"و" اإلسالمويني" يقول والعدل يف ذلك كله، ومعاقبة من

 البدعية، والشيخ حممد رمحه اهللا إمنا دعا إىل وأمثال ذلك من املصطلحات
  .اإلسالم بكماله ومشوله وحلِّه ملشكالت اإلنسانية

وهذا الشمول والكمال يف الشريعة اإلسالمية أدهش الناظرين من 
 ببايل شيء إال وجدت الشريعة مل خيطر: " الغربيني، حىت قال أحدهمالباحثني

، ومن عقيدتنا أن كل شيء هللا، وليس شيء "اإلسالمية قد وضعت له حكما
  .هللا وشيء لقيصر كما تقول النصارى

لقد علمكم :  كان اليهود الذين قالوا للمسلمنيين املقرل هؤالءبوق
  !نبيكم كل شيء

إن : "ا معناهوأذكر أنين مرة كنت منفردا باألمري نايف كالعادة فقال م
ال، بل " :قلت له". موا املتدينني اخلروج على حكامهماإلخوان هم الذين علَّ

: ، وقلت مما قلت"لإلخوان فضل عظيم ال ينكره مسلم مع ما هلم من أخطاء
كان علماؤنا جزاهم اهللا خريا يتحدثون عن شرب الدخان وحلق اللحية "

ا حرم بعضهم أموراً ال دليل وإطالة الثياب ولبس البنطلون وأمثال ذلك، ورمب
هلم عليها، فجاء اإلخوان فحذرونا من القومية والشيوعية وأمثال ذلك مما يقر 



 

 
٤٤٢ 
٤٤٢ 

هم أقرب إىل الكتاب والسنة من و علماؤنا جبهله، وأخذنا منهم هذه الفائدة،
، وفاتين أن أقول "مجال عبد الناصر وميشيل عفلق وساطع احلصري وأمثاهلم

ذكرت مراحل الدعوة " أيام من حيايت" يف كتاا إن زينب الغزايل: له
 دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا وأم تقتفي أثروأا ، وتطورها

 هواش ملقابلة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا حممد يوسفأرسلوا الشيخ 
 أيضا من قابل الشيخ ستفادة من نصائح الشيخ وتوجيهاته، وقد أخربينلال

اشرة، كما فاتين أن أذكر أن األستاذ سيد قطب رمحه اهللا جعل هواش مب
  ".اخلاص"كتاب اإلميان البن تيمية ضمن املنهج للتنظيم الذي مساه 

وهكذا فإنكار أثر هذه الدعوة املباركة يف احلركات اإلسالمية خطأ 
كبري، ال يقل عن خطأ مواالة الكافرين، أو الظن بأن هذه الدعوة غري شاملة 

  .املة، وأا ميكن أن تكون بطريقة الوراثة وحدهاوال ك
 أن -١:  أمرينذكروينبغي التنبيه هنا وحنن نذكر آثار دعوة الشيخ 

 أن التأثري يف األتباع ال يلزم منه -٢التأثري ال يعين املوافقة يف كل شيء، 
  .التأثري يف القائد والعكس صحيح

شية وأرادوا قتل مجال، إن اإلخوان عملوا أحداث املن: وقال يل األمري
  .حادث املنشية متثيلية ال عالقة لإلخوان ا: فقلت له

  .وفاتين أن أقول إن أتاتورك ملا أراد قتل خمالفيه امهم باغتياله
وليس متأخرو دعوة اإلخوان حجة على الشيخ حسن البنا، كما أن 

من آل  حجة عليه، بل وامتأخري دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ليس
الشيخ مالحدة معروفون يكتبون يف بعض اجلرائد كما كان من أهل البيت 

  .الشريف من ادعى النبوية يف العصور املفضلة
 إمنا وجدوا بغيتهم يف البيئة السلفية احلاضنة،  املسلمنيبل إن اإلخوان

فقد اشتغل الشيخ عبدالرمحن البنا مبسند اإلمام أمحد، وكان املرشد العام 
شيخ عمر التلمساين، الذي ذكر أن جده الشيخ عبد القادر لإلخوان هو ال

كان على عقيدة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، وأنه مسع منه ألول مرة يف 



 

 
٤٤٣ 
٤٤٣ 

 الفتاح بن عبد حياته الكالم عن ابن تيمية وابن القيم، وكان أبوه الشيخ عبد
  .القادر التلمساين واعظا وفق عقيدة السلف، يعظ يف مسجد عكاش جبدة

ستاذ سيد قطب يف آخر مراحله جعل كتب ابن تيمية وابن القيم واأل
ال " خصائص التصور اإلسالمي"منهجا دراسيا يف احللقات، كما أن كتاب 

خيتلف عما يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية بشأن الفالسفة مثال، ويف كتابه 
يعتمد على كالم ابن القيم وينقل عنه نقال " معامل يف الطريق"املشهور 

  .باشرا، وله أخطاء ينبغي تصحيحها، لكن بغري تشنج واام ومتحلم
وإذا كنا ننصح اإلخوان بأن يكونوا مجاعة دعوية ذات اهتمام 
بالسياسة، وليست حزبا معارضا ذا اهتمام بالدعوة، فإننا ننصح املخالفني هلم 
بأن يعاملوا كل واحد من اإلخوان حبسب حالته، ففي اإلخوان صديق 

ية حال أوهلم كتب نافعة وريادة يف حاالت كثرية، وهم على وزنديق، 
 حىت تكون خمالفتهم لذاا مشروعة، ولو خلوا كلهم ليسوا يهودا وال جموساً

من السابقني لكانوا على األقل من املقتصدين، وإذا أخطأوا فليس كل خمطئ 
، لمه، وإمنا الواجب النصح لكل مس وعداوته والتشهري بمرتدا جتب خمالفته

صح نصح والبناء، وليس على االام واهلدم، وال يوالدعوة تقوم على ال
كما أن اامهم باإلرهاب عكس الواقع، ، "اإلخوان املفلسني"تسميتهم 

حمافظ وجتديدي، وإذا اجتمعوا للتشاور كانت : واإلخوان اليوم فريقان
  . متقاربةالنسباألكثرية هي املعمول برأيها، وكثريا ما كانت 

نعمل يف أحكامنا املهم هو وجوب العدل مع املوافق واملخالف وال و
، وال حنكم مبجرد انطباعاتنا أو أحكامنا النمطية املسبقة، بقول اخلصم

 الناس  هي حقيقة اإلسالم، وإمنا يتفاوتفالعقيدة اليت دعا إليها الشيخ حممد
ال سيما آخر يف القرب أو البعد منها، وبالعدل أمرنا ربنا يف مواضع كثرية 

 عليها، واإلميان  النيب سورة األنعام ضمن الوصايا العشر اليت كأن خامت
يزيد وينقص حسب عقيدة أهل السنة واجلماعة، ومن اخلطأ أن نقول عمن 

  .مثال إنه عدمي اإلميان% ٨٠أو % ٩٠إميانه 



 

 
٤٤٤ 
٤٤٤ 

 الذي أمره ربه باادلة وعلى العدل بل على العفو كان رسول اهللا 
ي أحسن وبالدفع باليت هي أحسن، حىت مع من جاء طالبا منه باليت ه

 عن لعن من جلدوه يف اخلمر، وأعطى الطعام من السماح بالزنا، وقد ى 
قال إنه وقع على امرأته يف ار رمضان، وعل كل حال كل اجلماعات 

  .اإلسالمية خري من ضاحي خلفان وحممد بن زايد
وذي يف اهللا فصرب اإلمام مالك رمحه وممن كان على العقيدة الصافية وأ

اهللا، مث جاء اإلمام أمحد رمحه اهللا، مث جاء العالمة ابن أيب زيد القريواين وأبو 
 عمر بن عبد الرب، مث جاء شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فكتب وحاج
وناظر وجادل وأنشأ تلك املدرسة العظيمة اليت كان منها اإلمام ابن القيم 

  . كما سبقوابن كثري
 والشيخ إمساعيل الشهيد صاحب ،وقد قام يف اهلند الشيخ أمحد عرفان

، "التحفة االثناعشرية"، والشيخ ويل اهللا الدهلوي صاحب "رسالة التوحيد"
والشيخ صديق حسن خان وكثري من العلماء، وبعض املسلمني كان جهاده 

وهلم جهاد " ديالنلسون من"و" املهامتا غاندي "من مستشاري وكانوا ،سياسيا
، األمر الذي اضطر بريطانيا إىل اإلحياء إىل أمحد عظيم يف حماربة اإلجنليز

 إليه أن يطيع املسلمون احلكومة الربيطانية، ا فيما دعاالقادياين الذي دع
وألغى القادياين اجلهاد الذي هو أخطر شيء على اليهود والنصارى، ولو 

التحالف "د إرهابا ولكان عضوا يف عاش القادياين إىل اليوم لسمى اجلها
البالد املباركة  القنوات يف هذه ، وأليدته بعض"الدويل حملاربة اإلرهاب

  .وقال مثل ذلك اإلعالم السيسي! وقالت إنه معتدل
الواقعة " قاديان" وزرت  ومسعت عنها الكثري،وأنا قرأت عن القاديانية

احلمد، وهلم نشاط يف إفريقيا اليوم يف باكستان، وقد انقسمت القاديانية وهللا 
ويف أوروبا وأمريكا وهلم قنوات فضائية، أما يف باكستان فالعلماء هناك 

 هو خامت األنبياء فقد كل من مل يعتقد أن حممدا وال شك أن روم، يكفِّ
  .كفر وخرج من امللة اإلسالمية



 

 
٤٤٥ 
٤٤٥ 

 على الدين وحبها له ولشعائره  املسلمة يف آسياأما حرص الشعوب
 بل حىت يف بالد ، اإلسالمية فقطبيئام ليس يف ، أمر ملسته بنفسيفهذا

 فهم يعتزون بدينهم ويؤذنون يف املطارات الغربية، ويبنون املساجد ،الكفر
نون اجلمعيات وينشؤون املراكز ويدعون إىل اهللا، ويفخرون باإلسالم ويكو

  !أكثر من كثري من العرب
، "اليهود والنصارى خبائث"وهم يف بعض مظاهرام يرفعون شعار 

 جدا، وكثري من األمريكان احلكومة األمريكية ويكرهواوكلهم يعادون 
 وإذا جاء شهر ،، كما أم يكرهون اليهود كرها شديدايعترف بذلك

وأقبلوا على القرآن يتلونه أو " التلفزيونات"رمضان أقفلوا الرائيات 
ن م مثل السلف الصاحل، حىت أر العظييستمعونه، فهم يعرفون قيمة هذا الشه

  .اإلمام مالك رمحه اهللا كان يدع فيه احلديث وجيعله للقرآن فقط
وبلغين أن املسلمني يف الصني يعتزون أيضا باإلسالم ويتعلمونه ويعلِّمونه 
مع أن احلكومة الصينية حتاربه، وجترب النساء على التربج وجترب الصائمني على 

  .اإلفطار يف رمضان
إذا مت فال تتركوين :  صيين يف بورتالند وقال مسلمرجلوقابلين 

هذا شأنه مع : للكفار، وادفنوين يف مقابر املسلمني، وقال يل اإلخوة هناك
  . من املسلمنيكل من يلتقي به

والشعوب املسلمة هناك على أية حال شعوب حرة تعتقد احلق وإن 
ن وأفغانستان خالفته حكومام، وهذه احلرية تراها جلية يف الباكستا

وبنغالديش واهلند، وفيمن يأيت منهم للحج أو العمل، ومن أسئلتهم اليت 
مسعتها بنفسي أم يقولون كيف فرط العرب يف املسجد األقصى؟ وكيف 
رضوا بسيطرة اليهود مع أن اليهود قلة قليلة؟ وكيف يصادق بعضهم اليهود؟ 

 بل يؤيدوا !؟"ةالواليات املتحد"وكيف يسكتون عن إسرائيل الكربى 
  ويعطوا املال؟

وقد احتذى حذو الشيخ حممد كثري من الدعوات واحلركات بعده، 



 

 
٤٤٦ 
٤٤٦ 

مثلما تأثر هو مبن قبله، ومن التعاطف مع ما جاء به من احلق أن بعض 
املتعاطفني مع الدعوة يف مصر سهلوا هروب فيصل بن تركي من مصر إىل 

  .يةجند، فاستطاع إنشاء الدولة السعودية الثان
وغريها أن سبب " الرياض"و" الوطن"وما كتبه بعض الناس يف 

اإلرهاب هو التسمية والوهابية باطل صراح، وهو يف احلقيقة صدى ملا يقوله 
املسؤولون هداهم اهللا مجيعا، واملؤسف أننا مل نسمع من أي مسؤول ولو مرة 

ل مسعنا واحدة القول بأن بشار نصريي، وال أن املخلوع واحلوثيني زيود، ب
  !أنه ال يصح تصنيف الدول حبسب الدين، فهل عداوة بشار وإيران حقيقية؟

وقد حاول جتديد دعوة الشيخ رمحه اهللا رجالن فاضالن، أما األول فهو 
الشيخ الزاهد عبدالكرمي الدرويش الذي سيأيت احلديث عن جتديده ضمن 

ين األلباين رمحه  الشيخ حممد ناصر الد، وأما الثاين فهو"النصيحة آلل سعود"
ات، والتحذير من التقليد املذهيب، غري تنقية السنة من املوضوعالذي بدأ باهللا 

أن كالم الشيخ األلباين يف الفروع أكثر، أما كالمه يف األصول فهو جممل، 
، ورمبا نقل الشيخ "الفروع هينأمر : "وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

كثرية  بعض املشايخ يف الفروع مع أن له طوام األلباين غفر اهللا لنا وله كالم
 الذي هو يف الشعراين صاحب امليزانأو ضالالت خطرية يف األصول ك

  .الوقت نفسه صاحب كرامات الصوفية
ولتأثريه الكبري اليوم على  ، إليهاوملكانة الشيخ األلباين وأمهية ما دع

كر بعض العربة ريج عليه بشيء من اإلطالة مع ذاملسلمني، ال بد من التع
  :واالستنباط

هما اهللا، وقد محكان الشيخ األلباين متأثرا بدعوة الشيخ رشيد رضا ر
 دعا اإلخوان املسلمني إىل العمل مبا يف كتب سيد قطب من ضرورة اتباع

، "معامل يف الطريق"كتاب ما يف  ونبذ كالم الفالسفة واملتكلمني، مثل القرآن
  ."خصائص التصور اإلسالمي"وكتاب 



 

 
٤٤٧ 
٤٤٧ 

 البعثيون يف بالد الشام، كما أن السلطات السعودية  رمحه اهللاوحاربه
منعت دخوله البالد ووضعت امسه يف القائمة السوداء، وتوسط له الشيخ أبو 

  .شقرة فأقام يف األردن
ه بعض املعجبني بعلمه، حىت أم قلدوه يف كل قول، وفتحوا يوغال ف

 عبدالقادر السقاف وأرشد دون أن يشعروا ثغرة على الشيخ نفذ منها
األلباين حوى علم األولني : السلفي وغريمها، ومسعت بعضهم يقول

كل مسالة خالف فيها األلباين الفقهاء فاحلق فيها مع : واآلخرين، وقال آخر
  . وهذا من الغلو والتقليد الذي قضى الشيخ حياته يف الرد عليه!األلباين

 احلط من قدره، ومن الغلو فيه  ال يصح الغلو فيه وال،شيخ جمتهدوهو 
ثني مع أنه واحد منهم خيالفه غريه، وبعض الكتب ما على احملداعتباره حكَ

 عصرنا هذا، وهو يعتمد كثريا  عصره بل يفاحلديثية مفقودة أو ناقصة يف
على ما يقوله احلافظ ابن حجر يف التهذيب والتقريب، وهو رمحه اهللا حييل يف 

من قبل، ويدعو إىل االعتماد على السنة وليس على ما كتبه إىل ما قرره هو 
احملدث  كتاب تقوله املذاهب الفقهية، وهذا حق لكن الشيخ ال يذكر مثالً

األثرم الذي يكاد املذهب احلنبلي يقوم عليه كما يف كتاب املغين البن قدامة 
  .املقدسي

د ليس بأعلم من أمح: والشيخ مع فضله وعلمه واجتهاده يف طلب احلق
قد و ،وحده يف الرجال ال يؤخذ بأقوال اإلمام أمحد بن حنبل مثال، ومع ذلك

نرد ما رواه اإلمام أمحد بسند صحيح متصل ألن فيه علة خفية ال يعرفها إال 
املتخصصون يف العلل، وحنن إذ ندعو إىل استمداد الفقه من الكتاب والسنة 

، وإمنا وقع التعصب اإلجنيلال نقول إن املذاهب الفقهية مستمدة من التوراة و
  .، وينبغي حصر اخلطأ فيهمأتباعهامن بعض 

، وعلى بعض النسخ دون والشيخ اطلع على بعض املكتبات دون بعض
، وما صدر بعد وفاته يؤكد ذلك، ومن املكتبات اليت مل يطلع عليها بعض

  .بعض مكتبات أوروبا وأمريكا



 

 
٤٤٨ 
٤٤٨ 

 األذانني يوم اجلمعة األذان األلباين أنه مسى أحدالشيخ  ومما أخطأ فيه -
 يف " عثمان عملهأي الذي "احملمدي، ومسى اآلخر األذان العثماين 

، ولنا على صنيعه "اجلامعةاألجوبة النافعة على أسئلة جلنة "رسالته اليت عنواا 
  :مالحظات أمهها

 ، هو يف احلقيقة إمجاع من الصحابة"األذان العثماين" أن ما مساه -١
  .جة معتربةوإمجاعهم ح

 أوصى األمة بسنته وسنة اخللفاء الراشدين من بعده،  أن النيب -٢
  . أحدهموال ريب أن عثمان 

لها ة مل يق أن هذه التسمية حتتاج لدليل صحيح وإال كانت بدع-٣
  .أحد من السلف

 أن األذان معقول املعىن فهو نداء للصالة وإعالم بدخول وقتها -٤
قضية بقدر ما أحدثوا من القضايا كما د هلم من األلكي يتهيأ هلا الناس، وجي

  .العزيز قال عمر بن عبد
قوله إن الغربيني أهل فترة، : ومما ال نوافق عليه الشيخ األلباين رمحه اهللا

م على ألنه مل يبلغهم عن اإلسالم إال الصورة املشوهة، وال يعرفون اإلسال
، ومن آمن حجة على من مل قرادوا لعرفوا احلحقيقته، والصحيح أم لو أ

 منه عصر ومل يسلم منه أحد، حىت رسول م خيلُلما تشويه اإلسالم فيؤمن، أ
 ، قالوا إنه جمنون وإن القرآن مفترى، فيكفيهم أم مسعوا عن اإلسالماهللا 
 ال يسمع يب يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب ،والذي نفسي بيده: (قال 

  ).إال كان من أهل النار
  . مل يشترط أحد من أهل السنة مساع اإلسالم على حقيقته-ب
 هم كفار إما كفر إباء واستكبار، وإما كفر إعراض، فالكفر أنواع -ج

  ."هـ" كما سيأيت ذكر أسالفهم يف فقرة وليس نوعا واحدا
 ليس الغربيون من األربعة الذين يعتذرون إىل اهللا يوم القيامة، ومن -د

  .حم به مناكان منهم كذلك فاهللا أر



 

 
٤٤٩ 
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 أن املستشرقني يعرفون احلق، ولكن بعضهم جيحده، فكفرهم من -هـ
»   ﴿: ل الكتاب وفرعون، قال تعاىلهأبليس وإجنس كفر     ª  ©

  .]٣٣:األنعام[ ﴾¬   ®   ¯   °   ±
% "!﴿:  وقومهوقال عن فرعون  $ # &﴾ 

&   '﴿: ، وقال عن أهل الكتاب]١٤:النمل[   .]١٤٦:البقرة[ ﴾$   %   
 أن من كان منهم معذورا بينه وبني اهللا فأمره إىل اهللا يف اآلخرة، أما -و

  .يف أحكام الدنيا فهو كافر
الطبيعية اليت وكل العلوم  ، أين إقرارهم جبهلهم يف األمور الكونية-ز

  وصلتهم ناقصة أو مشوهة، وهل يصح االعتذار عنهم بذلك؟
الت وال يكفرون  وبكل ما ق، كيف يكفرون بالكنيسة النصرانية-ح

  طاعنها وافتراءاا على اإلسالم؟مب
 األمانة العلمية واملنهج العلمي يف البحث يقتضيان الرجوع إىل -ط

هم، أليسوا هم من فهرس املخطوطات يف غتاملصادر األصلية، وهي متوفرة بلُ
ال، يمكتبام كاملتحف الربيطاين، ومكتبة الكونغرس ومكتبة األسكور

ووضعوا املعجم املفهرس أللفاظ احلديث ، ومكتبة اليبزك، ييتسترابومكتبة ش
  .النبوي، ومفتاح كنوز السنة، قبل أن يؤلف الشيخ كتبه

وكيف حيكمون على اوسية واجلينية والكنفوشيوسية واهلندوسية 
 من كتبها األصلية، وإذا جاء ذكر اإلسالم أمهلوه عن عمد، أو وغريها

  .صليةرجعوا ملصادر متأخرة وغري أ
 أين بيضات إبليس اليت يزعمون أا يف القرآن، ومن الذي ذكر -ي

  احلجر األبيض من املسلمني؟
  أصح سريةً، أليس حممد "هكذا تكلم زرادشت" "نيتشه"تب  كَ-ك

عن العامل الشرقي " هيجل" من زرادشت؟ وكتب  وأقرب داراًداًأحدث عهو
  ون أم جهلة؟ فهل القوم متعصب!دون أن يذكر اإلسالم بكلمة



 

 
٤٥٠ 
٤٥٠ 

-مل مسائله الدائم البن تيمية يف  ومن أخطاء الشيخ رمحه اهللا نقد 
  ! وليته قال مل أفهميفهمها األلباين

 منظومة الفرغاين موافقة لعقيدة السلف، الشيخ يف ظنه أنأخطأ  -
  :استشهاده بقول الفرغاينيف وهي عقيدة ماتريدية، و

  كن واتصالبال وصف التم ورب العرش فوق العرش لكن 
وعقيدة السلف هي إثبات العلو هللا تعاىل دون اخلوض يف الكيفية، فال 

ليس كمثله " غري متصل، بل يكتفون بالنفي امل والمتصل : يقولون
  ".شيء

  .وليس الظن بالشيخ أنه ال يعرف عقيدة السلف
  .ه أن من خالفه غري سلفي ظن: ومن أخطائه-
 هصحح أو ضعف خبالف قول قوله عمن املالحظات عليه ومن -

م هو ، والعال، مع أنه قد يكون الناشئ مصيباً"ناشئ يف علم احلديث"
، فينبغي تشجيعه ال حتطيمه، والتعامل  الغداملخطئ، وناشئ اليوم هو عامل

ره الشيخ يف مقدمة صحيح أيب داود، ومن معه على الشرط نفسه الذي ذك
ا أخطأ أحد منهم ينبغي تنبيهه ، وإذ"حسان عبداملنان"هؤالء مثال الشيخ 

  .وإرشاده
 ومن أخطائه أنه ليس له منهج حمدد وال شرط معروف، فقد يصحح -

و قد يقول جاء من طرق كلها ضعيفة، وليته احلديث إذا جاء من طريقني، أ
  .يذكر شرطه يف مؤلفاته كما فعل األئمة الفضالء قدميا

قول لته يف النقد، فأين ا وقسو، ومما ال نوافقه عليه شدته يف العبارة-
وأمر اهللا به كليمه موسى يف ن والرفق الذي ما دخل شيئا إال زانه؟اللي 

  .خماطبته لعدو اهللا فرعون
  : كما أن له رمحه هللا فتاوى ال نقره عليها ومنها-
ومن الذي  فتواه بوجوب اهلجرة من أرض فلسطني، وإىل أين؟-١

 أمل حيكموا على  كثري من العرب؟ أليس اليهود أرحم منجياهد لو هاجروا؟
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 بالسجن تسعة أشهر، واملنع من السفر ستة "رائد صالح"شيخ األقصى 
 خطب نارية ال يستطيع أحد أن أشهر؟ مع أن الشيخ عدو علين إلسرائيل وله

 عاش رمحه اهللا مطرودا مشردا والشيخ األلباين يقول بعضها عند األعراب،
 الشيخ أبو شقرة بعد موافقة األمري حسن بني سورية واألردن، وإمنا أقراه

الذي كان وليا لعهد األردن يومئذ، والعمل ذه الفتوى كالعمل بفتوى 
  .الشيخ من القتال يف جيش صدام ضد األمريكان وحلفائهم

!  أفىت بأن من حكم بغري ما أنزل اهللا يشترط فيه أن يكون مستحال-٢
؟ ومن الذي اشترط فمن الذي شرط االستحالل أو ذكره من السلف

استحالال كان االستحالل يف كل كفر؟ وهل ترك إبليس السجود آلدم 
 ﴾ |  {  ~  �  ¡  ¢  £﴿: للترك؟ واهللا تعاىل إمنا قال فيه

، ومل يذكر جل شأنه أنه استحل ذلك، قال شيخ اإلسالم ابن ]٣٤:البقرة[
 )٧ج ( انظر "احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافر مستحال أو غري مستحل: "تيمية

  .من الفتاوى
 أخطأ يف مسائل يف احلج خالفه فيها الشيخ عبدالعزيز بن باز، فقد -٣

ه الشيخ ابن باز يف حوايل عشرين فاقتصر يف احلج على حديث جابر وخال
ز استقصى كل امسألة، هذا يف احلج وحده، فكيف لو أن الشيخ ابن ب

، وأذكر هنا قيدة السلف من الشيخني على ع، مع أن كالًاألبواب الفقهية
 يلبس مل يطفحرم إذا  بأن املُؤههو إفتامن كالم الشيخ األلباين، مثاال واحدا 

حلج وا ،"عدمت حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا"ثياب اإلحرام مستدال بلفظة 
شعرية يؤديها املسلمون منذ القدم، وال أعلم للشيخ رمحه اهللا سابقا يف هذا، 

  ."ألة ليس لك فيها إمامال تتكلم يف مس: "لوحسبك أن بعض السلف قا
والفقهاء نصوا على أن من مل يطف حيرم عليه النساء كما حيرم كذلك 

 أي التحلل .إخل.." عدمت حرما "على احملرم، فهذا هو الذي حيمل عليه قوله 
  .الثاين
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 أخطأ يف مسائل يف احلجاب بينها الشيخ حممد بن صاحل بن -٤
  .عثيمني
مسألة املسح على اخلفني كما أوضح الشيخ عبدالرمحن  أخطأ يف -٥

  .عبد اخلالق
  . العجن يف الصالةأبو زيد يف مسألةعبد اهللا  خطأه الشيخ بكر -٦
 أفىت بالقتال مع العراق ضد أمريكا، وهذا خطأ، فصدام حسني هو -٧

الذي كانت مباحثه تترصد لكل كتاب وهايب كما يزعمون، والبعثيون كفار 
 ومن جيش صدام شيعة أيضا، وفتواه هذه ل املسلم يف صفهم؟فكيف يقات

  !عكس ما قاله الشيخ ابن باز ومشايخ مؤمتر اجلهاد
 رد عليه الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يف الفتاوى املنشورة له، -٨

كما رد عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز يف جمموع مقاالته وفتاويه، كما رد 
  .حل العثيمنيعليه الشيخ حممد بن صا

  . خالف حديث عروة بن مضرس مع أنه هو صححه-٩
 ويهمل يسري على منهج العمل مبا خيتاره أو يرضاه من األحاديث -١٠

 مع أن ،يحاولة عدد الترأما عدا ذلك، وليس على منهج اجلمع كما يف مس
  ."أول املخلوقات"، وكذا مسألة اجلمع ممكن، وبعض العلماء مجع

لة وضع اليدين على الصدر بعد سأخ ابن باز يف م رد عليه الشي-١١
  .الركوع

 بأن تارك الصالة اونا وكسال غري -غفر اهللا لنا وله- أفىت -١٢
أحاديث كثرية يف كفر تارك الصالة، فما الذي صنعه كافر، مع أنه صحح 

  .املؤولون غري التأويل الذي أول به بعضهم حكم تارك الصالة
 ذكرهم املسائل بال دليل، مع أنه هو  عاب على بعض الفقهاء-١٣

  .وجرد املختصر من األدلة" صفة صالة النيب "اختصر كتابه 
  : ومما يؤخذ على الشيخ غفر اهللا لنا وله-

مني الشنقيطي ال حيسن مد أكالمه يف بعض العلماء كقوله إن الشيخ حم
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  .اجلدل، مع أنين أعلم ملاذا مل جيادله شيخنا األمني رمحه اهللا
 كما ناظر كثريا من املخالفني ،ناظر بعض الروافضشيخ األمني وال

 مطبوع معلوم، وقررته كلية هذا، وكتابه "آداب البحث واملناظرة"ب كتو
يدل على " أضواء البيان"الدعوة باجلامعة اإلسالمية، كما أن كتابه الشهري 

كلية متكنه وعلمه باجلدل، وكذلك مذكرته يف أصول الفقه اليت درسناها يف 
  .الشريعة، وحماضراته الكثرية يف الرياض ومكة واملدينة وإفريقية

 الشيخ عبدالفتاح أبو غدة، وقال إنه طعن يفلباين ألكما أن الشيخ ا
كتم ما يعتقد مداراة، وأبو غدة له أخطاء كثرية ال شك يف ذلك، ولكن له 

وليس جمرد  منه مع ذلك حتقيقات مفيدة وأقوال نافعة، ورمبا كان عمله توبةً
  .اة، والنيات يعلمها اهللامدار

 ذكر بعض العيوب الشخصية يف حممد فؤاد عبدالباقي، كما أن الشيخ
  .دون أن يلتمس له العذر فيما فعل

كما أنه تكلم يف الشيخ زهري الشاويش، مع أنه هو الذي طبع له أكثر 
  .كتبه

سجيل كل  ومما يؤخذ على الشيخ األلباين رمحه اهللا أنه كان يسمح بت-
ما يف جملسه وقد يكون السائل ال يريد التسجيل، ال سيما إذا كان من دولة 

 من يكون على عقيدة كذا أو مذهب فالن، بل إن بعض املستبدين تعاقب
  . باإلعدام وتعاقب من زار سلفياحيكم على من كان سلفياً

 ال جتتمعان يف غريهم مها كما قال الشيخ نوأهل السنة فيهم خصلتا
اتباع احلق، ورمحة اخللق، واملؤمن كيس فطن، ويراعي املصاحل :  تيميةابن

  .ب اخلواملفاسد، وليس خبا وال خيدعه
وينبغي لطالب العلم أن يقول هذا رأيي وما أختاره وأرجحه، مع 
إفساح اال لغريه ليقول رأيه، وال يقل يف مسألة فقهية هذا مذهب أهل 

ه فهو مبتدع، وأي اطالع على كتب يالسنة ومنهج السلف، ومن خالف ف
 الرجال يبني لك أن احلكم على عقيدة أحد فيه اختالف، بل يرى االختالف
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 بني من يقول فالن ثقة وبني من يقول هو ضعيف، ورمبا اطلع بعضهم كثريا
 v   ﴿: على ما مل يطلع عليه اآلخر من حال الراوي، وقد قال تعاىل

|   {   z   y   xw﴾ ]وقال ]٧٩:األنبياء ، قال عن رجل إين ملن 
 ومل ،يب بلتعة، ومل يأذن لعمر يف قتل حاطب بن أ)مسلماً أو: (ألراه مؤمنا

ف عمر أو يبدعه أو يهجره بسبب ذلكيصن.  
  ".اإلخراج من السنة شديد: "واإلمام أمحد رمحه اهللا قال

أنه جعل مدار :  ومن املالحظات املنهجية على الشيخ رمحه اهللا-
باع هو احلديث وحده، وال شك يف فضل السنة وقيمتها، غري أن القرآن االت

  . مله له وبياناًمقدم عليها، وهو مدار االتباع، وإمنا تأيت السنة تفسرياً
 -وهم أفقه الناس وأعلمهم-وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم 

  .يقدمون القرآن دائما كما هو معلوم لكل طالب علم
القرآن هو حمور التربية : "أمني املصري مراراوقال الشيخ حممد 

  ".اإلسالمية
:  قالتوملا سئلت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها عن خلق النيب 

  ).كان خلقه القرآن(
وملا اختلف أهل الشام وأهل العراق أيام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

بيننا وبينكم كتاب اهللا:  قالوا.  
، "القرآنيني"ى القرآن وحده كما فعلت فرقة وقد ضل من اقتصر عل

كما ضل من طعن يف السنة كأكثر املستشرقني وكذا من تابعهم ممن يدعون 
  .اإلسالم أو الدعوة

 العلم لوجه اهللا  طالبرين، أمادد املصوالضالل مالزم ملن أنكر أح
ب من الفهم الصحيح واالجتهاد يف معرفة الصوامريدا احلق وحده فال بد له 

وطلب احلق بقدر اإلمكان، فليست السلفية هي األخذ بظاهر النصوص 
حسب فهمنا هلا ولغتنا حنن، وكثريا ما تتعارض النصوص عندنا سواء االيات 
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أو األحاديث، إذْ أن أكثرها ظين الداللة، وبعض االيات محال أوجه، ويف 
ريه مقيد األحكام ناسخ ومنسوخ، ومنها ما هو جممل، ومنها ما هو مطلق وغ

له، ومنها ما ثبت بالنص ومنها ما ثبت بالقياس، وكثريا ما ختفى علينا العلة 
 مع أن العلة غري خلط بعض الناس بينهمامن التشريع أو احلكمة فيه، ورمبا  

  .احلكمة
ومن األحكام ما ثبت باإلمجاع، واإلمجاع نفسه منه ما هو قطعي ومنه 

  .مجاع ويكون اخلالف قائماما هو ظين، وقد يدعي بعض الناس اإل
ومن األحكام ما هو أصول ومنه ما هو فروع، وأكثر األحكام 

  .اجتهادات واستنباطات ختتلف فيها األفهام
  .ومن األحكام ما كان حكمه متدرجا كفرضية اجلهاد، وحترمي اخلمر

ولغتنا كالعادة ضعيفة أو حمدودة، وفهمنا قد يكون خطأ أو خاصا بنا 
ئة معينة، وكل علم له اصطالحاته، فليست االصطالحات أو ببقعة أو بي

العقدية هي االصطالحات الفقهية، وال مها كاملنطقية مثال، وكل هذه الثالثة 
  .ختتلف عما يقوله البالغيون، وهكذا

  .وليس التأويل أو ااز عند السلف مثلما عند أهل الكالم
ي ه يكون النوقد يكون األمر رد االستحباب وليس للوجوب، وقد

 واملكروه قد يفعله ،للكراهة وليس للتحرمي، كما أن احملرم قد يفعله املضطر
  .احملتاج فيجوزان وحنن ال نعلم، وهكذا

واالختالف منه اختالف تضاد واختالف تنوع، وقد تأيت بعض 
النصوص للتمثيل وليس للحصر أو عكس ذلك، فالشريعة حبر ال ساحل له، 

 ة ال حييطا أحدوالسن.  
وقد صحح الشيخ نفسه أحاديث متعارضة ال ميكن اجلمع بينهما، وال 

 أو منسوخ أو يف بعض معلولبد من القول بأن أحدمها مضطرب أو 
  .احلاالت وهكذا

شرقوا أو (وبعض األحاديث خاص بالبيئة النبوية فقط، كحديث 
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أفضل خاصة بأهل املدينة وليست " العجوة"، وقال بعض العلماء إن )غربوا
  .التمر بإطالق

وبعض األمور مقدم على بعض، فاخلشوع يف الصالة مثال مقدم على 
  .إلزاق الكعب بالكعب

وبعض القضايا جيوز فيها اخلالف ويستوي األمران، وبعض األمور قد 
يعاب من وجه وحيمد من وجه آخر، أو يكون فاضال يف حال ومفضوال يف 

لصحيح، فإذا عرف القول اآلخر حال، وبعض الناس يقول إن قول كذا هو ا
رجع إليه، وبعض العلماء يقول القول ونقيضه معا، وبعضهم يرجع عن قوله 
وحنن ال ندري، وبعضهم قد يكون له يف املسألة الواحدة أكثر من قول، 
والشافعي مثال له مذهب قدمي وآخر جديد، وفقهاء العراق خيالفون فقهاء 

 أيب حنيفة خالفه يف ثلث املذهب، ماملدينة، بل إن بعض تالميذ اإلما
  .يتردد كثريا، وهكذا" سبل السالم"والصنعاين يف 

  .وليست األمور إما سنة وإما بدعة حمدثة
ولذلك ينبغي لطالب العلم أال يكتفي مبجرد فهمه ولغته واجتهاده، وأال 

، وأال يقلد أحدا من العلماء، بل هيقتصر على قول عامل واحد مهما كان علم
 أقرب واألدلة واألقوال ويأخذ منها ما كان موافقا للكتاب والسنة، أجيمع 

إليهما وإىل مقاصد الشرع، مع احتمال أنه رمبا رجح ما هو مرجوح، 
 مع إعذار من اختار غري ذلك، ويضع ،واختار ما هو رأي ضعيف أو خطأ

نصب عينيه كالم السلف الصاحل، وقد قال أحد العلماء ونسبه بعضهم 
رأينا صواب حيتمل اخلطأ، ورأي غرينا خطأ حيتمل : "رمحه اهللاللشافعي 
  ".الصواب
على كل زهرة وال تقتصر على واحدة، هكذا ينبغي حلة تقع والن

لطالب العلم، فيأخذ احلق أىن وجده، وميحص ويتحرى ويتضرع إىل اهللا وال 
  .يكلف اهللا نفسا إال وسعها

ول والفروع، وليست السلفية هي اتباع الكتاب والسنة يف األصو
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مرحلة زمنية كما ظن الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي، وال تركا 
للتمذهب بأحد املذاهب اإلسالمية كما ظن الشيخ حممد ناصر الدين 
األلباين، وما يف رأيهما من حق وجب علينا أن نقبله ولكن ال حنصر العقيدة 

معتقدا من الشيخ فيه، بل هي أوسع من ذلك وأمشل، والشيخ األلباين أصح 
سد معلنة معروفة، البوطي، ومواقف البوطي من حافظ األسد وبشار األ

، ونسأل اهللا أن يكون غير رأيه يف "كربى اليقينيات"وكذلك موقفه يف كتابه 
  .بشار، وهلذا قتلته خمابرات بشار، جعل اهللا ذلك كفارة له وشهادة

قال رمحه وقد واد آخر،  الشيخ األلباين يف واد ومقلدوه يف ويبدو يل أن
وال بد قبل اخلتام من التنبيه على : "يب داود الطبعة الثانيةأاهللا يف تقدميه لسنن 

ب هذا املشروع وغريها بعض أمر مهم، وهو أنه قد يرى بعض القراء يف كت
االختالف يف املراتب املوضوعة لبعض األحاديث بني كتاب وآخر، فيح صح

ف يف آخر، فأرجو أن يتذكروا أن ضع يف أحدمها وياحلديث أو اإلسناد مثال
ذلك مما ال بد أن يصدر من اإلنسان ملا فُطر عليه من اخلطأ والنسيان، وقد 
أشار إىل ذلك اإلمام أبو حنيفة عليه الرضوان حني قال لتلميذه اإلمام أيب 

يا يعقوب ال تكتب كل ما تسمعه مين، فإين قد أرى الرأي اليوم : يوسف
إذا كان السماع يف أنه ، أي "، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غدكه غداوأتر

 التعصب له، وقد يكون قائله رجع عنه ، وعدم ينبغي التثبت منه مثالشريط
  .أو قيده يف موضع آخر

ذلك أنين حني ال أجد احلديث خمرجا يف شيء : "إىل أن يقول الشيخ
 من تضعيف أو ،قتضيه الصناعة أعزوه إليه فإين أحكم عليه مبا ت،من مؤلفايت

يدي من السنن األربعة، وقد يقع تصحيح إسناده اخلاص بالكتاب الذي بني 
 إىل طرقه األخرى جه خترجيا علميا ناظراًحيانا أن يتيسر يل بعد ذلك أن أخرأ

يف كتب أخرى، فآخذ احلكم عليه وأضعفه يف كتاب آخر من السنن فيظهر 
  ".، نتيجة طبيعية الختالف طريقة احلكماالختالف املشار إليه آنفا

وذلك ألنه كانت قد : "مث ضرب الشيخ رمحه اهللا لذلك مثاال مث قال
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  ".جتمعت عندي له بعد انتهائي من الترمذي بعض الطرق
ذكرت هذا التنبيه راجيا أال يتسرع أحد من القراء إذا : "إىل أن يقول

 إىل توجيه سهام -وهو واجده حتما-ما وجد شيئا من ذلك االختالف 
  ".كِّر باألسبابالنقد واالعتراض، بعد أن ذُ

بل احلق أن يلتمس من وجد ذلك يف : " كالمه ذلك قائال الشيخوخيتم
نفسه ألخيه عذرا، مث يوجه إليه التصحيح ببيان وجهه باحلجة والربهان، 
وباللفظ الطيب من الكالم، فمن فعل ذلك تقبلناه بقبول حسن، واستفدنا 

  ". شاء اهللا أن نستفيدمنه ما
عمل به، وهذا كالم مجيل نسأل اهللا أن يوفقنا وإخواننا طالب العلم لل

  .كما مساها" تناقضات األلباين الواضحات"وعليه نفهم ما كتبه السقاف عن 
صحيح " رمحه اهللا ملا راجع بعض األحاديث من  األلباينكما أن الشيخ

 حسبنا وسه صغري احلجم، ولرجع عنها، مع أن الكتيب نف" الكلم الطيب
لوجدنا " اجلامع الصغري وزيادتهصحيح "تلك النسبة فقط يف كتاب كبري مثل 

  .مئات األحاديث ورمبا األلوف، وهكذا أهل العلم دائما
وقد يكون فيما يصححه الشيخ أو يضعفه تناقض وتعارض يتعسر 

: ولمعهما فهم احلديث، فقد ذكر يف إحدى نسخ صحيح اجلامع رواية تق
إذا : (، وقوله يف النسخة األخرى)إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد(

  .، وهي الرواية املوافقة لألصول)شرب أحدكم فال يشرب يف نفس واحد
ل من الصحيح إىل الضعيف أو العكس، جاءه األجل احملتوم وهو ينقمث 

يف ) يعين عن وطء أهل اجلنة(قد كنت أوردت حديث املعلى هذا ": وقال
ضعيف، بناء على تضعيفي :  مقتصرا على قويل فيه)عيف اجلامع الصغريض(

فلما تبني يل حسن إسناده، وصحة االستشهاد : "، مث قال"قدميا حلديث دراج
  ".بالطريق اآلخر الشاهد، قررت نقله إىل صحيح اجلامع، واهللا املوفق

 ينبغي لطالب العلم التدقيق والتحقيق وليس االستعجال والتسرع، -
  .جعل الطبعة اليت لديه هي املرجع الوحيدو
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رحم اهللا الشيخ وأجزل له املثوبة، وهدى مقلديه للحق، وغفر ملن و
حتامل عليه ووصفه بالتناقض واالضطراب، أو قال نأخذ من األلباين 

  .التضعيف دون التصحيح
والشيخ رمحه اهللا حمقق قدير، وهو جمتهد حاله بني األجر واألجرين، 

  .ير وفضل ال ينكر، وكفى املرء نبال أن تعد معايبهعلم غزوله 
وإمنا جيب اليوم اإلنكار على من يتعصب له ومن يقول يف بعض كتبه 
إنه وجد أن احلق مع األلباين يف كل مسألة، وهذا غاية التعصب والتقليد، 
والعجيب أن بعض طالبه جعلوا كالمه وحده هو السلفي، ويعظون يف 

ال يكفر تاركها، وأن تغطية وجه املرأة غري واجبة، املساجد بأن الصالة 
وأمثال ذلك مما قد يظنونه إصالحا، وهو إفساد، فكثري من الناس ال يصلي 

الء أوجب، والتربير وكثري منهم يتبع الغرب يف دياثته، فاإلنكار على هؤ
  .ألعماهلم خطأ، ومن تتبع رخص العلماء أو شواذ الفتاوى تزندق وضل

بعض املصنفني يف السنة  ينبغي التنبيه عليه، وهو أن اً أمرعلى أن هاهنا
 نظر إىل كون احلديث معموال به عند األئمة أو غري كأيب داود والترمذي

، بل كان يعقب بذكر اخلالف يف ول به، ومل يشترط الصحة يف سننهمعم
 من قبله وهو يذكره مبصطلح جديد مل  الترمذياملسألة بني العلماء، وجاء

، وتبعه يف ذلك احلافظ "غريب"، كما أكثر من قوله "حسن صحيح"قوله 
ابن كثري رحم اهللا اجلميع، ويف ذكر األحاديث الضعيفة فائدة وهي احتمال 
أن جيد الباحث طريقا أخرى يتقوى ا احلديث، ولعله لذلك أورد اإلمام 

وغريها أحاديث " فضائل الصحابة"ويف " الزهد"ويف " املسند"أمحد يف 
  .يفة واهللا أعلمضع

صحيح اجلامع الصغري "وبعض طلبة العلم وفقهم اهللا يعجبه كتاب 
م مثني، ولكن ال ينبغي االقتصار ق هلم ذلك، وهو كتاب قي وحمثالً" وزيادته

  .عليه أو االعتماد عليه وحده
وقد أوصى شيخ اإلسالم بصحيح البخاري وبني أنه أصح كتب السنة، 
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  .أال يعتمد عليه وحده فكيف بغريه ومع ذلك نبه طالب العلم
  :" الصغريصحيح اجلامع"وهذه بعض املالحظات على كتاب 

 اليت هي ، أن الكتاب فيه أحاديث األقوال دون أحاديث األعمال-١
، وأحاديث األعمال كثرية جدا سنة ال بد من معرفته لطالب العلمجزء من ال

  . وغريهايف الصحاح واملسانيد واملعاجم
ب  مرتاليت ذكرهابعض األخطاء كه له  ما جيب التنب أن فيه-٢

قال وله نسخ عدة، ، على األبواب الفقهية جزاه اهللا خرياً" صحيح اجلامع"
 اليت هوكذلك نفعين اهللا بنسخة صحيح اجلامع الصغري وضعيف: "املرتب

وهي حتتوي على تعديالت : مث قال.. أرسلها إيل الدكتور مروان القيسي
ح وتضعيف بعض األحاديث نقلها من نسخة األستاذ األلباين تتعلق بتصحي

 من صحيحها مؤخراًتاخلاصة، وبناء عليه فقد نقلت عدة أحاديث ضعيفة مت 
وكذلك فإين : " وذكر عدة أحاديث مث قال،"ضعيف اجلامع إىل صحيحه

 مع حذفت من صحيح اجلامع الصغري األحاديث اليت وضعت سهواً
وذكر أحاديث ". ها األلباين يف نسخته اخلاصة واليت أشار إلي،الصحيح

 من أحاديث الكتاب على الكتب األصول كما قابلت كثرياً: " مث قال،أخرى
وذكر مناذج ". وساعدين يف ذلك األخ الفاضل علي حسن علي عبداحلميد

قمت حبذف أرقام الكتاب األصلية لوجود : "لذلك، مث قال جزاه اهللا خرياً
:  مثالومما ذكر ،)هـ( إىل )أ(وذكر أمثلة لذلك من  ،"أخطاء يف الترقيم

، أي أن هذا املوضع "٣٥١٦ بدأ التسلل من ٣٦١٥ بعد احلديث رقم -ج"
 واملعصوم من ، وهكذا كلنا خطاؤون وكلنا ننسى، مئة خطأهوحده في

  .عصمه اهللا
، "اجلامع" أن الشيخ األلباين ليس الوحيد الذي عمل على كتاب -٣

قال الشيخ : " قوله)٦٢-٨(رشيد رضا يف تفسري املنار وقد قرأت للشيخ 
حممد احلوت الكبري يف كتابه الذي خرج به أحاديث اجلامع الصغري 

، والشيخ احلوت حمدث شامي  منهماقرأ كلٌّ، فيإىل آخر كالمه..." الضعيفة
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 أن األلباين سكن بريوت، ورمبا قابله الشيخ األلباين، والذي أنا متأكد منه
" تشنيف األمساع" إضافة إىل ما ذكره صاحب كتاب  وأحال إليه،نقل عنه

  .بعتمن املخطوطات اليت رمبا طُ
 من العلماء على  لكل شيخ أو عامل طريقته وشرطه، فال نقدم أحداً-٤

غريه يف كل شيء، فبعض العلماء يقدم الدارمي على ابن ماجه، وشيخ 
قدسي على للضياء امل" املختارة" تيمية يقدم اإلسالم ابن"ك احلاكممستدر" ،

، وأبو داود على رواية األثرم أكثر من غريهيعتمد " املغين"وابن قدامة يف 
 يف رسالة  فقال، األئمة أن يعمل باحلديث أحد"سننه"ه يف رمحه اهللا شرطُ

وما  ،.. يشبهه وما يقاربه ذكرت فيه الصحيح وما: "ألهل مكة عن كتابه
  ."هنتيبكان فيه وهن شديد 

 خالف الشيخ األلباين مشائخ آخرون هلم علمهم وفضلهم، منهم -٥
الشيخ حممد بن إبراهيم، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ حممد األمني 

، والشيخ حممد أمني املصري، ، والشيخ حممد بن صاحل العثيمنيالشنقيطي
 بكر اخلالق، والشيخ أبو والشيخ حممود الطحان، والشيخ عبدالرمحن عبد

احملسن العباد، كما خالفه الشيخ أبو شقرة وابنه،  اجلزائري، والشيخ عبد
والشيخ زهري الشاويش، وممن خالفه يف بعض التخرجيات الشيخ أمحد شاكر، 
والشيخ شعيب األرناؤوط، والشيخ بكر بن عبداهللا أبو زيد، وأمثاهلم مما ال 

نقص من علمه وفضله أن خيالفه غريه، فهكذا حنن البشر حيضرين اآلن، وال ي
  .غري معصومني

وال يعيب الشيخث وليس بفقيه األلباين أن قال عنه بعضهم إنه حمد ،
ال يعد اإلمام " بداية اتهد" يف ابن رشد مثالًو، فهكذا قيل عن اإلمام أمحد

  .، وكذلك كان يقول ابن جرير وإمنا حمدثاًأمحد فقيهاً
 على كتب احلافظ ابن حجر السيما يعتمد الشيخ األلباين كثرياًو

، وقد خيتلف علماء اجلرح "ذيب التهذيب"وأصله " تقريب التهذيب"
، فال حرج على من رجح غري ترجيح "التهذيب" يف كما والتعديل كثرياً
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  .ابن حجر أو األلباينالشيخ 
  .كما أن بعض السلفيني قد خيالف الشيخ بالدليل

ارات جارحة مل أجدها لغريه، كقوله ملن للشيخ األلباين رمحه اهللا عبو
ه من ، ووصفُ"ومع ذلك يزعم أنه سلفي: "خيالفه يف التصحيح والتضعيف

  . وهكذا،، واام املخالف بأنه مقلد)ناشئ(خيالفه بأنه 
 مبحاربة التقليد املذهيب، وال شك الشيخ األلباين رمحه اهللا يهتم كثرياًو

 أهم، وال حرج على من كان صحيح أن التقليد مذموم ولكن أمر العقيدة
، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن د يف الفروع، فأمر األصول أهمالعقيدة أن يقلِّ

تيمية رمحه اهللا أنه اهتم باألصول ألن أمرها أهم، أما الفروع فالشأن فيها 
، واالنتساب ألحد املذاهب ال حرج فيه، وإمنا املنهي عنه هو  كما تقدمأهون

  .ئمةالتعصب ألحد األ
أهل احلديث ليسوا من اشتغل به فقط، وينبغي التنبيه ألمر مهم وهو أن 

بل كل من كان منهجه االتباع وترك االبتداع، وكل من بلغه عن رسول اهللا 
 ،ابن تيمية بعد أن بني صحة منهج أهل شيخ اإلسالم قال  شيء فلزمه

و كتابته  على مساعه، أاملقتصرينوحنن ال نعين بأهل احلديث : "احلديث
كل من كان أحق حبفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا : وروايته، بل نعين م
  .اهـ" واتباعه باطنا وظاهرا

فكل من كان متبعا للعقيدة الصحيحة فهو على خري وسنة واتباع، ولو 
  .كان طبيبا أو حنويا أو شاعرا أو مؤرخا أو مقاوال

لفة كابن عقدة، وابن وقد اشتغل بعلم احلديث من كان له عقيدة خما
  .طاهر، والغماري، والكوثري

وكذلك أهل القرآن، فهم ليسوا جمرد من حيفظ حروفه ويعرف قراءاته، 
  .بل من يتبعه وحيكِّمه على نفسه وهواه ويف كل شيء

 نفي الكمية املتصلة والكمية املنفصلة كما يقول ليس التوحيد كما أن
 كما كان يظن الرئيس األمريكي ،ثليثأهل الكالم، وال هو نبذ األقانيم والت
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، وكما يظن النصارى "وليم تافت"، أو الرئيس اآلخر "توماس جيفرسن"
  .أقطار أوروباواملنكرون للتثليث يف أمريكا وبريطانيا وكذا استراليا 

وال يقتصر ترك عبادة األصنام على التماثيل من احلجارة وأشباهها، أو 
  .ألولياء كما يظن بعض الناسترك عبادة املوتى والصاحلني وا

 الدوالربل للشرك وللعبادة صور كثرية، ومنها يف هذا العصر عبادة 
والنفط، وأصحاب النظريات والفلسفات، ومل يكتف بعض الناس باتباع 

  .األديان الباطلة أو الفلسفات املنحرفة، وإمنا ذهبوا إىل اإلحلاد عياذا باهللا
  اإلسالم وحب الرسول واملطلوب اليوم من كل من يدعي حب

وحب اإلمام أمحد وحب ابن تيمية وحب ابن باز أو األلباين أو أي شيخ، أن 
يدعو إىل اهللا ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر أينما حل، بل حىت من يقول 

ستطيع تإنه حيب الدولة ويعذرها بأا ال تعلم عن هذه املنكرات أو ال 
R   ﴿:  اإلنكار، أمل يقل اهللا تعاىلتغيريها، جيب عليه الدعوة ومنها    Q   P

[  Z  Y   X  W   VU T  S﴾ ]؟ فكيف ندعي اتباعه ]١٠٨:يوسف
ونسكت عما خيالف أمره؟ وندعي أننا نعمل باحلديث وال نعمل حبديث 

  .احلديث..) من رأى منكم منكرا فليغريه بيده (
 وأكثر ،اإلميان خيلَق يف جوف األمة كما خيلَق يف جوف الفردهذا و

 بد ال فكان بالتفريط، وإما باإلفراط إما والتحريف التبديل إىل جينحون الناس
 املهمة هذه توىل وقد الوسطى، اجلادة إىل ردهم  منالناس أحوال إلصالح

  .لذلك يتعاقبون الذين إسرائيل بين أنبياء
 حممد خوهآ وكان السالم، عليه عيسى إسرائيل بين أنبياء آخر كان وملا
 كان مبا املباركة األمة  هذهعلماء يقوم أن بد ال كان األنبياء، خامت هو 

 يأتون الذين اددون هم العلماء هؤالء وصفوة إسرائيل، بين أنبياء به يقوم
 استجد مهما ، أخرب كما ،والسنة الكتاب إىل الناس ويعيدون قرن كل يف
 بأنه  العزيز بدع بن عمر اخلليفة اشتهر وقد األهواء، من وكثر البدع من
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 بعده اشتهر مث ،له السابقة والبدع املظامل أبطل حيث ،اإلسالم يف جمدد أول
  :ثالثة أبرزهم كان كثريون، علماء

  .حنبل بن أمحد اإلمام -١
  .تيمية ابن اإلسالم شيخ -٢
 .اجلميع اهللا رحم الوهاب، عبد بن حممد الشيخ اإلمام -٣

 االستفزاز وهذا الكتايب احلقد وهذا الفكري، الغزو هذا بعد اليوم وحنن
 لنا بد وال اهللا إىل الصادقة العودة من لنا بد ال والنصارى، اليهود من العلين

  .مجاعة أو اًفرد ادد كان سواء ديننا جتديد من
 معرفته من لنا بد ال نعم املاضني، تراث نقتات نظل أن يصح وال
 شيء، كل يف به قام من نقلد ال ولكن إليه، والرجوع منه واإلفادة وقراءته

 وبدع جديدة فرق وظهور ،املعادية الفلسفات وتغري العصر الختالف نظرا
 من بعده حيدث سوف ما وال الغيب، يعلم اددين من أحد وليس جديدة،
 من سبقه من علم على اعتمادا عصره احنرافات يقاوم أن وحسبه األفكار،
  .اددين

 فيه جديد ال مثال الوهاب عبد بن حممد الشيخ إليه دعا ما أن والواقع
 غريبة ليست دعوته أن كما هلما، صحيح فهم هو وإمنا والسنة، الكتاب عن
 بشعارات بل أخرى بأمساء ولو غريه إليها دعا فقد اإلنساين، الفكر على

  .اهللا شاء إن سنذكر كما أحيانا كافرة
 الغلو وترك لتماثيلا حتطيم من حممد الشيخ إليه دعا ما أن ذلك ومن

 اليوم  تقره ما هو املزارات، إحداث ومنع القبور وتسوية الصاحلني يف
 الذين أو الشعوب، بثقافات املشتغلني وكل احلديثة االنتربولوجية دراساتال

 السلفية الدعوة وهذه كفارا، كانوا ولو ،الفكرية االنتكاسات عنها يدرؤون
 ترك من اإلسالم علماء يقوله ما عني يه" الوهابية "هاؤأعدا يسميها اليت

 يقوله وما ،الردة أبواب يف املذاهب كل من الفقهاء سطره وما ،البدع
  .العصر هذا يف اإلسالميون املفكرون
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 احلكيم وعبد اجلوهري حممد الدكتور االنتربولوجيني الباحثني ومن
 عن تنهى اليت الكافرة الدول ومن رشدي، وأمحد شكري وعلياء قاسم

 والدة مكان زيارة النمسا حظرت فقد وإيطاليا، النمسا :املوتى آثار قديست
 البدع من حذر وقد ،"موسوليين" قرية زيارة إيطاليا حظرت كما ،"هتلر"

  .والشقريي احلاج وابن الطرطوشي مثل كثريون
 الدين ذا علينا اهللا نعمة ومعرفة للنصوص، الثاقب الفهم هو واملهم

ليس التوحيد كتاب يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ أورده مما فكثري ،مالقي 
 بأنه صفهو أو نهلع أو ذلك فعل ملن الوعيد فيه وإمنا ،شرك أنه على النص فيه
 الشيخ إن مث ذلك، أشبه وما اهللا لغري يصح جعله ال أنه أو ،اخللق شرار من

 ذكر حسبهو الشرك، أنواع كل وذكْرِ والشمول، حاطةاإل عيد مل اهللا رمحه
  .به احمليطة بيئته وخصوصا عصره، يف عليه الناس كان ما

 علم على بغريبة املوتى الصاحلني تقديس ترك إىل الشيخ دعوة وليست
 يف الباحثون سيما ال العلم ذلك فأهل عصرنا، يف العلماين األديان مقارنة

 املوتى دةعبا إن يقولون ،البدائية اتمعات أحوال يف والباحثون لوجياسيوالس
 ،احلديثة األديان نشأت يزعمون كما ومنها ،حيائيةواإل الطوطمية منشأ هي
 األديان وبني والنصرانية كاليهودية احملرفة األديان بني التشابه يلحظون كما

 حىت التوراة يف يزال ال ومما واهلندوسية، كالبوذية ،يسموا كما الوضعية
 كل أن لو أنه أي ،والتماثيل ورالص طمس" التثنية سفر " وبالذاتاليوم

  "!.الوهابيني "يسمى من أول لكانوا واتبعوه بذلك آمنوا اليهود
ومما كثر يف عصرنا هذا ترك التمسك بالقرآن وإحالل القوانني حمله، 
وهذا منكر عظيم جيب على املسلمني إنكاره، وجيب عليهم تقدمي ما هو 

 ال جيوز ولكن ترك احلكم أنكر على ما هو منكر، فالذبح لغري اهللا مثال
 القرآن والسنة فيجب إنكاره قبل ذلك، مع أن كال القرآن أكثر أدلة يفب

  .منهما شرك مثل النذر لغري اهللا، وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا
وينبغي فهم مقصود الشيخ يف مؤلفاته وليس اجلمود احلريف على ما قال 
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  .دون تبصر
 بعض من متثيلها سوء يف وإمنا باركة،امل الدعوة هذه يف ليست فاملشكلة

 هو لكان الواجب لوحي،ا الفما خي فرضا أنه قرر ولو إليها، ينتسبون الذين
  .خيالفه ما كل ورد الوحي اتباع

 ال وهم- ظنهم الدعوة عن املدافعني بعض يرتكبها اليت األخطاء ومن
 أخرى، بلدان من البالد هلذه جاء دخيل وافد والفكر الوعي أن -يشعرون

 شرقًا واحدة أمة فنحن ،اإلقليمية أو الوطنية يسمى مبا تأثرهم من وهذا
 تبنته أو قريب أقرب من جاء ولو باطال كان ما هو الدخيل والفكر ،وغربا

  .كانت حكومة أي
 السلفية الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة أن اليوم واملؤسف

 ليلى،ب وصال يدعي كلو السلفية، تدعي أخرى دعوات امحتهاز التجديدية
  :ومنها

 أي وحدها باليد يكون إمنا اجلهاد ان تظن اليت اجلهادية السلفية -١
  .واادلة الدعوة دون واالدة للقتال مرادفًا جتعله

 احلرب وتعلن وحده العلم على تقتصر اليت وهي العلمية السلفية -٢
  .األول النوع على

 عقيدا أن مع األربعة املذاهب ألحد االنتساب تنكر اليت السلفية -٣
 وبعض" حنفي غري سلفي أنا: "أحدهم يل قال وقد ماتريدية، أو أشعرية
 اسوء األمر يزيد ومما عنه، وحدثين النوع هذا فرأى اهلند إىل ذهب اإلخوة

  !.شىت فرقًا هؤالء ينقسم أن
 مصر، يف يسالسي أتباع كسلفية للحكومات، املؤيدة السلفية -٤
 ، وغريهاوالسودان والشام والسعودية اجلزائر يف وكذا ،ليبيا يف ترحف وأتباع
 فال والسين، املبتدع بني للتفرقة املعيار هي األمر ويل طاعة جتعل طائفة ومنهم

  .احلديث السياسي الفكر وال والسنة الكتاب تتبع هي
 أو "رمير بول" كان لو حىت أمر ويل عندهم هو حاكم وكل
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 ."قديروف"
 ألمريكا، خمالفا كان من كل بابتداع فحكم هؤالء عضب غال وقد

 "الباري فتح" كتاب حيرق وبعضهم باأليدي، يتشابكون بعيين ورأيتهم
 .أشعري كتاب إنه ويقول مثال

 ". سلفي "إنه  أحدهمبقول نفسهمأ يزكون ال الصاحل السلف وكان
 قد بل السنة، أهل منيرجو أن يكون  إنه يقول أحدهم كان وإمنا

 أهل أن السلف أئمة عن نقال العلماء من العقيدة يف كتب من بعض صرح
 من كل فيها يدخل عامة إما والسنة السنة، إال اسم هلم ليس الذينهم  السنة
 متحض من إال فيها يدخل ال حمضة سنة وإما خارجيا، وال رافضيا ليس

 اختلط مث إعالميا، أو مؤرخا أو شاعرا كان ولو االبتداع، وترك لالتباع
 حىت والتسمي، االنتساب حبسب التعامل وأصبح املتأخرة، العصور يف األمر

 ابن فإن صحيح، غري وهذا أشعريا، أخطأ من كل جيعل الناس بعض أن
 نيأشعري يكونا ومل الصفات بعض ينفيان كانا عقيل ابن وشيخه اجلوزي

  .قط
كل أي مة،  تشمل الدعوات اإلسالمية عاني الغرب أكثردوالسلفية عن

األطياف الدعوية والتيارات اإلسالمية، وعلى هذا مراكز البحوث يف أمريكا، 
فال تستغرب أن جتد فيها اإلخوان وحزب التحرير وحزب النور ومجاعة 

  .التبليغ
ال بد : كما أن احلكومة الربيطانية حاولت التقرب من اإلخوان وقالت

  .من التعامل مع اإلسالم السلفي
  : أو خارجهاديدية قبل دعوة الشيخاحلركات التج

الذي يظهر أن الدعوة يف اهلند مل تنقطع، وإن كانت أخبارها التارخيية 
 ما كان يف تركيا، ى الدعوات عند أهل جزيرة العرب هوقليلة، غري أن أخف

حيث ظهرت دعوات جتديدية قبل دعوة الشيخ عند األتراك الذين كانوا 
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  .كانت اجلزيرة العربية خاضعة هلمحيكمون أكثر املسلمني آنذاك، و
ومن أشهر احلركات التجديدية يف الدولة العثمانية حركة الشيخ قاضي 
زاده، الذي كانت له حظوة عظيمة جدا يف الدولة، حىت أنه توىل اخلطابة يف 
املسجدين الكبريين يف إسطنبول، ومها جامع أياصوفيا وجامع السلطان 

  .سليم
واختاره ، "مراد الرابع"د السلطان العثماين وكانت له مرتلة عظيمة عن
يف " فينا" الذي جاهد يف أوروبا وحاصر السلطان لصحبة اجليش العثماين

السابع عشر اجلرجيوري، وسار على طريق /القرن احلادي عشر اهلجري
الطريقة " صاحب كتاب ،"بركلي"قد يكتب الذي ، حممد بركويالشيخ 
 ما كتبه ابن تيمية وابن القيم يف احلكم على ، الذي اعتمد فيه على"احملمدية

  ."رسالة الربكوي"وفية، وهو أيضا مؤلف الطرق الص
ي عده رشيد رضا من اددين، وأنكر على صوفية ووالشيخ الربك

عصره كثريا خصوصا ترك العلم والرقص والتمايل، وطبعت وزارة الشؤون 
عليق الشيخ سعد احلصين، اإلسالمية يف السعودية كتابه عن زيارة القبور بت

وكُتبت عنه رسالة يف جامعة أم القرى مبكة شرفها اهللا، وإمنا كتب كتابه 
ليبني للناس الطريقة الواجب اتباعها، وبين حكم البدعة " الطريقة احملمدية"
 ينايف أصل التوحيد أو كماله كالسحر واحللف  مارها، كما بين بعضخطو

بغري هللا، والتمائم والتن حكم الفأل ولة، وحكم قول ما شاء اهللا وفالن، وبي
  .والطرية والعدوى، وله بعض األخطاء العقدية غري املتعمدة

، الذي هو "تاج الرسائل"ضي زاده كتاب اقالشيخ   تلميذهومن كتب
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي "ترمجة لكتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  ".والرعية
ضا الشيخ حميي الدين أفندي الذي انتقد جالل وكان من الدعاة أي

  . وابن عريبالروميالدين 
، وهو أيضا واعظ جمود توىل مهمة "اسطواين حممد"ومنهم الشيخ 
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الوعظ يف جامع السلطان أمحد، مث يف جامع السلطان حممد الفاتح، وكان له 
، وجهر حبرب "شيخ السلطان"مرتلة كبرية عند سلطان عصره حىت مسي 

  .ية وأغلق تكاياهم وحارب عبادة األولياءالصوف
كما فعل الشوكاين مثال، وهذا ، "الروم"كان كثريون يسمون األتراك و

صل تارخيي صحيح، إذ أن أكثرهم من نسل الروم الذين كانوا بيزنطيني له أ
 مل جتد ترمجته يف مادة األتراك فاحبث فمنأرثوذوكس، مث اعتنقوا اإلسالم، 

  .معنها يف مادة الرو
وسار على الطريقة السلفية يف الدعوة الشيخ أمحد باشا، الذي كان 

 اسية، وكانت له أيضا مرتلة عليا عنيجيمع بني العقيدة والعلم واخلربة السي
، ليس فوقه إال السلطان، "رئيس وزراء للدولة" أعظم أي اًألجلها صدر

  .وكان السلطان نفسه يزوره ويعظمه
دعوة السلفية يف اتمع العثماين، يذكر الشيخ وذلك له أثر يف انتشار ال
هـ أي ١١٢٣يف أحداث سنة " عجائب اآلثار"عبدالرمحن اجلربيت يف تارخيه 

، أنه جاء إىل مصر أحد دعوتهب  الشيخ حممد بن عبدالوهابأن يقومقبل 
علماء الدولة العثمانية وأنكر ما يفعله أهل مصر بضرائح األولياء، وإيقاد 

ناديل على قبور األولياء، وتقبيل أعتام، وقال إن فعل ذلك الشموع والق
كفر جيب على الناس تركه، وعلى والة األمور السعي يف إبطال ذلك، 

يضا قول الشعراين يف طبقاته إن بعض األولياء اطلع على اللوح أ وانتقد
احملفوظ، وقال إنه ال جيوز قول ذلك، وال تطلّع األنبياء فضال عن األولياء 

خرجوا بعد صالة التراويح (، فلما مسع مؤيدوه ذلك ..لى اللوح احملفوظع
ووقفوا بالنبابيت واألسلحة فهرب الذين يقفون بالباب، فقطع مؤيدوه اجلوخ 

  .)واألكر املعلقة وهم يقولون أين األولياء
مث ذكر اجلربيت أنه اجتمع معه زيادة عن ألف نفس من العامة، وذكر 

 مسى علماء مصر التركيأهم ما فيها أن ذلك من ة قصة طويلة فيها طراف
  ".الدجالني"املخالفني له 
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وأكثر الكتب مبيعا يف هذه األيام يف تركيا هي كتب ابن تيمية وابن 
 لكذلك بشرط واحد وأكثر الدعوات قبوال هي الدعوة السلفية، وإاالقيم، 
م  حكماء ال يستعدون عليه وهو كون أصحاب الدعوة السلفية،سهل

األتراك، وإذا كان يف أي كتاب تركي أو حنفي ما يؤيد كالم الشيخ حممد 
 حمبة شيخ اإلسالم )اإلسالمي منهم والقومي( وعلى األتراك فليقولوه فقط،

  .ابن تيمية فهو حراين، وحران اليوم يف تركيا
ويف تركيا اليوم صحوة إسالمية واضحة، وليست هذه الصحوة الكربى 

س، بل هي أقدم من ذلك وأكثر كما يظن بعض الناعلى مذهب اإلخوان 
  .وعيا

 املسمى  عبد الكرمي الزاهدوال خيتص األمر بتركيا، بل إن الشيخ
د وأعاد دعوة الشيخ حممد من جديد كما  قدم من كابل إىل جن"املغريب"

  .سيأيت بإذن اهللا
ويبدو أن سبب حرب العثمانيني لدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

 هو أن املغرضني أوغروا عليها قلوب السالطني العثمانيني املعاصرين رمحه اهللا
هلا، وقالوا إا خرجت على الدولة، وأن السالطني قاسوها على غالة 

أم " قاضي زاده" يف أيامهم، حيث بلغ من شدة أتباع الشيخ األتراكالسلفية 
األكل استصدروا أوامر من السلطان بإعدام شاريب الدخان، وقالوا إن 

بامللعقة بدعة، كما أن اجليش العثماين ازم على أسوار فينا مث أخذ يف 
التراجع، وأخذت الدولة تفقد ممتلكاا يف أوروبا، وكان الشيخ قاضي زاده 

  .على رأس ذلك اجليش
أضف إىل ذلك حقد حممد علي باشا وهو والد إبراهيم وطوسون على 

ودعوة كانت تعده أحد والا فقط، الدولة العثمانية اليت : كال الطرفني
وقد ظهر ذلك حني هاجم ، ملكه يف احلجاز وغريهسلبته الشيخ حممد اليت 

 أن  احلرب على الدولة العثمانية وكادحممد علي باشا الدرعية، كما أعلن
  .يفعل بإسطنبول ما فعله بالدرعية
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ا تملذهب لزم الناس باومما يشاع عن الدولة العثمانية وليس بصحيح أ
احلنفي، نعم كان هو املذهب الرمسي للدولة، ولكنها مل تلزم به الشعب، فقد 

" نبولاسط"كان الناس يف مكة ويف اليمن ويف مصر، بل حىت يف األستانة 
، وكذلك كان الناس يف قبائل اليمن شافعية، لديهم كل املذاهب األربعة

وهكذا كان آباؤنا، مث إننا درسنا املذهب احلنبلي واملذهبان متقاربان، لكن 
املذهب احلنبلي أقرما ألتباع احلديث، وكل واحد من األئمة األربعة الكرام 

  .إذا صح احلديث فهو مذهبه
مذاهب األربعة، وكان يف املسجد احلرام يف أيامهم أربعة حماريب لل

والواجب هو احلكم على العثمانيني بالعدل ما هلم وما عليهم، وال يصح 
اختزال ذلك يف سلطان واحد أو حادثة واحدة، مثل احلكم على السلطان 
حممد الفاتح مبا فعله السلطان عبد ايد، أو احلكم من خالل رسالة السلطان 

ند القادحني، أو موقفه من عبد احلميد الثاين لشيخ الطريقة الشاذلية ع
عند املادحني، وينبغي اطراح كل ما يقول أعداؤهم القوميون " هرتزل"

  .العرب
واملهم أن سالطني الدولة العثمانية مل يكونوا يصادمون دعوة الشيخ 

  . كما يظن بعض الناسالشرك، وهم حيبون التوحيدألا تدعو إىل 
ى العني والرأس، أما لعودعوته للكتاب والسنة ب الشيخ حممد وكت

لدعوة فهي جتربة بشرية نفيد منها، وليس بالضرورة تباع اية ألالسرية العمل
  .نفس العملنفعل أن 

وقد قال بعض الباحثني أن أصل ما يسمى الوهابية من تركيا قبل أن 
  .يظهر الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف جند

لة دد يف املسأ عن البدع ومنهم من تشوكان كثري من األتراك يزجرون
 بدعة، فخلط بني ما يتغري حىت جعل كل ما مل يكن مستخدما زمن النيب 

من الوسائل وما جعله اهللا ورسوله ثابتا، وشرعوا عقوبات مل يأذن ا اهللا، 
، وإلقاء املبتدع من فوق املنارة، وأمثال "الدخان"مثل قتل شارب التنباك 
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 القضاء عليهم، فضال عن الطني حملاربتهم أوذلك مما دفع بعض الس
  .كراهيتهم، وقد رد عليهم علماء آخرون رأى السالطني أم أصدق منهم

أهلها على من وملا حاصرت عساكر الباشا الدرعية دل املنافقون 
الثغرات غري احلصينة فيها، وتربأ كثري من الناس من عقيدة الشيخ حممد أو 

  .نسوها
 باز يف حماضرة عن دعوة الشيخ العزيز بن عبداهللا بن قال الشيخ عبد
أي أنه بعد أن كان الناس " مث تغريت األحوال: "حممد بن عبدالوهاب

جماهدين منصورين أيام الدولة السعودية األوىل، فشا فيهم الترف والفرقة أيام 
الدولة السعودية الثانية، وكانت البضائع تأيت إىل الدرعية من اهلند وإفريقية، 

ات والزعفران واجلوخ، وخالفوا عقيدة الشيخ حىت حطرومنها األطياب وال
 الذين كانوا قد هامجوا الدرعية ،أن بعضهم استعان على أخيه باإلمساعيلية

أيام ظهور الدعوة، وأرادت بريطانيا معرفة ما جيري هناك فأرسلت الكابنت 
بل أنتم اليوم خري منكم : ( الذي قالإىل جند، وصدق رسول اهللا " بيلي"

يف أنتم إذا غدي عليكم جبفنة ورِيح ك: (بعد أن سأل أصحابه) ذيومئ
  ).نكون خريا منا اليوم، نكفى املؤونة ونعبد اهللا:  قالواعليكم بأُخرى؟

واالشتغال بالدنيا وظهور الترف آفة خطرية ذكرها ابن خلدون ضمن 
حديثه عن أسباب سقوط الدول، وهي يف نظري سبب هزمية عبد اهللا بن 

  . قرب الطائف"بسل"يشه يف معركة سعود وج
وقد اشتغل مبؤلفات الشيخ من جاء بعده من املسلمني يف بلدان شىت، 

  .كاهلند ومصر والعراق وبالد الشام وإفريقية
دار "وقامت على الدعوة السلفية مدارس أو كليات كثرية منها 

  .بساحل العاج" بواكي"يف " احلديث
، وأن دعوته إمنا هي الكتاب تدعبومما يدل على أن الشيخ متبع وليس مب

 والسنة أنه عاصره دعاة وملوك يف بالد نائية رمبا مل يسمعوا عن الشيخ أو
 إليه، وممن عاصره على سبيل املثال يسمع عنهم، ودعوا إىل مثل ما دعا



 

 
٤٧٣ 
٤٧٣ 

، ومل تكن املغرب "حممد بن عبد اهللا بن إمساعيل"سلطان املغرب األقصى 
 احلالية، ومل يكن هذا السلطان اجلليل مع اإلجنليز آنذاك يف حدودها السياسية

مثل مبارك الصباح، بل كان مع الدولة العثمانية، وكان حمبا للحديث وأهله، 
وفادى كل مسلم أسري ولو مل يكن من أهل مملكته، وعقد معاهدات مع 

ن أول حاكم كثري من الدول األوروبية مثل بريطانيا وفرنسا والدامنارك، وكا
يف " جورج واشنطن"مل يعترف باستقالل الواليات املتحدة، وقد قال ايف الع

  .رسالة له إىل السلطان إنه ال يعادي املسلمني
، بل )ليبيا حاليا(ومثل ذلك كتبه األمريكان لوالية  طرابلس العثمانية 

صرحوا أم ال يدينون باليهودية وال بالنصرانية، ولذلك ال يكرهون 
  .جلزية لوالية اجلزائرودفعوا ا!! احملمديني

 يف مراسالته، مثلما يف وكان السلطان املذكور يتأسى برسول اهللا 
كتابه إىل الرئيس الفرنسي يف حينه، وهذه الرسالة حمفوظة اليوم يف أرشيف 

  :وزارة اخلارجية الفرنسية وفيها
من عبد اهللا األمري ااهد يف سبيل رب العاملني السلطان بن السلطان "
عظيم الفرنسيني، السالم على من اتبع (...) ف احلسين نصره اهللا، إىل الشري

هجرية، ومن ١١٨٧، ويف آخر الرسالة كتب تارخيها وهو عام ..."اهلدى 
من " مليلة"و" سبتة"وخلّص " العرائش"مآثره أنه هزم الفرنسيني يف موقعة 

  ".نكولنإبراهيم ل"االحتالل األسباين، كما أنه حرر العبيد قبل أن يولد 
  :أعداء الدعوة السلفية -

  : جهاتأربع من للعداوةتعرضت الدعوة السلفية املباركة 
١-وخشي انبعاث اإلسالم من رق منها، الغرب الذي جتسس عليها وف 

جديد وأن جتدد الدعوة أيام الفتوحات األوىل، فأرسل جواسيسه الستطالع 
 شىت، فبعضهم يدعي  وقد جاء هؤالء اجلواسيس متسترين بأشكالأخبارها،

نه حاج، وبعضهم يدعي أنه آثاري، وبعضهم يدعي أنه طبيب جاء ليعرف أ
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املزيد عن الطب العريب، وبعضهم قال إن مهمته حمصورة يف معرفة القبائل 
  .علن أنه صديق للعرب وللدولة العثمانيةوأنساا وأعداد خيوهلا، وبعضهم أ

 الرافضة، الذين وضعوا ما  أهل الشرك والبدعة واخلرافة، ال سيما-٢
، ألن الشيخ حممد بن عبدالوهاب كتب رسالة "فرمه مسترمذكرات "مسوه 

الرد على الرافضة، وهي الرسالة اليت حققها الشيخ ناصر الرشيد جزاه اهللا 
  .خريا

عداوم ظاهرة مكشوفة، حىت أن أحد وعموم أهل البدعة واخلرافة 
 اراد أن ينفّر الناس من -رمحه اهللاكما ذكر الشيخ علي الطنطاوي -هؤالء 

" أوباما"إن : وهو كقول بعضهم اليوم! إنه وهايب: أحد اليهود فقال
هم " ترامب"املظاهرات ضد ، أو قول إعالم السيسي إن الذي قام ب"إخواين"

ن قائد معركة إ إعالم السيسي الذي يقولاإلخوان، وليس ذلك بغريب على 
  !الح الدين أحقر شخصية يف التاريخ وأن ص"رمسيس الثاين"حطني هو 

 الغالة الذين فهموها على غري حقيقتها، وكان هلم جمادالت ذكرها -٣
، وهؤالء الغالة يشتطون يف أحفاد الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا

فهمها ويقولون إا خرجت على الدولة العثمانية بال دليل عندهم على ذلك، 
علوا املخطئ مبتدعا أو مرتدا وج،  مرتدا كافرااستحلوا دم املخالف وعدوهو

لسلفية ، فيجب على املسلمني احلذر من غلو أدعياء اوالغلو خطره عظيم
العمراين يف ليبيا نادر الشيخ  الدواعش، وال أرى قتل مثلما حيذرون من غلو
  .إال مقدمة هلا ما بعدها

ورة ىل الثو التكفري ال بد أن ينتهي إوكل من ابتدأ غلوه بالتبديع أ
 "نتنياهو" سيؤيدون غدا "حفتر" و"السيسي"والتفجري، ومن يؤيدون اليوم 

، ومن يفتون بالقتال مع احلكومة اجلزائرية فيطاعون، ال نأمن أن "ترامب"و
  .يفتوا غدا بالقتال مع فالن فيطاعون

 املنافقون الذين اختذوا الدعوة سلّما ملآرم، ولكن اهللا يفضحهم -٤
  . وآراؤهمأعماهلموتدل عليهم 
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ومما اطلعت عليه شخصيا هو قوهلم إم حيبون أن يروا فالنا وفالنا 
، كما أخربين الشيخ جابر )أنا وأحد اإلخوة( أي مصلوبني على عمود

  .املدخلي رمحه اهللا
 حيثونه فيها  صفحة٢٥  السابقكتبوا لوزير الداخليةالغالة هم الذين و

  ".احلاير" سجن  وأنا عنده يفعلى قتل فالن وفالن
أم يقتطعون النص من اليت اطلعت عليها بنفسي ومن أفعال القوم 

سياقه وخيرجونه عن معناه، وإن أعياهم ذلك حذفوا ما ال يريدونه منه، فهم 
w   v   u   t   s   ﴿: كمن يقول الصالة حرام بدليل قوله تعاىل

x﴾ ]وأذكر أمثلة من كالمي أنا]٤٣:النساء ،:  
خرية ، فحذفوا اجلملة األ"يفعل احلكام إال من رحم اهللا: " مرة قلت-١

  .ليكون الكالم ال استثناء فيه
 مرة كان السياق كله عن العلمانية الغربية، وأا معجبة -٢

  . عن رأيي أناراطيتها، ولكن القوم جعلوا تعبريابدميق
إن بعض السنن مهجورة " بقويل أثاروا مرة أنين أقسم السنة -٣
: وجاءين يستفسر ،را به، وقلت ملن كان مترددا أو مغر" معمول بهوبعضها

قول أنت يف القرآن أليس بعض الناس يتلونه وبعضهم يهجرونه، كما  تماذا
°   ±﴿: قال اهللا    ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨﴾ ]؟ قال]٣٠:الفرقان :

  .بلى، قلت فأنت قسمت القرآن الذي هو أعلى من السنة
هم أن أحث على االنتظار يف إحدى الوقائع حىت  استنكر بعض-٤

  .كمنا بالعدليكون ح
d   ﴿: ال بقوله تعاىلممث إين قررت اإلعراض عنهم مطلقا ع    c    b

f   e﴾ ]ادلة معهم بالنقل أو العقل ال جتدي، ولو ]٧٢:الفرقانإذ أن ا ،
  .وافتروا عليك سواهاأجبتهم عن قضية النتحلوا لك غريها، 

 ما يعاملهم به ن هؤالء ال جيدي معهم نقل وال عقل، فأفضلواملهم أ
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أن الدعوة السلفية املباركة بريئة من كل مع اعتقاد املؤمن هو السكوت، 
 ام التهم اليت يلصقهاا أهل الكفر أو البدعة أو الغلو، وأنه ال بد من اال

  !!، وأنت عندهم إما كذا وإما كذا مهما فعلتواالفتراء
 على أو اإلنسان على حيكمون -اهللا هداهم- اليوم الناس وبعض

توافق ال أو ، توافقهم ال أا رد سلفية غري بأا اجلمعية على أو اجلماعة
 وحسب مذهبهم يكون على الشيخ حممد بن  عندهمرأي ويل األمر

، وعلى "قازان" وعلى ابن تيمية أن يطيع ! أن يطيع بن عريعرعبدالوهاب
  .يطيع املعتصمأمحد بن حنبل أن 

 وميكن سلفية أا تدعي نابغة اإلسالمي التاريخ يف مرة ألول نبغت وقد
 يف اجلواسيس من مأخوذ مذهبها وأصل ،"سلفية ويل األمر"تسميتها 
 ولكنهم غريهم، عن خيتلف السعوديةيف  احلكام حال أن مع السعودية،

 له يكتب أو شيء كل يف احلاكم يطيع من هو السلفي فجعلوا ذلك عمموا
  .خاصة سرية كتابة

 أمر، ويل بشار وإن أمر، ويل" برمير بول "إن: قوهلم التعميم هذا ومن
 بال حاكم كل يف بل ،"القذايف"و "هادي"و "السيسي" يف ذلك مثل وقالوا

 إىل انتسب أو الدعاة من أخطأ من فهو عندهم، اللدود العدو أما استثناء،
 يف حباكمها تعترف  الدعوة أي أو والتبليغ كاإلخوان إسالمية، دعوة

، وهم يفضلون السيسي على مرسي، وبعضهم يدعو أن ينصر اهللا نظرهم
  !اليهود على محاس

 عكس هو عنهم واملنقول ،نفسه يزكي أحدهم يكن مل الصاحل والسلف
 أخرجنا اهللا شاء فإن النار يف أنفسنا وضعنا قوم حنن: "أحدهم قال فقد ذلك،
، وكانوا "مفاليس اهللا على لوردنا الدنيا مصائب لوال ":آخر وقال ،"منها

 استحلف حذيفة خيافون على أنفسهم من النفاق، حىت أن عمر الفاروق 
 :هل مساين رسول اهللا مع املنافقني؟  

 جيتنبون كانوا سلفي، أنه منهم أحد يدع مل أم مع الصاحل والسلف
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هم إذا دخل عليهم أمرهم  وبعضهم ال يدخل عليهم مطلقا، وبعض،السالطني
 صديقًا كان أنه الزهري على بعيب حازم فأبو واهم ومل ميدحهم،

  . ملا كلم هشام بن عبد امللكللسالطني
 مع ،العزيز عبد بن لعمر عمل أنه على يندم مهران بن ميمون واإلمام

  .عادال إماما كان اجلميع يعلم كما أنه
  .منهم يهرب الثوري سفيان واإلمام

 وجيرحه بكري بن يونس يف يطعن معني بن حيىي والتعديل اجلرح موإما
ال بأس به، مجيل املذهب معتزال :  ويثين على راو آخر قائال،للسلطان بالعمل

  .للسلطان
مل أكتب : سألت أمحد بن حنبل عن حفص الفرخ فقال: وقال املروزي

  .عنه، كان يتبع السلطان
  :يقول املبارك بن اهللا عبد واإلمام

  ورهباا سوء وأحبار  امللوك إال الدين أفسد لوه
 الذي املال عنه قطع البصرة صدقات ويل ةعلي بن إمساعيل أن بلغه وملا

  .يعطيه كان
 املتوكل أن مع طعاما له يذق مل بل للمتوكل، يعمل مل أمحد واإلمام

  .الغيار بلبس الكتاب أهل وألزم السنة وأحيا البدعة قمع
  .مالك من للحق وأقول أجرأ بأنه ذئب أيب ابن دحمي أمحد اإلمام وكان

بينه وبني وايل خبارى جفوة شديدة  كان ،واإلمام أبو عبداهللا البخاري
  . كما أمر إليهبدأت بامتناع البخاري عن الذهاب

 السلطان واله حني اشترط عصره يف احلنابلة شيخ الفراء يعلى وأبو
  .خلإ ... مهرجانا وال الاحتفا وال موكبا للسلطان حيضر أال القضاء

 أو قط، كتابا له يهدي أو عصره سلطان السلف من أحد ميدح ومل
 عبد وابن القيم وابن تيمية البن واحدا كتابا جتد وال بل أفعاله، له يربر

 كما يف ذلك فعل من ليذم تيمية ابنإن  بل قط، للسلطان قدموه الوهاب
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 واملؤرخ ،اكم عصره يف كتابه، وال أحدا من السلف مدح ح"درء التعارض"
 عن ريةحب كتب ولذلك ،ألحد هيقدم مل أنهيف أول تارخيه  يذكر اجلربيت
، واليوم جتد يف أمريكا من يقول إنه اهللا رمحهما الوهاب عبد بن حممد الشيخ

مجهوري وأنه صوت ويصوت لدونالد ترامب، ولكن ال جتد من ميدحه ويثين 
  .على أفعاله ويقدم له كتابه

 من ماال أخذ أنه دينار بن مالك على ينكر واسع بن حممد التابعيو
  .احملتاجني على ليوزعه السالطني

 ،شهرية ذلك يف قصته البيكندي سالم بن حممد اإلمام البخاري وشيخ
 رأيت إذا احليلة من بابا سبعون لدي: قال الذي بالثعلب مثال ضرب أنه حىت

  .يراين وال ى الكلبأر أال كلها أفضلها ،الكلب
  .واستقصاؤه حصره يصعب كثري ذلك وأمثال
 هو وهذا" السلطان يتبع مرجئًا كان: "قوهلم اجلرح أئمة عن واشتهر

  .الناس بعض على ينطبق الذي الوصف
 املخالفة الفرق وتاريخ واجلماعة السنة أهل معايري استقرأت ولو
 األئمة نكاو  لطال املقام جدا،السالطني ترك وعلى الصحيح لالعتقاد

 عبد والشيخ األلباين، الدين ناصر حممد الشيخ مثل أدركتهم ممن املتأخرون
 على ، تاركني للعمل عند السالطني مطلقا،وأمثاهلم الغامدي سعدي بن اهللا
 السلف وكان عنه، يتورعون كانوا السلف ولكن ،حراما ليس العمل أن

 فيما  بقوله عمال وهماعتزل السالطني على اإلنكار يستطيعوا مل إن الصاحل
 فقد اعتزهلم من(: وقوله ،)اعتزلوهم الناس أن لو(: رواه البخاري ومسلم

 يدعون وإمنا قط، العمر بطول عصره لسلطان السلف من أحد يدع ومل ،)جنا
، وممن كان يدعو للحكام بالصالح عليهم دعوا وإال والصالح باالستقامة هلم

  .از رمحه اهللاوينصح هلم الشيخ عبد العزيز بن ب
 وكذا املواهب الربانية، والعلماء خيتلفون قوة وضعفا، فالقدرات ختتلف

وبعض العلماء يرى االعتزال وبعضهم يرى اجلهر باحلق ويصرب على البالء، 
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لكن ال أحد قط ميدح السالطني ويثين على سياستهم وجيعل نفسه تبعا هلم، 
ان ويعيبهم وكان ابن سريين كان احلسن جييء إىل السلط: قال أحد املؤلفني

  .ال جييء السلطان وال يعيبهم
وملا حج عبدامللك بن مروان طلب مقابلة التابعي سعيد بن املسيب، 

  ."ما ألمري املؤمنني إيل حاجة وما يل إليه حاجة": فأىب سعيد وقال للرسول
حاجيت أن : "اذكر حاجتك، فقال: بعض السالطني ألحد السلفوقال 
  ."يغفر اهللا يل

  ."نفسي أهون عندي من الزر: "لسلطانوقال آخر ل
:  ملا كتب إليه أمري البصرة أن يأتيه،وقال عامر بن عبد القيس البصري

لدى ابوابكم طالب احلاجات فادعوهم فاقضوا حوائجهم ودعوا من ال "
  ".حاجة له إليكم

كان حممد بن إمساعيل ورعا يتجنب : "وقال الذهيب عن البخاري
  ". يدخل عليهمالسالطني وال

ال : أدركت بضعة عشر رجال من التابعني يقولون: "وقال اإلمام مالك
  .يعين السالطني" تأتوهم وال تأمروهم

ألساطني ه اواما ر"ع السيوطي يف ذلك أقواال كثرية ضمن كتابه ومج
أخبار الشيوخ "، وكذا مجعها املروزي يف كتابه "يف عدم ايء للسالطني

  ".وأخالقهم
بعض العلماء يدخل على السالطني مثل اإلمام مالك لكي يأمر وكان 

  ".إمنا جعلتهم مثل الكنيف: "ي قالوينهى، وكذلك األعمش الذ
على أننا ننبه على أن أحوال السالطني ختتلف أيضا، وبعضهم أقرب 

أعدل من غريه من ملوك بين أمية، " الناقص "بللعدل من بعض، فيزيد امللق
نصور، وهكذا، وهم على كل حال خري من حكام واملهدي خري من امل

  .عصرنا بكثري
 وكان ،باطال يتهمه أو حقه ينقص أو غريه السلف من أحد يظلم ومل
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 ألسنتهم حيفظون كانوا بل الناس، وذكر الغيبة من يتخوفون الصاحل السلف
  .القصوى للضرورة إال

 الناس ايبخسو ومل معا هئومساو حماسنه ذكروا أحد لذكر اضطروا وإذا
 كما العقر على إال يقع ال الذي كالذباب يكونوا ومل مدين، كأهل همءأشيا
  . اإلسالم شيخ قال

 قلت إذا قال الذي ،كالبخاري اجلرح يف عبارته خيفف من ومنهم
 وقال املسلمني، من أحدا اغتبت أنين اهللا يسألين ال اع،وض فهو "عنه سكتوا"

  .مسمومة العلماء حلوم عساكر ابن
 بقوله عمال ينصحوم بل السالطني ميدحون يكونوا مل الصاحل السلفو
" املعروف" النصيحة الدين.  

 مقابل املال بيت من شيئًا يقبض الصاحل السلف من أحد يكن ومل
µ   ´   ³   ²   ﴿: الكرام األنبياء قال كما حاهلم بل ،احلق قول أو الدعوة

¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸¶﴾ ]و، ]٥١:هود﴿,   +   *  )   (   '﴾ 
 أخطأ، وإن مفتيا أو عاملًا ريعي من الصاحل السلف من يكن ومل ،]٥٥:الفرقان[
 أحد وال باهلداية له ويدعو عليه يشفق بل ،غريه أذنب إذا يفرح ال املؤمنو

  .وخنطئ نذنب فكلنا معصوم األنبياء بعد
 كبري هو ما واألخطاء الذنوب من أن يعلمون الصاحل السلف وكان

F   ﴿ :وعال جل رم بقول عمال ،وأكرب    E   DC   B   A   @   ?   >
   XW    V    U   T    S   R   Q    P   O   N   M    L   K   J   IH   G

\   [   Z    Y﴾ ]ولكن كبري احلرام الشهر يف فالقتال، ]٢١٧: البقرة 
 أكرب والفتنةد اهللا، وإخراج أهل املسجد احلرام منه أكرب عن أكرب باهللا الكفر

  .اهللا كتاببنص  وأشد القتل من
½   ﴿ النيات اام يف فرعون منهج على يسري من السلف يف يكن ومل

Â   Á   À 6   7   8   ﴿و ،]٣٥:الشعراء[ ﴾¾   ¿       5   4   3 
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Ð   Ï  Î  Í   ﴿: وأعوانه فرعون وقال ،]١٢٣:األعراف[ ﴾9   :   ;
× Ö Õ Ô  Ó  Ò Ñ﴾ ]حكم طالبا أنكما أي ،]٧٨:يونس 

  .السياسة وغرضكما
أي  ]٢٤:املؤمنون[ ﴾}   |   {   ~﴿: السالم يهلع نوح قوم وقال

، اهللا رمحه سعدي بنا الشيخ ذكر كماأتباعا له  تكونوا بأن الفضل له يكون
 ﴿[   Z   Yوقال املشركون عن دعوة النيب     X﴾ ]فإذا قيل ذلك ]٦:ص ،

أواسطهم، فكيف ال يقال ملن يقتدي داهم من ألول الرسل وآخرهم ويف 
  أتباعهم؟
 رمبا بل خارجي بأنه خالفهم من يتهمون الصاحل السلف يكن ومل

ملا زكى رجال  حنبل بن أمحد لإلمام قيل وملا ذلك، العدل اقتضى إذا زكوه
  !"يب ابتلي صاحل رجل: "قال فيك، يقع ولكنه

 كل بل إسالمه، يثبت نأ فالن على إن يقول السلف من أحد يكن ومل
  .مسلم فهو اإلسالم خصائص من شيئا فعل من

 أو يتحدثون بكل ما مسعوا، ومل يكن السلف الصاحل يصدقون كل قول
  ).كفى باملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع: (وقد قال النيب 

 األصل هو الذي اهللا إىل الدعوة مقام بني قونيفر الصاحل السلف وكان 
  .احلق قبول رفض الذي املعاند على احلجة إقامة مقام وبني

x   ﴿: فقال  الكرمي لنبيه الدعوة سبيل أوضح تعاىل واهللا    w   v
¢   ¡   �   ~   }|   {   z   y﴾ ]وقال ،]١٢٥:النحل :

﴿   Z   Y   X   W   V   U    T   S   R   Q   P   O   N   M   L
f   e   d   c   b   a   `   _^   ]   \   [   j   i   h   g   

k﴾ ]٣٤-٣٣: فصلت[.  
I   ﴿ احلجة عليهم وأقام أنذرهم الذين الكفار عن وقال    H   G    F 

N   M   L   K   J﴾ ]وقال ،]٢٤:سبأ :﴿   V   U   T   S    R   Q    P
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X   W﴾ ]الرسول هدي وجعل احتمالية املسألة فجعل ]٢٥:سبأ  
  !إجراما

;   ﴿ قول كل يف دلبالع املؤمنني وأوصى وأوصاه    :   9   8
 :تعاىل قوله العزيز عبد بن عمر جعل وهكذا ،]١٥٢:األنعام[ ﴾>   =   <

﴿O   N   M   L    K﴾ ]يزال وال ،خطبة كل يف اآلية ]٩٠:النحل 
  .أسبوع كل يف بذلك روننايذكِّ اجلمعة خطباء

 ،اخلصومة يف رجيف أو الكذب ي يفتر السلف من أحد يكن ومل
: يقول تعاىل ورم يكذب، ال املؤمن إن: يقول  والنيب كذبوني وكيف

﴿G   F   E   D   C    B   A   @﴾ ]١٠٥:النحل[.  
 واجلهاد اهللا طاعة يف هو إمنا واالستقرار األمن أن يعلمون السلف وكان

 إمنا العصا وشق الفتنة وأن املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر اهللا سبيل يف
  .احلق قول وترك ملفسدينا اتباع يف هي

 كنت ولو احلق وافق ما هي اجلماعة أن يعتقدون الصاحل السلف وكان
 وكان السابقني من قلة به آمنت مث وحيدا  الرسول كان فقد وحدك،

  .مملوكًا عبدا منهم كثري
  ".حممد بن أسلم الطوسي هو اجلماعة: "وقال بعضهم

 أهل وعامة ،تيمية ابن الماإلس وشيخ ،أمحد اإلمام أن ذلك يؤيد ومما
 نفر أم مع الصحابة من الفتنة يف املعتزلني موقف رجحوا ،والسنة احلديث

: وائل أبو ااهد التابعي وقال عمر، وابن وقاص أيب بن سعد منهم قليل
"تهِدش نيّفت صبِئْسفّ ونَوص."  

" لمائنالع تبع حنن: "ويقول غريه يقلد الصاحل السلف من أحد يكن ومل
 دون من أربابا ورهبام أحبارهم اختذوا الذين هم والنصارى اليهودو كيف
 حكم الرجم الذي عندهم يلغوا، واليهود مل ناظر لكل متاح اهللا وكتاب اهللا،

ك وغريوه يف التوراة، ولكنهم استنصحوا الرجال يف دين اهللا واتبعوهم يف ذل
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  .إىل اجللد والتحميم
 مل ضعيف، غريهم وقال ثقة، أحدعن  قالوا اإذ الصاحل السلف وكان

ا قالوا ذ، وكذا إّوضاع اآلخر فيه يقول من بعضهم وثق رمبا بل ذلك، ينكروا
  ".كان صاحب سنة"عن أحد إنه مبتدع وقال غريهم 

 ما أحيل وأنا رآه، منكر عن يسكت الصاحل السلف من أحد يكن ومل
 كتاب اتباع منه وأطلب ،كرميال القارئ إىل وإعالمنا وأسواقنا شوارعنا يف
  .ذلك يف  رسوله وسنة اهللا

 باملهم ويشتغل الضالل من يعلم عما يسكت السلف من أحد يكن ومل
  .األهم عن

 الباطل، بقول فكيف احلق، كتمان من حيذرون الصاحل السلف وكل
z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   p   }   ﴿: يقول تعاىل واهللا

 بأن والتعلل ،]١٥٩:البقرة[ ﴾   ¡   ¢   £   ¤   ¥|   {   ~�
، كما سيوضح إن شاء مقبول غري املخالفون يستغله لكيال هو إمنا السكوت

  .اهللا ال سيما يف النصيحة للعلماء
 لسبب كان ولو السالطني على الدخول من حذر السلف من وكثري

 تعظه، أن ولو سلطان ذي على نتدخل ال: "قال أحدهم أن حىت مشروع،
  "!القرآن ظهاحتفّ أن ولو بامرأة ختلون وال

 عليهم دخل من: "عجرة بن كعب ىرو كما يقول  والرسول
  ".احلوض علي يرد ولن منه، ولست مين، فليس بكذم، فصدقهم

 شيئا مبتدع من يسمع ال حىت أذنه يف إصبعه يضع السلف بعض وكان
 تصديق من عليه مهوسال اهللا صلوات حذر مبن فكيف إميانه، على خوفا
  قوله؟

 ادعاء ليس الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة باعات أن واملقصود
  .تكذبه أو االدعاء تصدق عملية حقيقة وه وإمنا باللسان
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  :وحنن نسأل هؤالء
 أهل مواالة من والفكاك النجاة عتيق بن الشيخ كتاب يف تقولون ماذا
 روحيذِّ عصره يف الشرك أهل نع يتحدث هو إذ ،به نأخذ قالوا فإن ،اإلشراك

 موحدون مسلمون وهم األتراك أليس ترى يا:  قلنا.جند أهل يواليهم أن من
 مع التحالف وهل ؟ النصارى الذين يقولون اختذ اهللا ولدااألمريكان من خري

  منها؟ ليس أم عندكم املواالة من األمريكان
 نوافبي :قلنا ر،األم والة عن خارج إرهايب هو بل به نأخذ ال قالوا وإن

  .احلق وايعرف لكي واكتبوه للناس ذلك
 الذي فهذا قلنا رهم،وحيذِّ األمر والة ينصح أن عليه كان قالوا وإن

  .فعلناه
 ببيان وإما باملوافقة إما عليه جنيبكم كي لنا فبينوه ذلك غري قلتم وإن

  .نظرنا وجهة
 آيات بن عتيق رمحه اهللا على من أخطأ يف بعضوكيف أنكر الشيخ 

  الصفات واتبع كالم اجلهمية مثل صديق حسن خان؟
، وإن أول ذنوبه من ختففون إمنا وغيبته عرضه ستحلونت من أنواعلموا 

من حيتقركم ويستهزئ بكم هو من تكتبون له أو تكلموه بأن يفعل كذا 
، فماذا "يين الواحد حليته متر ويقول كذاجي"وكذا، وقد قال األمري نايف 

  لك؟تريدون بعد ذ
 عن بشر وابن غنام ابن كالم وأماوالدعوة بريئة من تكفري املسلمني، 

 من فيه بد فال ذلك وأمثال اإلسالم أهل فعله وما اإلسالم، أهل غزوات
  :التفصيل
 امللة من خمرج كفر عداه ما وأن الواسعة دائرته باإلسالم أرادوا إن -١

 مكة عن وقوهلم ،"املسلمني ديرة" اجلهلة كقول وهو ،مردود كالم فهو
  ".املشركني ديرة "اهللا شرفها
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 فهذا سواه من تكفري دون وحقيقته كماله باإلسالم اأرادو إن و-٢
 أن كما" املسلمني إمام "يقولون احلرمني أئمة اليوم نسمع وحنن مقبول،
 ".املسلمني أمري "عائض نعن اب يقول عاكشاً املؤلف

 منها اأنواع التوحيد كتاب يف ذكر نفسه الوهاب عبد بن حممد والشيخ
 أو التوحيد كمال ينايف ما ومنها اهللا، غري كدعاء التوحيد، أصل ينايف ما

 أن واألفضل ولفالن، هللا العزة: يقول من مثل مستحسنة، لفظية آداب جمرد
: تعاىل قال كما واملخلوق، اخلالق بني اجلمع وجيوز فالن، مث داملوح يقول

﴿g   f   e    d﴾ ][   ^   ﴿: وقال ،]٨:قوناملناف   \ 
 ]٣٢:آل عمران[ ﴾Q  P   O  N﴿: وقال ،]٦٥:التوبة[ ﴾_   `

 يف جاء كما بالواو ذلك قال أحدا أن ولو مث، نقول أن األدب من أن أي
، ورمبا كان اجلائز به  واجلائزاألفضل له نبني ولكن عليه، حرج فال القرآن

  .املنسوخ واهللا أعلم
 جند علماء عليه اتفق ما املتضمنة الرسالة وتوزيع بعط بإعادة أوصي وأنا

  .، إذ هو موضع اتفاق وهللا احلمدالتوحيد من مكة وعلماء
  .ومتكنه صاحبه علم على دليل التفصيلو

 فيه بين التوحيد كتاب يف بابا الوهاب عبد بن حممد الشيخ ذكر وقد
  .اهللا دون من أربابا العلماء اختاذ الشرك من أن

  :نوعني على وجعلهم تيمية ابن اإلسالم شيخ حكمهم لفص وهؤالء
 غريوا أم يعلم وهو يطيعهم بأن اهللا دون من أربابا يتخذهم أن -١

  .فاعله يكفر فهذا اهللا، دين
 من أمثاله حكم له عاص فهذا ذلك، يعلم ال وهو يطيعهم أن -٢
  .املسلمني عصاة

 أم ، مل يكفّر مشسانالشيخ حممد نفسه الذي: وأيهما أوىل باالتباع
 الغالة الذين يزعمون أم أتباعه؟
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 التكفري يف الغلو احلنابلة أن أكثر خطأ تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكروقد 
  .ثباتاإل يف والغلو

 من تباعهاأ بعض لدى جدو ما املباركة الدعوة هذه وفص شاب وقد
 كذا ةقبيل دانت "أو" كذا عام اإلسالم ظهر: "كقوهلم والتشدد الغلو

" اًكويفر "أو اًكافر الدعوة خيالف من كل تسمية الشدة تلك ومن ،"باإلسالم
 الشديدة الغفلة مع ،بالوشاية أو بالشبهة واملال الدم استحلوا ورمبا يقال، كما
والنصريية والدروز وغريهم ممن كانوا  النصارى من الدعوة أعداء عن

 كتب عن ن تيمية إمنايعيشون قريبا منهم، ومصادرهم متوفرة، وكأن اب
  .نصارى عصره ونصريية عصره ودروز عصره وإمساعيلية عصره

 الليل، يف إال املرأة خترج وأال نوافذ للبيوت تكون أال اأيض الشدة ومن
 أو" تةرالك "يسمى كان ما تلبس أن عليها حيرم وأنه مطلقًا، أحدا متكلِّ وأال
 أو جملةيقرأ  أن الرجل على حيرم كما اخللف، من سحابا لثوبل جتعل أن

 وأمثال كبك، أو ساعة له يكون وأن العقال أو البنطلون يلبس وأن جريدة،
، وكذا والصواب اخلطأ تقبل وتقاليد عادات خمالفة الإ عليه، دليل ال مما ذلك

الرد على "استخدام مصطلحات أو عناوين منفرة يف قضايا ترجيحية، كعبارة 
، مع أن اهللا تعاىل قال "الكلب العاوي"اء ، أو تسمية بعض العلم"احلمار

N   M   L   K﴿: لرسوله الكرمي    J   I   H   G   F ﴾ ]كما ]٢٤:سبأ 
  .سبق

  .فيها ليس مبا واامها فيها للطعن بابا الدعوة ألعداء فتح الغلو وهذا
 اوانفر "أو" خذوه: "يقول من تكفري بعضهم اعتقاد الغلو ذلك ومن

  .قالوا كما ذبائحهم حترم همكفر على وبناء ،"به
 قول إن واه،افت يف اهللا رمحه إبراهيم حممد العالمة الشيخ قال قدو

 ،"حالل فهي قائلها ذبائح وأما ،الشرك رائحة فيها به انفروا أو خذوه"
 كما باهللا عياذًا مشركًا فيكون اجلن يدعو من بني وفرق العلم، يكون وهكذا
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 اجلن أن منه ظنا باجلن أحد على يدعو من وبني ،نوواملشعوذ السحرة يفعله
  عن املسلمني، بل نص العلماء على أن سؤالميلكونه أو ذلك، يستطيعون

 وتعليم بدعة كل عن الزجر جيب حال كل وعلى ،بح بدعةا الذعقيدة
 املراتب حبسب كتابه يف كما اهللا إىل والدعوة الصحيح، االعتقاد اجلهال
  : مع من تكوناهللا رمحه القيم ابن بين اليت الثالث
  .املوافق مع وهذه احلكمة -١
  .الناس من الغافل مع وهي احلسنة املوعظة -٢
 .املخالف مع وهذه أحسن هي باليت اادلة -٣

 إحدى بني حنن إذ ،عنه نسكت وال والعدل بالعلم جنادله واملخالف
  :املصلحتني

  .احلق إىل يهتدي أن إما -١
 .جةاحل عليه نقيم أن وإما -٢

 1   2   ﴿: السبت يف تدينعامل على املنكرين عن تعاىل اهللا قال كما أي
  .]١٦٤:األعراف[ ﴾3   4   5

  :اهلداية نوعي بني التفريق وينبغي
  .وحده اهللا إال ميلكها ال اليت التوفيق هداية -أ

9   ﴿: وقال األنبياء ا اهللا أمر اليت الداللة هداية -ب    8   7   6   5 
 وإقامةً املشركني لشبهات قطعا ،هلم والبيان النذارة أي ،]٥٤:ورالن[ ﴾:

r   q﴿: ربه له قال ، اخللق أفضل حىت ،عليهم اهللا حلجة    p   o ﴾ 
R   Q﴿: وقال ،]٤٨:الشورى[    P    O   N   M   L   K ﴾ 
 فال ،املوروثة التقاليد عليه تكن مل أو اتمع يألفه مل ملا التحرمي أما ]٢٧٢:البقرة[

 الصاحل والسلف ورسوله اهللا قال ما يقول أن أحد كل على وإمنا يصح
}   |   ﴿: تعاىل قال علم، بغري اهللا على قائال كان وإال اتهدون، واألئمة

©   ¨   §   ¦   ¥    ¤    £   ¢    ¡   �   ~   }﴾ 
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\   Z   Y   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   ]   ﴿: وقال ،]١١٦:النحل[
l   k   j   i   h   g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]﴾ ]٣٣:األعراف[. 

  ."لألعلى األدىن من تدرجا اآلية هذه يف إن": اهللا رمحه القيم ابن قال
 قول له وليس وأمثاله، مشسان يكفر مل الوهاب عبد بن حممد والشيخ

 بني وإمنا قط، غريهم أو مصر أهل تكفري أو العثمانية الدولة بتكفري مأثور
  .الشرك وحقيقة العبادة وحقيقة التوحيد، حقيقة اهللا رمحه

 قاسوا وإمنا دليل، بال ذلك وأمثال والقهوة الشاي حرم الناس وبعض
 أبطله فاسد قياس وهو النجدية، احلديث جمموعة يف كما اخلمر، على الشاي
  .أنفسهم الدعوة علماء

 دعوة حقيقة وبينوا الغالة على ردال الدعوة علماءبعض  توىل كما
  .اهللا رمحه الوهاب عبد بن حممد الشيخ

 بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد بن اللطيف عبد الشيخ العالمة قال
 املقدمتني هاتني على ورتبوا: "... اجلهلة الغالة هؤالء عن الوهاب عبد

 أم ىتح ،األحكام من الصرحية الردة على يترتب ما ،الضالتني الكاذبتني
 القول، هلم وأغلظت وهددم فأحضرم أمرهم إيل فعفر السالم، رد تركوا

 رسائله وأن الوهاب، عبد بن حممد الشيخ عقيدة على أم أوال فزعموا
 الس ذلك يف حضرين مبا حجتهم دحضتأو شبهتهم، فكشفت عندهم،

 ال فإنه ملذهبوا املعتقد هذا من الوهاب عبد بن حممد الشيخ برباءة وأخربم
 والكفر األكرب الشرك من فاعله تكفري على املسلمون أمجع مبا إال ريكفِّ

 آخر إىل" املعترب وبلوغها احلجة قيام بعد ،منها شيء أو ورسله اهللا بآيات
 شيخ قرره عما خيرج ال وتفصيله كالمه كل يف وهو ،اهللا رمحه كالمه

  .عدلو بعلم والقول التفصيل من تيمية ابن اإلسالم
 مكفرا ارتكب إذا منهم الواحد يكفر إمنا وغريهم واملصريون فاألتراك

 أي وليس العلم أهل بذلك حيكم وإمنا املوانع، وانتفاء الشروط ثبوت بعد
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 حممد والشيخ زاده قاضي الشيخ اتباع بعض يراه كما وليس مدعٍ، أو جاهلٍ
  !.الوهاب عبد بن

 بعض يد على مصر يف بعضهم درس خري كل اهللا جزاهم الشيخ وآل
  .الصحيحة بعقيدم احتفاظهم مع األزهر من وخترجوا األشاعرة

 ،غريهم عن والتجويد والقراءات احلديث تلقى الشيخ آل وبعض
 البسام اهللا عبد العالمة الشيخ كتب وقد غريهم، عن اإلجازة أخذ وبعضهم

 عبد بن حممد بن اهللا عبد بن سليمان اإلمام للشيخ إجازة على اطلع أنه
 أن فيها هجييز ،احلسين الشريف خالد بن احلسن اإلمام الشيخ من الوهاب

  .البخاري صحيح ومنها الستة اإلسالمدواوين  عنه يروي
 سعد الشيخ عن التجويد أخذ اهللا رمحه باز بن العزيز عبد والشيخ

 موالتمائ فالتعاويذ متوارث، قدميحممد  الشيخ منه حذر ماو ،البخاري وقاص
 كثري الربديات ويف والطالسم، كالسحر الفراعنة مشركي عند معروفة كانت

  .والتمائم التعاويذ من
 يف سلفيون علماء هناك كان الوهاب عبد بن حممد الشيخ دعوة لبوق
 ومصر، والعراق كالشام أخرى بالد يف وكذا ،تقدم كما العثمانية الدولة

 البدع وينكرون السنة اتباع وإىل اهللا إىل يدعون كلهم ،اليمن هلأ ويف
 انك السليماين املخالف ويف التركي، السعود أبو القاضي ومنهم واحملدثات

 كما النعمي، مهدي بن حسني والشيخ ي،دالضم اهللا عبد بن أمحد الشيخ
 من وغريهم ،احلكمي وآل ،البهكلي وآل ،البكري وآل ،احلفظي آل كان

 يف الناس كل يكن ومل حوهلا، وما أا يف وكانوا السلفية، الدعوة علماء
 سيما ال فاسدة، عقائد على امة أو غامد بالد أو زهران بالد يف أو اليمن
 وخصال الشرك أنواع على صريح نص فيها اليت الشافعية كتب يقرأون وهم

 فضال رافضة وال زيدية ليسوا بأم يفتخرون وكانوا البدع، وأنواع النفاق
  .يةكاإلمساعيل الباطنية عن

 له كان مناإو ،جبديد يأت مل احلقيقة يف الوهاب عبد بن حممد فالشيخ
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 ومن الطواغيت من البالغ والتحذير سبيلها يف واجلهاد الدعوة نشر شرف
 ابن اإلسالم شيخ كتب وأحيا ،الرماد من اجلمر فأخرج الكفار، مواالة
 صحيح هموف منهما واستنباط والسنة الكتاب يف ملا تفصيل هي اليت ،تيمية
 ابن اإلسالم شيخ كتب حرقواأ حني "مري ابن" ميني عليه وانطبقت ،هلما

  .آبائهم أصالب يف اآلن هم رجاال العلم هلذا اهللا ليخرجن فأقسم ،تيمية
 خالف نم وكل ،السلفية الدعوة أعداء حممد الشيخ على افترى وإمنا

  .وهايب عنه قالوا هواهم
 رمحه الشيخ أن املقصود وإمنا عون،املطل يعرفها كثرية هذا يف والقصص

 من أحدا يكفر ومل لدعوته، املناوئون يفتري كما خامس مبذهب يأت مل اهللا
 كانت الدعوة وأن يزعمون، كما اًيخارج يكن ومل الذنب مبجرد املسلمني
  .حماربة أو حمدودة أو مستضعفة ولكنها قبله، معروفة
 الذين ال خيلو ة املنافقونومن أشد أعداء الدعوة السلفي : املنافقون-

، ]٤:املنافقون[ ﴾Æ Å Ä﴿: منهم زمان ومكان، وفيهم وحدهم قال تعاىل
وهم الذين دلّوا جيش الباشا على نقاط الضعف يف الدرعية، وهلم اليوم أمساء 

 ن،و الليرباليالزنادقة، التغريبيون،: ومن أمسائهمبعضها  خفي وأخرى 
ملرونة، أصحاب الثقافة ، أهل ا األمريكياملفسدون، العمالء، أهل االعتدال

  .، رواد السفارات، املتصهينون، وحنو ذلكالعصرية، الليربوجامية
وهم ال يلمزون الشيخ وحده، بل يلمزون كل من دعا إىل اهللا بألقاب 

النصوصيون، الظالميون، اإلرهابيون، األصوليون، املطاوعة، السنيون : منها
  .إخل.. 

ومل خيل منهم عصر قط، بل رمبا يكونون أكثر وهم أعداء كل دعوة 
الناس، وقد حذر اهللا منهم رسوله الكرمي، وكثروا أيام التابعني حىت أن 

يا هذا، : اللهم أهلك املنافقني، فقال احلسن: احلسن البصري مسع رجال يقول
  !الطرقاتلو أهلكهم ألقفرت 
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 وهو .وقد يكون النفاق حمضا وقد يكون يف بعض الناس خصلة منه
مرض وبيل كان الصحابة الكرام خيشونه على أنفسهم، حىت أن الفاروق 

 كما  معهم خافه واستحلف حذيفة هل مساه النيب عمر بن اخلطاب 
 من أصحاب أدركت ثالثني ويف رواية مثانني: "يكةوقال ابن أيب مل. تقدم

  ". خيشى على نفسه النفاق كلهمرسول اهللا 
 مآرم وحتقيق مصاحلهم لفية لنيلوهم يستخدمون الدعوة الس

 بني أهل اإلسالم، يندسونوحسبك أم  الشخصية ومنافعهم املادية،
ويفعلون ظاهرا ما يفعله املسلمون كالصالة واحلج واجلهاد، وجيحدون ما 

لمسلمني بأن هذا خطأ أو عمله لينسب إليهم من الكفريات، ويعتذرون 
  !لينا أو منسوب إفالن أو مل نقصد به الشرك

ومن  وذكر أوصافهمن حقيقتهموقد كشف اهللا تعاىل دعاواهم وبي ،
ذلك ما ذكر يف أول البقرة، وما يف النساء واملائدة والتوبة واألحزاب والفتح 

  .واملنافقون، وغري ذلك من السور
  :ومن أبرز هذه الصفات

>   =   <   ?   @   A   ﴿: ، واهللا تعاىل يقول ادعاؤهم اإلميان-١
 BF   E   D   C  ﴾ ]٨:البقرة[.  
<   ﴿:  اعتذارهم عن اجلهاد بعدم االستطاعة، قال تعاىل-٢

I   H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?﴾ ]٤٢:التوبة[ ،
  .نستطيع أن حنارب أمريكا أو روسيا ولذلك نصادقهاوهم اليوم يقولون ال 

®   » ª ﴿:  ختذيل املؤمنني واإليقاع بينهم، قال تعاىل-٣   ¬ 
±  °  ¯  ² µ  ´   ³﴾ ]وهم اليوم ]٤٧:التوبة ،

  .يستخدمون لذلك القنوات والصحف واملواقع ووسائل اإلسالم املختلفة
والنفاق إمنا يطل برأسه يف أيام عز الدعوة وقوا، مث يفضحه اهللا حني 

، "إن هذا أمر قد توجه: " وقال عبداهللا بن أيبعد بدر،ضعفها، فقد آمنوا ب
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 ورجع عبداهللا بن أيب بنحو ثلث اجليش، وبعد ،م كفروا يوم أحدولكنه
  .املعركة أظهروا نفاقهم ومشاتتهم، وميز الناس بني املؤمن واملنافق

  .وهكذا فعلوا ملا حاصرت جيوش الباشا الدرعية
فاملنافقون يراعون الظروف السياسية، وال مانع لديهم من جماملة من 

  :تكون له الغلبة على قاعدة
  ما يشتهي وُألمِّ املخطئ اهلَبلُ*** لنّاس من يلق خرياً قائلونَ له وا

توسلوا قد  الذي غلب لكالوا له أصناف املديح، و هوولو أن بن عريعر
إىل أوالد الباشا أن يولوهم على بعض انواحي جند مقابل خدمام جليش 

  .الباشا
: صطلحات، قال تعاىلومن عادة املنافقني قلب احلقائق والتالعب بامل

، فاهلزمية عندهم نصر، والدياثة حترر والتغريب ]٤٨:التوبة[ ﴾& ' )﴿
تقدم، والفسق ترفيه، والضالل هدى، والتدين تزمت، واالعتراف باليهود 

 إرهاب، والصدقة دعم اعتدال، ودعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب
  !لإلرهابيني، وااهدون ضد إسرائيل إرهابيون

ا على كل شيء قدير، واالستعمار استثمار ونسف التراث وأمريك
إبداع، وهدم املاضي تنمية وهكذا، ومن تأمل وجد أن أشراط الساعة ومنها 

هي قلب األمور، وجيفو أحدهم أباه ويوسد األمر إىل غري أهله، فتنة الدجال 
  .إخل.. ويصدق الكذوب وتلد األمة ربتها

 ووعودهم كاذبة وإليك مثلني واملنافقون دائما سياستهم متناقضة
  :لذلك

<   ﴿: قال اهللا تعاىلالكاذبة  وعودهم السياسية -١    =   <   ;   : 
   K   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A   @   ?

   U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L﴾ ]وما بعدها]١١:احلشر .  
g   ﴿:  وعودهم املالية وما أشبهها، قال تعاىل-٢    f    e   d   c 



 

 
٤٩٣ 
٤٩٣ 

   u   t   s   r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h
x   w    v ﴾]٧٦-٧٥:التوبة[.  

وحيسبون أن التضييق املعيشي على أهل اإلميان وحصارهم سيؤدي إىل 
N   M   L   K   J   I   H   G   F   E   D   ﴿انفضاض الناس عنهم 

O﴾ ]٧:املنافقون[.  
 دهاة وأهل حنكة ودبلوماسية ناجحة، فال عند أنفسهم املنافقونو

يغامرون مغامرات غري حمسوبة العاقبة كأهل اإلميان فيما يزعمون، فهم أهل 
 ﴾QPONM﴿ :حتوط واحتراز وحساب للعواقب يقولون

  ".إين امرؤ أخشى الدوائر: "، ويقول كبريهم عبداهللا بن أيب]٥٠:التوبة[
ن بأن هللا سوف  ال جيزموتعاىل، فيمافقون أهل ظن سيء باهللا واملنا

ته، حيث ال تدل على ذلك املوازين البشرية والظواهر ينصر دينه ويعلي كلم
  .املادية

أمل نشارككم يف ) أمل نكن معكم(فإذا جاء اهللا بالفتح قالوا للمؤمنني 
قسموا لنا من  الكفار؟ فأعطونا حقائب وزارية وأاخلطة احلربية ويف منازلة

3   4   5   ﴿: إن كانت الدولة للكافرين على املؤمنني قالوا هلمالغنائم، و
 وبلسان العصر يقولون حنن كنا ضد ]١٤١:النساء[ ﴾6 7 8

  !اإلرهاب واالستبداد ومع الدميقراطية
وكل أعمال املنافقني للدنيا فإن أعطوا منها رضوا وإن مل يعطوا منها إذا 

ملزهم حىت من يتصدق منهم مبا هم يسخطون، ودأم السخرية من املؤمنني و
إن اهللا عن درهم فالن وصاع  وليس يف وسعه أكثر من ذلك يقولون ،ميلك

  بأن الدرهم يسبق ورمبا سبق ريال مئة ألف ريال كما أخربنا فالن لغين
 ألف درهم، وهذا االستهزاء يف احلقيقة إمنا هو استهزاء باإلسالم وهو مائة

، فهم يطعنون يف الدين ممثال يف أهله )ملطاوعةأهل الدين ا(املقصود بقوهلم 
 والرابطة عندهم هي الوطنية ، عن املستهزئني بالقراءكما ذكر اهللا تعاىل



 

 
٤٩٤ 
٤٩٤ 

  . اآليةقال الشيخ ابن سعدي رمحه اهللا عندكما " يا أهل يثرب: "فيقولون
وهم يتركون اجلهاد متعللني بأعذار كاذبة كقوهلم خنشى على أنفسنا 

 أو الزمان زمان حر ولو كنا اجلو معتدال ،وات الروممن الفتنة بشقرا
  .جلاهدنا

واملصيبة أن يف األمة اليوم من هو أكثر مساعا من الصحابة الذين قال 
 وال ،وقد أصبح مكر الليل والنهار إعالميا" وفيكم مساعون هلم"اهللا عنهم 

ض يتخلص منه إال من خلصه اهللا، وهلم أهداف سياسية من وراء السماح ببع
القنوات الدينية أو بناء املساجد أو توزيع املصاحف وأمثال ذلك من أعمال 
الضرار وقد كان هرقل هو الذي يؤيدهم ويرعاهم وميدهم من خزينة بيزنطة 

  . حللفائهميد هلم من اخلزائن النفطية" ترامب"وأصبح حفيده 
الشيخ عبداللطيف بن كوهلذه األعمال وأمثاهلا شكى من قبلنا 

ن بن حسن بن حممد بن عبدالوهاب، والزلنا نشكو اليوم فإىل اهللا عبدالرمح
 الذين يتخذهم املنافقون أداة ،املشتكى منهم ومن السماعني هلم واملرجفني

  .توصيل ينشرون خالهلم اإلشاعات
وهم قدميا وحديثا ال يدعون فرصة لإلفك والطعن يف الفضيلة إال 

سويق بضاعتهم الرديئة، ة الشعوب يف ت على غفلسلكوها، ويعتمدون
 والتوفيق بني احلضارة واألصالة، وبني قيمنا ،ويقولون إمنا نريد اإلصالح

 وديننا الوطنية وعاداتنا االجتماعية، وبني اللحاق بركب التقدم العلمي
، وبني اإلمجاع العاملي على )الوهابية(، وبني دعوة الشيخ حممد الوسطي

  !!حرب اإلرهاب
دع على راوغة امللتوية وأمثاهلا جترأ أهل الكفر والبوذه األساليب امل

 كل  ويف،أو يطعنون فيهمرون الصحابة يكفِّأهل احلق واإلميان، وأصبحوا 
من يرونه خمالفا هلم من احلكام، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، ويقولون 

" جاستا"الدعوة الوهابية تكفريية، ويقدمون املربرات الكثرية املؤيدة لقانون 
ر القتلى األمريكان على األخذ بالثأر وإقامة سمريكي، وحيرضون أُاأل



 

 
٤٩٥ 
٤٩٥ 

  !الدعاوى على املسؤولني والوهابيني يف السعودية
) يةمهسا(لة يف السعودية مثل برنامج ويف مقابل بعض الربامج اهلزي

حيث يتهمون الرافضة بإعادة أجماد اإلمرباطورية الفارسية دون التعرض 
 املتكلمني من القوميني يف األهواز، جتد أضعاف لعقيدم، ويكون أغلب

ذلك من القنوات اليت تنشر عقيدة الرافضة وحتبذ الشرك، وعشرات 
يتها، ويدهسون أطفال السنة اامليليشيات اليت تصرح ببناء األضرحة ومح

  !بالدبابات ألم كما زعموا أحفاد قتلة احلسني
ن وراء هؤالء مجيعا وم ون،وذا النفاق أطبق علينا الرافضة والليربالي

  .يقف األمريكان والصهاينة
وقد تضاعفت مصيبتنا يف هذا الزمان، حني مل يعد أهل الدين هم من 

 واملؤمنون معه، بل أصبح عبداهللا بن أيب يأمر وينهى كما كان رسول اهللا 
وحزبه هم املتسلطون، وأصبح هرقل يوجه مراكز الضرار، ويتحكم يف 

ة، ومل يعد عبداهللا بن أيب يف حاجة للخطبة يوم اجلمعة مثنيا العالقات الدولي
  .، فاليوم لديه قنوات وصحف وإذاعات وجامعاتعلى النيب 

ومن املؤلفات اليت تبني حقيقة الغرب وواقع الدعوة هنا ما كتبه األستاذ 
 فهو غريب وعاش هنا كثريا وجالس امللوك وعرف ،حممد أسد رمحه اهللا

 وسافر إىل باكستان وشارك يف وضع ، العاملية واحملليةحقيقة اتمعات
 وكتبه مفيدة السيما ملن يقرؤها على ضوء ،دستورها وتويف يف املغرب

  .العقيدة الصحيحة
وهكذا انضم ركب النفاق إىل أعداء دعوة الشيخ حممد بن عبد 

  .الوهاب
  ولبيان احلكمة يف إعراض النيب ،ومن العدل الذي أمرنا اهللا به

نهم، ورفقه م، أن بعض الناس قد ينتفع بتصديق املنافقني، فبعض األوس ع
 على واخلزرج أسلم صادقا ملا مسع ثناء عبداهللا بن أيب على رسول اهللا 

املنرب يوم اجلمعة، وكيف أن اهللا مجع به القلوب وألف به بني من كانوا 



 

 
٤٩٦ 
٤٩٦ 

  .يتحاربون
يطلعه اهللا على نفاق  مل وأم ، ألنه ال يعلم حاهلوقد يصدقهم النيب 

كبوا ، فجادل مثال عن ابن أبريق، وظن أن اليهود هم الذين ارت بعدبعضهم
°   ±   º¹   ¸   ¶   µ   ´³   ²   ﴿: اجلرمية، وحذره ربه بقوله

Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ¿   ¾½   ¼   »﴾ ]لكن هلم ، ]٤:املنافقون
قال السلف و ، ا واملؤمنون يعرفوم كان النيب عالمات وأوصاف

  . ليس فيهم منافقالصاحل أمجعون إن كل عماله 
واملنافقون أصناف يعرفهم املؤمنون يف حلن القول وكثري من الناس ال 

  :يعرفهم وال يعلمهم
  . فمنهم الذين كفروا بعد إسالمهم-١
  . ومنهم الذين كفروا بعد إميام-٢
  .لإلسالم منهم من هو للكفر أقرب منه -٣
  .هم مل يدخل اإلسالم يف قلبه أصال ومن-٤
  . واهلمز والسخرية باملؤمنني ومنهم من دأبه أذى الرسول -٥
 توفيق واإلصالح وخدمة اإلسالم ويبين ومنهم من يدعي اخلري وال-٦

  .مساجد للضرار
 ومنهم األعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أال يعلموا -٧

  .حدود ما أنزل اهللا على رسوله
  .حيالف أهل الكتاب، ويبتغي عندهم العزةمن ومنهم  -٨
 ومنهم من إخوانه أهل الكتاب، ويقول إن أمنهم أمنه، وإن مصريه -٩

  .مرتبط مبصريهم
ن  وإ، ومنهم من يعتذرون مبا ال حقيقة له مثل إن بيوم عورة-١٠

  . خمزوم الغذائي قليل
عن أحساب  ومنهم من عقيدته القومية والوطنية، فإن قاتل ف-١١



 

 
٤٩٧ 
٤٩٧ 

وهم حيبون نشر اإلشاعات، وحياربون ، "يا أهل يثرب"ومه، وإن نادى قال ق
  .الفضيلة وحيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا

  :النفاق طرائق شىتسلوك وللناس يف 
  .فمنهم من ينافق باسم حقوق اإلنسان

  .ومنهم من ينافق باسم العلمنة ومحاية األقليات
  .لتقيةومنهم من ينافق باسم ا

  .ومنهم من ينافق باسم االلتزام والتدين اخلادع
وجيب على املسلم أن يتجنب النفاق بكل صوره، وأن يكون ذا وجه 

إذا : واحد، وكلمة واحدة، وقد سأل بعض الناس أحد الصحابة الكرام قائال
كنا نعد ذلك نفاقا : ا فإذا خرجنا قلنا غري ذلك؟ فقاليندخلنا على أمرائنا أثن

  .هد رسول اهللا على ع
  .]١١٩:التوبة[ ﴾I H G F EDCB﴿: قال تعاىل

 أن الناس قد ينخدعون مبا يقال، ولكن اهللا تعاىل ال  املنافقونويعلم
خيدعه أحد، بل جيازي كل نفس مبا عملت، وهو يعلم السر وأخفى، وال 

  .يظلم ربك أحدا
واملؤمن يقارن بني األقوال واألفعال، بل يوازن بني احلسنات 

السيئات، وال خيدعه الكافر أو املنافق، فقد أخرب اهللا يف كتابه أن أهل و
الضرار بنوا مسجدا، وأخرب رسوله الكرمي يف أحاديث صحيحة كثرية أن اهللا 

ة وإن صلى وصام ال يقبل ممن فعل كذا صرفا وال عدال، أي ال فرضا وال نافل
 فيغرق يف شرب من ،ف مبن خيدعه الكفار والساسة اليومفكي. وزعم أنه مسلم

؟ وقد يظن جلهله أن الكفار ال يعملون شيئا !املاء، ويسكر من حبة زبيب
  .حسنا قط

وال شك أن املؤمن يفعل ما هو عدل وصرف فيقبله اهللا منه، ولكن 
باملوازنة يف الدين وبامليزان عند اهللا يظهر الصادق من الكاذب والراجح من 



 

 
٤٩٨ 
٤٩٨ 

  .املرجوح
 أن خيرج اهللا أضغام ويفضحهم ومهما اختلفت أصنافهم البد

أعداؤهم ومن يعرف حقيقتهم، فانظر كيف أن من يزور إسرائيل يقول إنه 
لكن ذهب لزيارة أسر الشهداء الفلسطينيني، أو الصالة يف املسجد األقصى، 

 اليهود أنفسهم، فاإلعالم اإلسرائيلي منال بد أن خيرج اهللا نفاقه وكذبه 
 أن املسؤولني الصهاينة والناس يعلمونفقني مع نفسه نشر صورة هؤالء املنا

 حسب املبادرة العربية االزامية، ،هذه الزيارة مقدمة للتطبيع مع اليهود
والسياسة الرمسية هنا أعلنت أن فالنا ال ميثل إال نفسه ومل تعاقبه بشيء، 
وقياسا عليه ينبغي لكل مسلم أن يزور إخواننا ااهدين يف األرض احملتلة 

  !قول ال أمثل إال نفسيوي
إن أمريكا تضغط علينا للتطبيع مع إسرائيل، وهذا مما ال : قد يقول قائل

شك عندنا فيه، ولكن ما الذي جرأ أمريكا علينا حىت تضغط لذلك؟ أمل 
ل نرض قبلها أن تصنفنا أمريكا مع جبهة االعتدال، وسكتنا عن إسرائي

دم املبادرة العربية لقمة كيف ال نطبع مع الصغرى، ومن الذي قالكربى ف
بريوت، ومن الذي وضع تلك املبادرة أصال غري اليهودي األمريكي 

  ؟"فريدمان"
  :بيئة الدعوة

ال ريب أن دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب حق، ألا إمنا تدعو إىل 
الكتاب والسنة، وفوق ذلك أراد هللا هلا أن تنشأ يف تربة طيبة، فقبائل جزيرة 

بقبول احلق واجلهاد يف سبيله، وحتويله من املشاعر إىل الواقع العرب معروفة 
 بالزج ، القضاء عليهاواإلنسبسهولة، وهذه امليزة الفريدة يريد شياطني اجلن 

يف متاهات الفلسفات العقيمة والنظريات الباطلة بأهل بالد احلرمني 
 طريق  كتيه بين إسرائيل وتعمية عنيدواالحتماالت العقلية، أي يف تيه جد

ق شىت، وهذا يبتدئ بإشاعة الفوضى الفكرية وإعادة النظر يف اجلهاد إىل طر



 

 
٤٩٩ 
٤٩٩ 

 بتحديد مراجع الفتوى يف البالد أو يف ومثله اآلمرون -زعموا-املوروث 
 حىت يكون الناس مثل الكاثوليك ال يقبلون احلق إال من ،البلدة الواحدة

 آخر يقصونه طريق البابوات والقساوسة الرمسيني، ومن كان له قول
  .وحيظرون كتبه ويضعوا يف القائمة السوداء للبابوية

 ،ومن أبناء هذه البيئة الطيبة من يعادي الدعوة ويسلك طريق املنافقني
  .ورمبا كان أشد عليها منهم، ومنهم الليرباليون

  .، وهي أحد أعراض سكوتنا الذي يفسح هلم اال"الليربالية"و
ية وال حديث، بل يتجاهلون عمدا مصدر والليرباليون ال يأتون بآ

، )الوضعيةالفلسفة (املعرفة الصايف وفاقد الشيء ال يعطيه، ومصدرهم هو 
مثل والتلبيس، فهم " الوطنية" أو "احملبة"ويسترون أهدافهم حتت عباءة 

وهم أكثر أهل األرض إرهابا وفتكا ) اهللا حمبة( شعار أسيادهم الذين يرفعون
 شعار السالم وهم ميارسون أبشع أنواع الوحشية واستعمارا، ويرفعون

ولو كان الليرباليون صادقني يف دعاواهم ملا كان بعضهم يرحب . والدمار
بالدبابات الغربية، وملا دعوا األمريكان إىل غزو بالد احلرمني زاعمني أن فيها 

  .ما هو أخطر من أسلحة الدمار الشامل
 منهم على الدعوة للجهاد، وانظر لتعرف مدى وطنيتهم، هل جيرؤ أحد

 واملؤسسة ،وكيف أم يزعمون أن أهل الدين من أبناء وطنهم مراؤون
 على من منفسهأ ونفرضوالدعاة وطلبة العلم كما يقولون، يالدينية والعلماء 

فاشل، وأمثال ذلك من يف نظرهم يدعو حلرية الفكر، والتعليم الديين 
يقتهم، وحنن ال ندعي عصمة العبارات اليت خترج منهم، فتكشف عن حق

املتدينني من اخلطأ، ولكن نقول هلم إذا كانت تلك األمراض موجودة عند 
بعض الناس، فلماذا ال تقتصرون على أهلها؟ وملاذا حتملون أهل الدين كلهم 
تبعة أخطاء بعض املتمسكني به، وهل البقية ال وجود هلا أم ال بد من اامها؟ 

  . املتفوقة حىت على مستوى اخلليجآن هيأوليست مدارس حتفيظ القر
ين حرية املعتقد، والترفيه عندهم هو الفساد، واحلرية عند الليرباليني تع



 

 
٥٠٠ 
٥٠٠ 

، )الثقافة والفنون(واحلضارة هي االختالط، والسخافة والفسوق يسموا 
والتقدم هو التربج، والعمل بالتقومي الغريب هو عمل بالتقومي العاملي، وهم 

حدود الوعظ واإلرشاد إن كان البد منها، وهم الذين مييزون الذين يرمسون 
ولو اتبع احلق (وهكذا، وصدق اهللا !! بني الشيخ املتنور والشيخ الظالمي

  ).هم لفسدت السموات واألرضءأهوا
  .ى تلك اجلهات املشبوهة بعلم وعدلوهنا أقدم شكري ملن يرد عل

  :اإلسالميون اجلدد
اإلسالميون "ون أنفسهم ا من يسماننداء الدعوة يف زمومن أخطر أع

أو ون، أو اإلسالميون املتوسطون، ري أو التنوي، أو املعاصرون"دداجل
إسالما ( وتسمي أمريكا إسالمها اخلاص ،وأمثالك ذلكاملقاصديون، 

، وتذكر الفرق اليت تؤمن باعتداهلا املزعوم وأصناف املعتدلني حسب )معتدال
يه اإلسالم السياسي، وهو مصطلح مفهومها، أما عدوها فهو من تسم

، واستخدمته الدعاية النازية، مث "جوبلز" ووزير إعالمه "هتلر" حنته ،مستهلك
جاء به ما رأى األمريكيون اليوم استخدامه من جديد، واإلسالم إمنا هو 

هم ينصل يف د تقوم على الف، وهذه التسميات كلها وضعية مفتعلة،حممد 
 من اهللاقد سبق إليها املشركون، فجعلوا شيئا مما ذرأ بني ما لقيصر وما هللا، و

 وشيئا لشركائهم، وقالوا يا حممد اعبد آهلتنا سنة وحنن  هللاحلرث واألنعام
 وقالوا اطرد هؤالء األعبد عنا كي جنلس إليك، غري أن احلق ،ك سنةنعبد إهل

 هم وال جيري وفق تقسيمام، وهؤالء الذين تزدري أعنيءال يتبع أهوا
املشركني هم الذين سوف يرثون األرض ويصبحون سادة الدنيا وأساتذا، 
وهذا سلمان رفض أول األمر عبادة النار، وباعوه عبدا ليهودي خبيرب، مث 

ألكاسرة، وأصبح سلمان لأصبح واليا على املدائن اليت كان ا البيت األبيض 
  ".بذاناملو" وليس من أتباع من أتباع خري الورى 

 كان جمرد حاكم ديين حسب نسأل القائلني بأن الرسول وحنن 
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فهمهم للدين، ومل يكن إسالمويا كما يقولون، من كان احلاكم الدنيوي يف 
  زمانه أهو كسرى أم قيصر أم أبو جهل؟

وإمنا جلأت أمريكا هلؤالء مراعاة منها خلصائص اتمعات، وملعرفتها أن 
يت الطريق هو أفضل وسيلة حلرب الدين هو أكرب ما حيرك الناس، وأن تشت

 يؤمنون أول النهار ، واستفادوا من جتربة اليهود الذين كانوااإلسالم
 . زمن النيب ويكفرون آخره لكي يصدوا الناس عن اإلسالم

  !وسلفيتهم إسالمهم أنشأوا ملاذا
 فلما سلفية، بأمساء هلم موالية حركات التاريخ مدار على اهللا أعداء أنشأ

 غزا وملا ،القاديانية أنشأوا اهلند يف اإلسالمي اجلهاد مقاومة يف ليزاإلجن أخفق
 وملا األمريكان، مقاومة حترمي نع السيستاين فتوى نشروا العراق األمريكان

 أن يف حجتهم وضعفت العرب، جزيرة واحتلوا اخلليج إىل جيوشهم تمقد
 املطرد جاحالن األمريكان رأى وملا ،"اجلامية "أسسوا استعانة جمرد هذا

 وإسالموي، إسالمي أو ومتطرف معتدل إىل الدين أهل صنفوا لإلسالم
 يف مراكز األمريكان املسؤولون يقوله وما راند مؤسسة تقرير إىل انظر(

  .)حبوث أخرى
 ولو احلاكم طاعةوجوب  هو حركام كل بني عليه امع والشيء

 أيدي الناس سلبا ، والسالح ال بد من مجعه منمسلم غري بل متغلبا كان
 من كل نإ واجلهاد حمظور، أو يضعون له شروطا تعجيزية ويقولون ،حلريتهم

"!! لإلرهاب "تعريفا اآلن حىت تضع مل املتحدة األمم أن مع إرهايب جاهد
 اهللا قال الذين بلغتنا ويتكلمون جلدتنا بين من للعدو املوالون يكون أن بد الو

 أن  بدال املغفّلون أو واخلونة اخلامس بورفالطا ،)فاحذرهم العدو هم (عنهم
 أحد إال الشجرة يقطع الإذ  ،يكونوا منا وإن تعددت وسائلهم وواجبام

 "كلورادو" مؤمتر وقرر "زومير" وأوصى ،التاسع لويس قال كماأغصاا 
 يف اهللا أعداء عمله ما واستخدام األذرعة العقدية هو ،العاديل حبيب وتوعد
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 حني وميليشياته سليماين لقاسم فاملؤيدون إيران، هسر وعرفت بلد، كل
 الشيعة هم سورية يف لبشار واملؤيدون ،العراق شيعة هم العراق احتلت

 يف هلا واملؤيدون ،نيجرييون شيعة هم نيجرييا يف الالت وحزب ،السوريون
 والعراق والقطيف البحرين يف ذلك مثل وقل ،اليمنيون الشيعة هم اليمن

 والرافضة الكتاب أهل ويستعني سافرة عقدية فاحلرب ولبنان، والكويت
  .السنة أهل من  السذجباملغفّلني لنجاحها

 غزوة من قافل وهو  النيب الغتيال خططوا الذين هم واملنافقون
 لكنهم !)ونلعب خنوض كنا إمنا (قائلني الصحابة بقراء واستهزأوا تبوك،

 وهم يف كل عصر ويضيعون دسون بني املسلمني وكانوا ضمن اجليش،ني
  .الطاقات ويبعثرون املسرية

 إليه دعت ما هو املعتدل باإلسالم وتسميه أمريكا تريده الذي اإلسالمو
 تلميذ الرومي الدين فجالل باليد، جهاد فيه وليس قرون قبل الصوفية
وقد كان متأثرا كثريا بابن عريب  جياهد مل بغداد هوالكوا دخل ملا التربيزي
 واخلرافيون اجلهال يزوره مشهور اليوم حىت هوضرحي قاد خيول التتار،بل إنه 

  .سريته على يسريوا مل عثمان آل سالطني أن على تركيا، يف قونية مدينة يف
 حيتاج فال والقدس الشام بالد احتلوا ملا الصليبيني لقتال الغزايل ترك أما

 أن أي أصال، داجلها عن الفص "الدين علوم حياءإ" يف جتد ال بل لبيان،
  .قد يكون علميا أيضاف فقط عملياً ليس الشرك

 ،يقولون كما النفس جياهدون أم الصوفية على تيمية ابن خذأ وهكذا
  .الكفار جياهدون وال

 من رجعنا( :قال تبوك من رجع ملا  النيب أن زعم بعضهم إن بل
 صحيح، ثاحلدي أن افرضوا هلم ونقول ،)األكرب اجلهاد إىل األصغر اجلهاد
 ،كلية اجلهاد يترك أن وبني أصغر جهاد الكفار قتال بأن القول بني أليس
 أو مل يبحث الغزايل يف ؟فرق الدين علوم كإحياء العلمية املؤلفات يف حىت

  كثري من الصغائر؟
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يفعله بعضكم وليسمه األصغر يف ال  فلم أصغر جهاد هذا أن وهبوا
  .نفسه

 ويشتمل الذنوب ريكفِّ الكفار قتال نأ فيه شك ال الذي الثابت أن مع
 أعلى ناك ما إال منه أفضل وال ،ذلك وغري ،بالنفس اجلهادمن  أنواع على
 سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل( : قال كما ،اجلهاد مراتب من منه

  . فهو إذن أكرب)جائر
ومنافقو والسيسي  وبشار وأمريكا اليهود غري إرهابا اجلهاد يسمى وال

 األسد بشار إن أقواهلا يف أمريكا كذب يؤكد ومما الرافضة، وعموم جاخللي
 حماولة أي مع تقف أا اإلسالم هو عدوها أنيثبت و يرحل أن جيب

 قبل الكوجنرس أعضاء أحد صرح كما ،احلكم من أردوغان إلسقاط
 األمريكي التأييد وكذا السيسي مع وقوفهاكذا و ، يف تركياالفاشل االنقالب

 قائمة يف تضعه من مع وحماربتها ووقوفها ،الشيعية العبادي حلكومة املطلق
 الالت حزب مثل  حقوق اإلنسان منهالنتهاكات قلقها عن وتعرب ،اإلرهاب

  .عامة الشيعي واحلشد العامري هاديو ندسهوامل سليماين وقاسم
  أصدق؟ أيهما خيتار مث باألفعال األقوال يقرن أن العاقل وعلى
 مثل ،االنسان حقوق منظمات تقارير من أمريكا قفت نأي ينظر وأن

 ما على فعال أمريكا وهل ،ومنظمة حقوق اإلنسان الدولية العفو منظمة
   أم أا تريد صرفنا عن اجلهاد بأي سبيل؟اإلنسان؟ حقوق علنا تسميه

ن اجلهاد وإشغال األمة عنه واملتاجرة اومن أكرب مصائب هذا العصر نسي
 خماطبا سابقا السعودي الدفاع وزير قال هلا حقيقة،بشعارات دينية ليس 

 املسلم على فما ،"باجليوش حتقيقه عن عجزنا ما حققتم نتمأ "الوطين املنتخب
 أعلن وقد اجلهاد، ميدان يف النصر أو امللعب يف النصر بني خيتار أن إال

 عدا ياألفريق االحتاد إىل إسرائيل انضمام على اإلفريقية الدول موافقة نتنياهو
  .والسودان اجلزائر

 للجنة رئيسا جعلوه الذي ،السادس حممد املؤمنني أمري  املسمىحىت
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 يف الثقة مىت وإىل اليهود؟ جهاد عن القاعدون ينتظر فماذا ،موافق القدس
  احلكومات؟

  وحىت مىت ال نفرق بني من جياهد ومن يتاجر باجلهاد؟
هود عن إقامة بوابات  أنه ملا تراجع الي-والعجائب مجة-ومن العجائب 

للمسجد األقصى وفتحوه للصالة، ادعى مجلة من احلكام العرب أم وراء 
 إن الفضل يف ذلك هللا مث ألهايل القدس معذلك، ومل ندر من نصدق؟ 

  .نصرهم اهللا
وشبهات أعداء السلفية كثرية، وحنن سنرد على أكربها تاركني ملن هم 

  . ال يستطيع القياسأوىل التعمق واالستقصاء، وتاركني ملن
 رسول جتعل أعداء الدعوة السلفية أا اومن أكرب الشبهات اليت يثريه 

 وال ندعو اهللا جباهه الربيد فقط، وال نقدره حق قدره ساعي  مثل اهللا 
  .مع أن جاهه عند اهللا عظيم

 كوا املوافقة للشرع القومي هي فوقأن الدعوة السلفية : واجلواب
ة للعقل السليم، وعندها أن حق اهللا تعاىل أعظم من كل حق، الوحيدة املوافق

وإمنا دعا الناس غري اهللا واختذوا غريه شفيعا ألم مل يقدروه حق قدره ومل 
 تعاىل يذكر أنه قريب جييب دعوة الداعي إذا دعاه، فلم ويعرفوا صفاته، وه

عطي دعو غريه، أو ندعوه لكي ينال ندعوه أن يعطينا من فضله؟ بدل أن 
!) اللهم ارزق الراجحي حىت يديين(فالنا حىت يعطينا كما قال بعض العامة 

 عنده غري عظيم كما ال  أن جاه الرسول ةوال يلزم من دعاء اهللا مباشر
يلزم من نفى ألوهية املسيح عليه السالم أن يكون كذابا كما يعتقد 

فنحن حنب لكن  بل ى الشرع عن الغلو يف املخلوقني أيا كانوا، ،النصارى
 ، واجلعفرية يف جعفر،بال غلو يف البشر كما غلت النصارى يف عيسى

 وأهل السنة إذا كرهوا ، وأمثال ذلك،والقادرية يف عبدالقادر اجليالين
  :يكرهون بال غلو وال ظلم، ومن الغلو قول البويصريي
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  دع ما ادعته النصارى يف نبيهم   واحكم مبا شئت فيه بعد واحتكم
شفى النور مبكة ففوجئت بأحد  يف مستةوعظم مرة يتد ألقوق

أنت هلجتك وشكلك ما هو شرقي فكيف مل تقل سيدنا : ين يقول يلضراحلا
 يا أو غربيا وهو قرشحممد؟ فقلت له القضية ال عالقة هلا بكون اإلنسان 

وأنا مل أجد لفظة سيدنا يف أي ،  ولكن القضية قضية ثبوت،سيدنا بكل فخر
 وإمنا أعظمها العبودية، وإال السيادة ليست أعظم صفاته  مع أن ،حديث

 وهتلر ،الفراعنةهو سيد و ففرعون ال شك فيه ،فإن زعيم كل قوم سيدهم
  .وهكذا.. هو سيد أملانيا 

 وماذا ترك ، ى عن أيضا إطرائهه ولكن،نعم هو ليس بإله 
  : حني قال يف رسوله هللالبويصريي 

ها    ومن علومك علم اللوح والقلمفإن من جودك الدنيا وضرت  
  :وقوله

  وهل يضيق رسول اهللا جاهك يب     وإذا الكرمي جتلى باسم مننتقم
 كثريا منوإمنا نتعبد اهللا مبا شرع ال مبا تشتهي أنفسنا، وقد سألت 

إخواننا املصريني يف مدن خمتلفة دون أن يعرفوا السائل، من الذي يدعو 
  .ل نطيع اهللا ورسوله أم نطيع اجلهالالبدوي، فقالوا اجلهال، فه

 نبيه ولو أن دعاء املوتى مشروع واالستغاثة م جائزة وسؤال اهللا جباه
  !  لفعلنا ذلك وال نبايل،وارد

من أعظم شبهات أعداء الدعوة يف عصرنا ظنهم أن الشيخ حممد بن و
ر آحاد املسلمني، وهي شبهة داحضة، وإمنا كان الشيخ عبد الوهاب يكفّ

 وهذا ، أي من قال كذا أو من فعل كذا فقد كفر،فّر باملقال أو بالفعليك
ن من امللةحق وال يلزم منه إخراج املعي.  

 وهذه كسابقتها، فإن اهللا ،ن الشيخ قاتل املسلمنيأومن الشبهات أيضا 
 وال يلزم من القتال ،يف كتابه نص على قتال الطائفة الباغية من املؤمنني

  .التكفري
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 قوهلم أن الشيخ نص على أن أهل إقليم كذا ال يعرفون :بهاتومن الش
 ، وهذا غايته أن يكون بعض الناس يقوهلا دون فهم معناها،معىن ال إله إال اهللا

 ،وهذا حق مشاهد واإلميان حسب عقيدة أهل السنة واجلماعة متفاوت
 والشيخ حممد ،فليس إميان الصديق مثال كإميان من مل يهاجر من األعراب

  . فهل هو يكفر نفسه،ال إنه هو نفسه وشيوخه مل يكونوا يعرفون معناهاق
  .ولو كان الشيخ يكفر لكان أوىل الناس بالكفر املشعوذ املفتري مشسان

 فال ،أما أن الشيخ وأتباعه هدموا القباب واألضرحة اليت على القبور
  .يشك طالب علم أن ذلك من البدع اليت مل تكن يف زمن النيب 

الناس إمنا أخذ حكمه على الدعوة من خالل السرية العملية هلا وبعض 
" الدرر السنية"أو من خالل أقوال بعض أتباعها، وبعضهم مجع الشبهات من 

أو غريها والعتب إمنا هو على املستطيع الذي يصدق ما قرره املؤمترون يف 
 رأوا جروزين ورضي مبشاة املستشرقني، حني حكموا على اإلسالم بواقع ما

  !من حال املسلمني
  العثمانية؟ الدولة على حممد الشيخ خرج هل

 الدولة على اخلروج عن إجيابا وال سلبا ال كالما له أجد مل حممد الشيخ
 مامل املسلمني أئمة من والفاجر للرب والطاعة السمع نرى: (قال وإمنا العثمانية

 حكم أن على السلف، لعقيدة العامة القاعدة هي وتلك )مبعصية يأمروا
 احلرمان مههم أكرب كان إذ ا يهتموا ومل ضعيفا كان لنجد العثمانيني
  .البحرية والشواطئ الشريفان
 الشيخ أسبوعيف  حماضرته يف باز بن العزيز عبد الشيخ مساحة نص وقد

  .العثمانية الدولة على خيرج مل الشيخ أن على وغريها الوهاب عبد بن حممد
 ومن وشفهية، مكتوبة معلومات على مبين وهو د،املعتم هو هذا وقوله

 كالم اتبع فقد العثمانية الدولة على خرج ألنه خارجيحممدا  الشيخ إن قال
  .احلكام على خرج من هو اخلارجي أن يف الفقهاء بعض
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 عن املشهورة فتواه يف تيمية ابن اإلسالم شيخ خطأه بني خطأٌ وهذا
  .التتار

 من على ينطبق وكالمه للتوحيد املخالفني أنواع حممد الشيخ بني وإمنا
  .غريهم أو األتراك من كذلك كان

 العثمانيني تكفري يرى كان فلو العبيديني دولة يكفر الشيخ أن ومعلوم
 العربية مجعية عضو أن حىت األتراك ضد العرب القوميون تعصب وإمنا لقاله،
  .عثمان لآ سالطني من ألحد يترجم مل عالماأل  يف)الزركلي (الفتاة

 :التوحيد يف املخالفني بيان يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ قال
  .اجلميع  يفخالف من: خمالفة فأشدهم أنواع، ذلك يف واملخالفون"

 ومنهم أهله، يعاد ومل الشرك ينكر ومل وحده اهللا عبد من الناس ومن
 من ومنهم يبغضه، ومل التوحيد حيب مل من ومنهم يكفرهم، ومل عاداهم من

 حيبه ومل الشرك يبغض مل من ومنهم للصاحلني، مسبة أنه وزعم كفرهم
 ومل التوحيد يعرف مل من ومنهم ينكره، ومل الشرك يعرف مل من ومنهم
  .ينكره

 يعرف مل لكن بالتوحيد عمل من -خطرا األنواع أشد وهو- ومنهم
 ومل وكرهه الشرك ترك من ومنهم رهم،يكفِّ ومل تركه من يبغض ومل قدره

 به جاءت ما خالفوا قد وهؤالء يكفرهم، ومل أهله يعاد ومل قدره عرفي
  . كالمههـا ."أعلم واهللا ،وتعاىل سبحانه اهللا دين من األنبياء

 يف كانوا وإن يكفروم وال الكفار يعادون ال عمن تعاىل اهللا قال وقد
v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   ﴿ موحدين أنفسهم

   y   x   w{   z﴾ ]٨١:املائدة[.  
 حد إىل الكفار يكرهون كلهم كانوا أم العثمانيني اخللفاء عن واملتواتر

 والسالطني بعدهم، فيمن الكفار مواالة وقعت وإمنا ،ميدانيا جياهدوم أم
  قط الدين ثوابت على أحد يتجرأ مل أيامهم ويف بعض عن بعضهم خيتلف
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 وإنكار سبحانه اخلالق جحد العصر هذا يف الكفر أنواع أسوأ ومن
 بناه اإلحلاد وهذا خالق، بال خملوق العجيب الكون هذا أن وزعم وجوده
 اينشتاين انتقدها اليت نيوتن نظرية على "داوكيرت" املشهور الربيطاين امللحد
 كانوا الذين ردا على) األعمى الساعة صانع (كتابه داوكيرت وكتب وغريه،
 وفق بنفسها تدور تركها مث صنعها الذي) لساعةا صانع (يسمونه مبا يؤمنون
  .املخلصني اهللا عباد إال يصفون عما اهللا فسبحان ثابتة قوانني

 أولئك التوحيد يدعون من بعض يصادق أن اليوم له سفؤي ومما
  .مه ال املسألة إن يقول ولكن باإلنكار يصرح ال ومن املنكرين
 وظلمات وأنوارها اهللا إال إله ال قيمة يعرفون الليرباليون كان ولو 
 الوقت ويف والصديق احلليف هي أمريكا إن يقولون كانوا ملا واإلحلاد الكفر
 قاعدة أمريكا بنت إذا يسكتون أو يؤيدون كانوا وملا تركيا، يعادون نفسه

 إذا وصراخهم زعيقهم يرتفع بينما اإلسالمي العامل من مكان أي يف عسكرية
  .تركية القاعدة كانت

 والضالالت البدع من األتراك لدى كان ما ينكر أحد ال ماوعمو
 أن شك وال واالبتداع، التكفري بني وفرق يكفرهم مل الشيخ ولكن واألخطاء

  هو؟ من ولكن الكفر حد بدعته بلغت من فيهم
 أن والعجيب مسلم، جيهله فال واألمريكان األتراك بني االختالف أما

 خيون فيمن يثقون ال بينما بعقيدته كيتمس من حيترمون أنفسهم األمريكان
  .علمون أن من خان دينه هو هلم أخون، ويدينه

  



  
  
  
  

  

  ساخام
  الفكر الديني
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  :أصل الدين
 وليس اخلالف ،نيي الغربدختتلف النظرة إىل الدين عند املسلمني عنها عن

  .)التوحيد والشرك (فقط بني الدينني
 ،وقد جازف كثري من الغربيني بالبحث عن أصل الدين عند اإلنسان

  وغريهم، وقد أثبتت)مورجان(و) تايلور(و) فريزر(وحتدث عن ذلك 
االشتراك ) ديانمقارنة األ (ةالدراسات احلديثة يف االنتربولوجيا الثقافي

  .والتشابه يف املعتقدات ال سيما بني النصرانية واهلندوسية
منه ني فرعا يبووقد أرجع بعضهم ذلك إىل العرق اآلري وكون األور

نظرم و ،ون األمر أقدم مما يظن الباحثونوأن أصله هندي، واملسلمون ير
من آدم عليه السالم الذي كان هو وأجيال بعده على   تبدأ،ين أعمقللد

التوحيد، ولكن الشيطان وسوس واحتال على القرون التالية بالشرك، 
تنوعت، وعلى ذلك ميكن ان واحد مهما اختلفت صور الشرك وفالشيط

ومن . معرفة السر يف الروابط املشتركة بني من يعبدون غري اهللا يف العامل كله
هو و عند اليونانيني "رانوسوأ"عند اهلنود هو " اروناف"مثله على ذلك أن األ
 هو إله النور عند ،مليثرائية عند ا"ميثرا" كما أن ، عند الفرس" مازداراأهو"

 إذ ،وية، أما التشابه بني امليثرائية والنصرانية فال ينكره أحد من الغربينيناملا
ية واألسرار والتعميد والعشاء هو معلوم يف طقوس كال الديانتني كالتضح

 واألصل يف البشرية هو ،"شايل" و"رينان" و"ويلز" وهو ما قرره ،الرباين
 . والشرك طارئ كما يف مبحث التاريخ،التوحيد

الشرك  -١ :وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أصل الشرك نوعان
ه والشرك الذي وقع في -٢الذي وقع من قوم نوح أي عبادة األصنام، 

 .الصابئة وهو عبادة الكواكب
 هلا اهلياكل ا فالذين عبدوا الكواكب بنو،وال منافاة بني ذينك النوعني

 وقد مجع قوم إبراهيم عليه السالم بني كال ، األصنامااألرضية وجعلوا فيه
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 : فناظرهم عليه السالم يف الكواكب وحطم أصنامهم وقال ألبيه،النوعني
﴿)   (  .ودعا اهللا أن جينبه وبنيه عبادة األصنام ،]٧٤:األنعام[ ﴾'   

 وقد كان قوم سبأ يعبدوا ،وأكرب الكواكب املعبودة هو الشمس
 ﴾j   i﴿ كما قال خليل اهللا  أكرب وهي،ويسجدون هلا من دون اهللا

، والغربيون "سني"، وكان املشركون يف حضرموت يسموا الرب ]٧٨:األنعام[
 ،بني النهرين عبدوها  اليمن إىل مامنون ، وملا هاجر املشرك"سن"يسموا 
  كما"مشش" يف شريعته املشهورة إىل أا موحاة من الرب "محورايب"واستند 

 . واهللا تعاىل أعلم،قال
 .عرى يعبدون الشواكما أن مشركي مصر كان

 رب واحد هو الشمس دعا  األرباب الكثرية يفوإىل توحيد عبادة
  !!)أول املوحدين(، أو  اجلهال داعية التوحيد وهلذا يسميه، الناس"أخناتون"

 الشمس اوقد كان الروم على تلك العقيدة الوثنية الشركية إال أم مسو
 !"سورية"

وا ب أمر جنوده أن خياط،مث إن الشيطان الرجيم زيادة منه يف اإلضالل
  منبون فكان املشركون العرب خياطَ، من األصنام نفسها األصنامعباد

بليس فطرة إ واستغل ،"عشتروت" اليت عبدها غريهم باسم "ىلعزا"معبودم 
التدين لدى البشر ليبتدع هلم هذه األرباب، إذ األمر كما قال املؤرخ اليوناين 

 ،يوجد مدن بال أسواق" كما يكتبه العرب أنه "بلوتارخ" أو "بلوتارك"
بال  ولكن ال يوجد مدن ، ومدن بال فن ومدن بال مسارح،ومدن بال قصور

 ."معابد
هذه الرتعة الفطرية للتدين هي اإلسالم والتوحيد الذي اتفق عليه كل 

 وملا فقدها الغرب بفعل النظريات أو الفلسفات اليت أوحى ا ،الرسل
، واالفتقار إىل اهللا مركوز "اخلواء الروحي" وقع فيما نسميه ،شياطني اإلنس

نت درجته متدنية يف السلم  وبه يتهذب اإلنسان مهما كا،يف الطبيعة البشرية
سالمه أنه إاحلضاري، وقد قال يل شاعر أمريكي أسلم يف اليمن إن سبب 
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 فعلم أن السر يف هذا الدين ،رأى اليمنيني ال ينضبطون يف شيء إال الصالة
 .العظيم

 وآثاره ، فهو دين الفطرة ودين التوحيد،ولإلسالم فضله وميزاته الكبرية
 ومنها خلوه من اخلرافة ،دة ال ينكرها مؤرخعلى التاريخ البشري مشهو

  . بينما جتد الغرب يؤمن بكثري من اخلرافات واألساطري واألوهام،والوثنيات
إن اهللا : -دع من يلحد-وأعظم خرافات الغربيني قول من يؤمن منهم 

وهذا ما عليه كثري من  تعاىل اهللا عما يشركون، ،ثالثة، وإن له ولداً
جرين "وهلذا يقول ! نصرانية تقول إن الثالثة واحد، وهذه الاألمريكيني

  ."إن تثليثها يسمو على الرياضيات"  ساخرا"نتنبر
التثليث عقيدة وثنية قدمية، غربيني أنفسهم يقرون أن مع أن الباحثني ال

عرفها السبئيون واهلنود واملصريون القدامى واوس، وكثري من املنحرفني عن 
 املصريني التثليث عند، ومن التوراة واألناجيل قط، وال ذكر له يف التوحيد
 وكانت الدولة ،"إيزيس"و" سريابيس"و" حوريس" يؤمنون بـ أمالقدامى
، وظلوا )، مارس، كورينوسرجوبيت(، والتثليث لديهم ثة أيضا مثلِّالرومانية

الذي يقال إنه مل يعمد إال وهو على " قسطنطني بن هيالنة"كذلك حىت عهد 
م، ٣٢٥يف القرن الرابع امليالدي سنة " ع نيقيةجمم"املوت، وعقد فراش 

  .وحول الدين الرومي إىل دين التثليث رمسيا
وقام عندهم ما يسمى اإلصالح الديين ملا أغرقوا يف اخلرافات والضالل 

يان، ومن ذلك مهزلة صكوك الغفران، وهو إصالح ناقص مل ميس والطغ
  .التثليث

إلصالح الديين كما يسميه الغربيون ال ينكره وتأثري اإلسالم يف ا
اليت قام ا البيزنطيون " حتطيم الصور والتماثيل"مؤرخ، وهو امتداد حلركة 

  .تأثراً باإلسالم
ومن معه، وذكره املهتدي احلسن بن " أريوس"والتوحيد قدمي كان عليه 

ابن ، ونقله شيخ اإلسالم "الفهرست"أيوب الذي ذكر كتابه ابن الندمي يف 
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، أي غالباً" آريوس"وكانت أوروبا على عقيدة ، "اجلواب الصحيح"تيمية يف 
أن اهللا واحد، وهذا ما يقرره املوحدون من والقول بأن املسيح خملوق 

  ، النصارى اليوم، مث تشتت الربوتستانت وذهبوا كل مذهب
ن النصارى يظنون أن اليعقوبية موحدون، وليس ياملوحدكثري من و
 ،هو املسيح وأن املسيح هو اهللا ، بل هم يعتقدون أن اهللا تعاىلكذلكاألمر 

  .مفهذا توحيده
وعلى املذهب اليعقويب اليوم كنيسة األقباط يف مصر وكنيسة احلبشة، 

  .وقد غزاهم األجنيليون والربوتستانت
وبعض املؤرخني الغربيني النصارى يقول إن التوحيد هو دين أوروبا، 

، ويستدلون مبا يف األناجيل يث البابوات الكاثوليكوإمنا أكرههم على التثل
، والعجيب أن الكاثوليك اموا السلتية واآلرامية من كون املسيح خملوقا

كيم بأنه  مع تصريح الكتاب احل، إمنا انتشر بالسيفوااإلسالم بذلك فقال
﴿Ô Ó Ò Ñ﴾ ]يف أن من دخلكل املسلمنييعتقد بل ، ]٢٦٥:البقرة  

خبالف النصارى الذين ه له غري راض به ال يقبل منه، اإلسالم وهو كار
يشبهون املخلوق باخلالق، ويقولون إن املسيح عليه السالم هو الذي خلق 

ن إ(" هربرت سبنسر "قالو ،مهمالسموات واألرض، وهكذا كان علْ
  .) البشراليت نزلت بالرب إىل مستوى هي  البشريةالتصورات

 يف "لذريق"األسبان أتباع إن دخول ويقول املؤرخون الغربيون اليوم 
  . ه إىل أم موحدون، ورمبا كان ذلك صحيحاً مرداإلسالم سريعاً

" سيجموند"م كان ملكها ١٦ ق يفوقد قامت للموحدين دولة 
  .وحكمت وسط أوروبا

 الناس مل يسلموا بالقوة، وأكرب الدول أن" رنولدأتوماس "ويقرر 
  . بل بالتجارة مل تفتح باجلهاداإلسالمية اليوم
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وبذلك يظهر كذب الكنيسة يف دعواها أن اإلسالم انتشر بالسيف، 
 وإقبال الناس على ،وكان ذلك االفتراء تربيرا لسرعة الفتوحات اإلسالمية

  .الدخول يف دين اهللا
»   ﴿: فاإلسالم دين الفطرة، قال تعاىل    ª   ©   ¨§   ¦   ¥   ¤

   ¶   µ´   ³   ²   ±   °¯   ®   ¬¹   ¸﴾ ]وال غرابة أن ]٣٠:الروم ،
  .يؤمن به الناس، وإمنا الغرابة يف التثليث الذي ينكره العقل وتأباه الرياضيات

ال، : أبناؤك مسلمون فقال:  لهفكان مما قلتوقد لقيت أحد الغربيني 
هل كانوا يؤمنون بالتثليث قبل أن تلقنهم إياه؟ : فقلت له. أبنائي نصارى

 إال مولود من ما: (صدق رسول اهللا : فقلت.  يعرفونهال، مل يكونوا: قال
 أو ينصرانه، أو يهودانه، فأبواه لسانه، عنه يبني حىت امللة، هذه على يولد

  .احلديث) يشركانه
 والفطرة وامليثاق والعقل تكفي يف معرفة اهللا، ومع ذلك فقد اقتضت

 اليت عل إرساهلم هو احلجةجييهم الرسل ورسل إلي رمحة اهللا تعاىل خبلقه أن
، وهؤالء الرسل كما قال شيخ اإلسالم ابن يترتب عليها العقاب والثواب

  ."بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها ال بتحويل الفطرة وتغيريها"تيمية 
والتوحيد هو األصل يف البشر أمجعني، وقد شهد عصر اهلروب من 

 يف أمريكا س الربوتستانتيةبانتشار الكنائظهرت والكنيسة عودة إىل التوحيد 
 يرون وجوب -كما يسمونه-وبريطانيا وفرنسا، وكان فالسفة عصر التنوير 

 وينكرون أن يكونوا على عقيدة بابوات  كما كتب جون لوكاحلرية الدينية
املؤسسني األمريكيني إىل االعتماد على القرآن بالكاثوليك، ووصل األمر 

 إلميام بأن اإلسالم هوليس ن ذكر هلما، الكرمي وسرية اخللفاء الراشدين دو
 واألساليب اإلسالمية يف احلكم ، ولكن ألن األخالق اإلسالميةالدين احلق

ماذا لو كنا (، وقد كتب توماس جفرسن  هي األفضل واألرقىواملعاملة
  .)مسلمني؟
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ووجد بعض رؤساء أمريكا أن التوحيد هو الذي يتفق مع الفطرة 
ستةم موحدون، ورمبا كان بعضهم يكتم إسالمه، وكان السليمة، فأعلنوا أ 

  :ن ومنهمورؤساء موحد
  ".جون آدمز" الرئيس الثاين للواليات املتحدة -١
، وهو الذي "توماس جفرسن" الرئيس الثالث للواليات املتحدة -٢

م املقدسعدوحذف منه ما ينايف العقل، وكان لديه نسخة من ،ل كتا 
حىت اليوم، وعليها أقسم أول عضو مسلم يف املصحف الشريف حمفوظ 

 ،بعد رفضه أن يقسم على اإلجنيل -يف هذا العصر-الكوجنرس األمريكي 
وهلذا الرئيس آثار عظيمة يعرفها األمريكيون حىت اليوم، ويقال أنه كان يكتم 

  !!.واهللا أعلم" أبراهام لينكولن"إسالمه، وكذلك يقال عن الرئيس 
، وهو ابن "سي آدمزينجون كو"يات املتحدة  الرئيس السادس للوال-٣

  .املتقدم ذكره" جون آدمز"الرئيس الثاين 
 على العقيدة ، وكان أيضاً"ميالرد فيلمون" الرئيس الثالث عشر -٤
  .نفسها

الذي حكم أمريكا مطلع " وليم تافت" الرئيس السابع والعشرون -٥
س م ترأ١٩١٧ّم، ويف سنة ١٩١٣-١٩٠٩القرن امليالدي املاضي، أي من 

  .الكنيسة املوحدية" تافت"
الذي توىل " هوفر كالرك هربرت" الرئيس احلادي والثالثون -٦

الكساد " أيام ما مساه األمريكيون م١٩٣٣م حىت ١٩٢٩الرئاسة سنة 
،  اليت تنبذ العنف مطلقاً"الكويكرز"، وهو من املوحدين من طائفة "الكبري

  .وال تشارك يف القتال
  ".داالس"سبق حدين أيضا وزير اخلارجية األمريكي األومن طائفة املو

ريكيني ال  ال سيما وأن أكثر األم،واملوحدون اليوم أكثر انتشارا
وهم إىل االجتاه الليربايل أقرب منه إىل االجتاه يعتقدون ألوهية املسيح، 

  .األصويل
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ويف كندا "أوهايو"دة يف والية ويقع املركز الرئيس للكنيسة املوح ،
 الربوتستانتية  الكنائسمت الكنيسة املوحدية وهي اليوم كما تقول أقوىقا

، ونبغ منه كثري من هناك، كما انتشر هذا املذهب يف أوروبا وأستراليا
  ."برتراند رسل"وفالسفته منهم مفكري الغرب 

، واملسلمون  ولكن ال يوجد دين موحد حقا إال اإلسالموالتوحيد فطرة
أصبحنا على فطرة "ألرض اليت تقول كل صباح هم األمة الوحيدة يف ا
 حنيفا مسلما وما كان من  وملة أبينا إبراهيم اإلسالم ودين نبينا حممد

وال جيمع بني العقل والعاطفة والظاهر والباطن، ويوحد النفس ، "املشركني
مسلمني، " غاندي"اإلنسانية إال هذا الدين وحده، وقد كان مستشارو 

الطريق الطويل "يف كتابه " منديال" كما قرأت ثناء !وقاتله هو هندوسي
رجم فيما بعد إىل العربية ومل أطلع عليه فيها، على املسلمني، مث ت" للحرية

وكان ال خيفي إعجابه باملسلمني وأخالقهم وعادام وآدام، فالعبادة كما 
  فوائد أيضاً هلارمحه اهللا يف اإلسالم" علي عزت بيغوفيتش"ذكر الرئيس 

، فالوضوء وكذلك الغسل دنيوية جانبية، وقد تأملت كالمه فوجدته صحيحاً
 فرض ديين ال بد منه، والصالة من جهة نظافة ومن جهة راحةمن جهة 

اإلسالم، والزكاة من جهة ضريبة أركان ورياضة ومن جهة ركن عظيم من 
 مناءومن جهةصحة ومن جهة للمال وحق للفقراء، والصيام من جهة  

يس ل فواجب إسالمي، واحلجاب من جهة ستر ومن جهة فريضة شرعية،
جمرد شعار كما يزعم الفرنسيون الذين حياربون املسلمة إذا غطت شعرها، 

 واحلج من جهة جتارة وسياحة ومن ويتركون اليهودية ولو حتجبت بالكامل،
  .شعائر اإلسالمبقية جهة عبادة، وقل مثل ذلك يف 

 إذا  جتلب الراحة النفسية للمصلي، وكان النيب -مثال-الصالة و
، وقد كشفت )أرحنا ا يا بالل: (حزبه أمر فزع إىل الصالة ويقول

 دالدراسات الطبية احلديثة أن اجلسم يفرز مادة خاصة يسموا األورفني عن
 "!هرمون السعادة"الصالة، وخاصة السجود ويسمونه 
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، ومن "تانيبيور"ركة التطهريية ومن آثار اإلسالم العظيم انتشار احل
، وكذلك "ديكسون"، والسياسي "شارل ديكرت"رين الروائي طهتأشهر امل

  .تقوية وغريهاامليثودية وال
وال يذكر  فطن يراعي املصاحل واملفاسد واملواقف، ما كيسواملسلم دائ

 عليه نحن نعلم أن الذي منع يوسف، فالدين إال عندما يكون ذكره مفيدا
 من الفاحشة هو تقوى اهللا تعاىل ولكنه مل يقل ذلك المرأة العزيز، بل السالم
10  2  3 4 5﴿: قال هلا ، فجعل السبب هو ]٢٣:يوسف[ ﴾/  
أما اهللا تعاىل فهو را كما هو ، ا تعلم يقينا أنه ال يرضى بذلك أل،زوجها

 ملا جهاربه، ونبه إىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وهلذا قالت لزو
j   i   h   g   f   e   d   c   b   a﴿: اكتشفها ، ]٢٥:يوسف[ ﴾ _   `   

  .لكن زوجها تساهل يف ذلك
 الذي ليس أكمل منه ،وقد ضرب يوسف عليه السالم املثل يف الصرب

:  وقال،، فاختار عليه السالم السجن على فعل الفاحشةإال صرب النيب 
﴿`   _    ̂  ]   \   [   Z﴾ ]وهكذا ينبغي لكل مسلم]٣٣:سفيو ،.  

 واآلخرة، ولذلك الدنياوتقوى اهللا واإلميان به هي أساس كل خري يف 
كما -بتحقيق الدميقراطية " الربيع العريب"فنحن ال نقيس جناح ما يسمى 

، بل مبقدار عودة الشعوب إىل اهللا وتوبتها إليه، والشك عندنا أن -يزعمون
 هو املهم، فنحن مهما يئسنا من احلكومات  وهذاهذه الثورات جنحت شعبياً

 وبلغ تأثري ذلك النجاح الشعوب غري ، يف اهللا مث يف الشعوبنثق دائماً
 رفعت نفس ، يف أمريكامثالً) تيراحتلوا وول ست(سالمية، فمظاهرات اإل

الشعب يريد : " بالقاهرة مثلالشعارات اليت رفعها املصريون يف ميدان التحرير
  ."كذا

 وما ،يفعله يف تونس" زين العابدين بن علي" بني ما كان ومن قارن
 السيما يف املساجد واحلجاب ، يرى الفرق واضحاً، اليوميفعله التوانسة

إال (حيارب الدين ومينع دخول املساجد " بن علي"وحرية الدعوة، فقد كان 
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، ومن ثبت عنده أنه يصلي الفجر عاقبه، وحىت السائحة السعودية )بالبصمة
وكان شعاره .  عنها بالقوةاحلجاب ويرتع جنوده ،عها من تغطية شعرهامين

 ا، وهذا الشعار عف]١٢٣:األعراف[ ﴾,   -   .   /   0   1﴿: قول فرعون
 ﴾®   ¯   °   µ   ´   ³   ²±   ¶   ¸﴿: عليه الزمن وحل مكانه اآلن

صر ومهما يكن من أمر فقد فشلت الثورة املضادة كما تسمى يف م. ]٧٢:طه[
  .وتونس وغريمها، وهللا احلمد

إلنسان من نقلة ل وما حيدثه ،وذه الفطرية وهذا الدين السهل العظيم
 أو مسع عنه عاقل ،عجب الكفار فلم يدخل اإلسالم بلداً أُ،حضارية سريعة

  .به وأعجبه، عكس ما كان عليه من الضاللإال تأثر 
ني مغرمني والغربيون يف قروم الوسطى كانوا معجبني باملسلم

وقد بلغ إعجاب الغربيني باملسلمني وافتتام م أم كانوا حبضارم، 
يؤلفون الكتب وينسبوا للمسلمني لكي تروج، وأم كانوا يقلدون 

ويف كل علومهم، بينما حتذرهم ، املسلمني يف لغتهم وأزيائهم وتصميمام
لوك منهم كما فعلوا  وتبيح معصية امل،الكنيسة البابوية من ذلك بل حترمهم

 إىل هذا اخلطر "لفاروأ "، وقد نبه األسقف"فريدريك الثاين"باإلمرباطور 
  .الداهم املتمثل عنده يف أن املثقفني يتعلمون العربية ويتباهون ا

ولشدة افتتان الغرب بأهل األندلس مع جهل الغربيني بالطب كانوا 
  .ندلسينييتداوون بأبوال املسلمني اليت يشتروا من األ

، أما اآلن فانعكس احلال وأصبح املسلمون هم الذين يتأثرون بالغرب
وأنا أرى أن العلمانية يف العامل اإلسالمي متفاوتة بني بالد هي فيها صرحية، 
وبالد ال تزال يف الطريق لذلك، وعندي أن الحنسار الدين وكثرة املنكرات 

النهاية حنو العلمانية لكن  يف جتنحيف السعودية مثال أسبابا عدة، جتعلها 
سباب جتعل التلبيس على الناس ، وهذه األ ال سيما يف بعض األموربتدرج

  :ممكنا وجتعل الصراع مع اإلسالم صعبا، ومنها
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ال إذ ة  الشعارات اإلسالمية املرفوعة فيها وكلها شعارات إسالمي-أ
تشر يف يستطيع أحد أن يرفع غري ذلك، إذ الشعب هنا كله مسلم والدين من

  .كل األوساط
 وفيها احلرمان الشريفان، كون السعودية يف جزيرة العرب ومنها -ب

  .وفيها تنتشر كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب لدى كثري من الشعب
 ومنها قلة الوعي السياسي عند بعض أهل الدين، بل الغفلة عن -ج

 املسجد الواقع العاملي واألحداث املستجدة، كالشيخ الذي ال يدري عن
، وكالشيخ األقصى أهو حتت السيطرة الفلسطينية أم حتت سيطرة اليهود

اكيد :  قال يل ملا حدثته عن مأساة املسجد األقصى وأن اليهود يدنسونهالذي
وقول الثالث ملا قيل له ملاذا ال تتربع للمجاهدين !! احلكومة ما تدري

 !خارجني على إمامهمن يكونوا بغاة أخشى أ: األفغان، أو تأمر الناس بذلك
ال سيما وأن إمام املسلمني  ،أن الرحياين مسلم" نوار"وظن مرافق الرحياين 

 ألفي صفحة، وأنه كان مقربا لديه، كتب للرحياين رسائل يزيد جمموعها على
  .وهو الذي بعث معه نوار

ء  كل منكر بأنه جمرد أخطايفسرونومنها أن بعض املتلبسني بالدين  -د
 األعذار غري عاملني لهوينتحلون !! تقع يف كل زمان ومكانبشرية عادية 

  .بالتحوالت العميقة عامليا، وأن لفح احلضارة الغربية وصل كل مكان
 بعض الناس خيلط بني العيوب الشخصية وبني حقوق اهللا، -هـ

  .ويقيس حكام عصره على سالطني اجلور املتقدمني
و اللجنة الدائمة لإلفتاء  ومنها أن بعض أعضاء هيئة كبار العلماء أ-و

 عن قضايا أخرى أساسية ، وكالمهيظنون أن الدين حمصور يف بعض شعائره
مساء  قراءته األيأيت جممال، وحيسن الظن ببعض العلمانيني، وبعضهم لكثرة

املشرع "ساسيات الدين يعترض على تسمية والصفات دون غريها من أ
  .دون أن يعترض على التشريع نفسه" السعودي

  . أن اإلنكار سرا يكفيه أن بعض أهل العلم واإلميان يظن ومنها-ز
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 ومنها أن بعضهم يتأول لسكوته ويتعلل بضعفه وقلة حيلته وخشية -ح
  .بطش السلطة، أو أن يستغل أعداء احلكومة كالمه

 وبعضهم يرى املنكر فال يتمعر وجهه نسأل اهللا العافية، وبعضهم -ط
اف يف العقيدة، ء األضرحة وتشييد القبور ك عن بنايظن أن جنب أهل البدع

مع أن الدين عند أهل السنة قول وعمل ال ينفك أحدمها عن أآلخر، وهو 
  .يف كتاب اهللا أوسع من ذلك وأمشل، وهكذا

مجعت كل ذلك عرفت ملاذا تنتشر املنكرات وكيف تصعب مهمة وإذا 
ل  أن الغرب عدوحنن ال ننكر كما أنكر الغربيون ،يوسف العتيبة واألمريكان

ن صنعه وأضاف يف كثري من جوانب املعرفة، غري أن احلضارة املادية ليست م
وحده، فكل الشعوب أسهمت بقدر ما فيها، واملسلمون لديهم ما هو أعظم 

 ،إخالص العبادة هللا وحده، وهم يؤمنون بكل رسل اهللا: من ذلك كله وهو
يا واآلخرة، واحلكمة ضالة وال يدعون الناس إال للخري والعدل وسعة الدن

 فنحن أوىل به، وقد أخذ وكل ما كان مفيدا من احلضارة الغربيةاملؤمن، 
 جواز الغيلة من فارس والروم، وأخذ صلوات اهللا عليه من اليهود النيب 

، وأخذت عائشة أم املؤمنني رضي اهللا "ما شاء اهللا وشاء حممد"ترك قول 
 من غري املسلمني تدوين عمر عنها عذاب القرب من يهودية، وأخذ 

  .الدواوين، وال مانع اليوم أن نأخذ من اليهود والنصارى أي مفيد
 ما عاشه الغرب من فصام نكد  احلضارة اإلسالمية أبداًتعرفومل 

وحرب شرسة بني العلم والدين، ومل يشهد العامل اإلسالمي قط ما شهده 
دياثة وتفكك وايار، وربا الغرب من ظلم وبطش وتبديل لدين اهللا وإباحية و

واحتكار، وغلو يف ترك الدنيا أو يف طلبها، وحروب طاحنة تأكل األخضر 
واليابس وتستمر طويال، وأنظمة متسلطة تقتل املاليني من البشر أو تشردهم، 

فرض على وفلسفات متناقضة ال ضابط هلا وال رادع، ونظريات باطلة ت
ث واملساوئ اليت يطول شرحها الشعوب بالقوة، وغري ذلك من الكوار

  .ويتخبط فيها الغرب اليوم
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وكل ما لدى الغرب من فضيلة أو من أسباب البقاء وفق سنة اهللا يف 
 وإما أن أصلها إسالمي، والغرب بىن على ، فهي إما سبق إليها اإلسالم،األمم

 عنها أو مل يصل إليها ع، وإما أن الغرب ال يزال متخلفاًق وفرذلك وشقَّ
 ا سنالحظ، ويف كل حال حنن ال حنتاج مع كتاب اهللا وسنة رسوله كم
  . آخرهديإىل 

ومن أعظم فضائل اإلسالم على أوروبا اهلمجية قيام ما يسمونه 
أصلح العقيدة والتوحيد، ولكنه " لوثرمارتن "فيها، وليت " اإلصالح الديين"

هله ما رأى الفاتيكان أذ" لوثر"أصلح السلوك واألخالق فقط، وعندما زار 
على عهد املسيح عليه  ومن أمور مل تكن ،من الترف الدنيوي ومن الفواحش

كانت  "لوثر" مع أن شخصية بعد عودته إىل اإلصالح،" لوثر "االسالم، فدع
 إليه هو اومن أهم ما دع مترددة حتدث عنها الباحثون يف حياته، مضطربة

  :واملصلحون اآلخرون أنه
ني اخللق، بل الواجب هو الرجوع مباشرة إىل  ال واسطة بني اهللا وب-١

اإلجنيل إىل اللغة األملانية الدارجة، وأثر اإلسالم " لوثر"الوحي، ولذلك ترجم 
، فكل مسلم يقرأ القرآن وال يف نفي التوسط بني اهللا واخللق واضح جداً

  .حيتكر تفسريه أحد
ن من ، وقد حطمها البيزنطيورمي التماثيل ونبذها من الكنائس حت-٢

  .قبل تأثرا باإلسالم
 ترك التربك بآثار القديسني أو االستشفاع م، وهذا الذي دعوا -٣

إليه عكس ما يقوله الكاثوليك الذين كانوا أيام احلروب الصليبية ينبشون كل 
حيا " لوثر"ولو كان ، كما يسمونه" صليب الصلبوت" عن مدينة أو قرية حبثاً

  . كما يقولون"وهابيا"لكان 
ر ختالف ما كان عليه دوأتباعه بعقيدة يف القَ" لوثر"قال  -٤

الكاثوليك، فأكثر اللوثريني جربية يف حني أن الكاثوليك قدرة، رية منك
 أن يكون كثري وليس غريباًكالفينيون،  اليوم بروتستانت نيوأكثر األمريكي
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، "زوجنلي"و" كالفن"من املصلحني الغربيني من سويسرا يف ذلك احلني مثل 
 واعتصموا جبباله ،فهذا البلد دخله املسلمون الذين قدموا إليه من البحر

الشاهقة، وبعض والياته تفاخر بذلك حىت اليوم، وهو اليوم البلد الوحيد 
، وهو "أجدادنا العرب"، وقد قرأت لبعض أهله كتاب الذي يسمونه حمايداً

  .لع عليه بالعربيةمترجم يف إمكان كل أحد أن يطّ
 من حيث آلن عنها قدميانبغي التنبيه إىل اختالف سويسرا اه يعلى أن

، فكالفن مثال يذكره البعض ضمن عباقرة فرنسا مكان والدته غري أنه السعة
  ".جنيف"جعل مدينة اهللا حسب عقيدته 

 كانت من أرباموقد كان الشرك يف كل احلضارات القدمية، وأكثر 
j   ﴿ :ناث كما قال تعاىلبدون اإلواملشركون مع عبادة الشيطان يع، اإلناث

t   s   r   q   p   o   n   m   l   k﴾ ]١١٧:النساء[.  
 يعبدون الالت ، فقد كان اجلاهليونأرباب املشركنيوهكذا أغلب 

 ،"عشتروت" ويف حضارة ما بني النهرين حرفوا العزى إىل ،والعزى ومناة
 ،"افروديت"ربتهم  وعبد اليونان ،وعبد املصريون واوس ربات كثريات

بيني و القبائل اجلرمانية وكثري من األورت وعبد،"فينوس"وعبد الروم الربة 
  ."ديانا"القدامى الربة 

وحديثا عبد الناس الدميقراطية واحلرية واالشتراكية والرأمسالية 
 .واإلنسانية وغريها
o   n   m   l   k﴿وصدق اهللا     j﴾ ]قال أيب بن ،]١١٧:النساء 

 الشياطني أما اليوم فقد كثر ، كانوهكذا!! "يةمع كل صنم جن: "كعب 
 وأصبح لكل صنم أولياؤه وسدنته وكهنته من شياطني ،من اجلن واإلنس

 .اإلنس واجلن
وباستعراض تارخينا وتاريخ أهل الكتاب يتبني من هو اإلرهايب منا ومن 

 .هو املتسامح مع اآلخر



 ٥٢٤ 

رافية كما آمن ا رؤساء  اخل"هرجمدون" مبعركة فهم يؤمنون مثال
 ، ويقولون إنه ا ميكن القضاء على املسلمنين منهموأمريكا واألصولي

 ، أما حنن فنؤمن وبقية النصارى سوف يرفعهم املسيح فوق السحاباألشرار
يأجوج ومأجوج سوف تكون مع الكربى ومعركتنا بالعدل بني كل البشر، 

 .سلمني حينهاحيث يكون املسيح عليه السالم هو قائد امل
من تعصب كثري من الغربيني الذين نستقدمهم إىل هنا برواتب ضخمة و

 ولو قيل هلم ، أم ال يصورون أي برج عال أو مطار فخم:وحنرس سكنهم
 ولسارعت ، لتصويرهلتراكضوا إن يف الشارع الفالين مجال أو محاراً

 أبراج رون إالالصحفيون ال يصوف أما حنن ،نشر الصوربصحافتهم أو قنوام 
 فضال عن ، دون عنصريتها أو إقبال شعبها على اإلسالم،أمريكا وجسورها

، ومع ذلك يتهموننا حنن بالتخلف والبداوة وكثرة حياء الفقرية فيهااأل
 .املشردين عندنا

 لنتبني ا أي ،ةل ولننظر نظرة عقلية عاد،الشرك والتوحيد قليالًلندع ف
 : الكفر أكثر إنسانية وتساحما وتعددية من اآلخرالفريقني أهل اإلسالم أم أهل

-من الذي ت تفريق بني أحد دونه اإلميان بكل األنبياء وجب شريعت 
  وأم اخوة وأن كل ما أنزل اهللا حق؟،منهم

 من يشتم -دع الصاحلني منهم- وهل ظهر بني زنادقة املسلمني -
 ان؟هتباملسيح بن مرمي وأمه أو يفتري عليها ويرميها بال

- اآلخر؟تزوج نساءه ومن الذي تبيح شريعت  
- وحيميه؟من الذي يعاهد اآلخر   
- ه ذبيحة اآلخر؟من الذي تبيح شريعت 
- ومن الذي جتعل شريعتفوق الوثين أو امللحد؟ه اآلخر  
- ومن الذي ت ه الزكاة عن اآلخر؟سقط شريعت 
 ملال؟ومن الذي يفرض لآلخر إذا كان شيخا هرما من بيت ا -
 ومن الذين آوى اليهود ملا طردهم النصارى من األندلس؟  -
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 ومن الذي بقي يف بالده اآلخرون حىت اليوم؟ -
هل ميكن مقارنة اليهود يف بالد اإلسالم باليهودي الشرقي يف  -

 إسرائيل؟
 من حرض احلاكم الروماين على قتله :أي الطائفتني أقرب للنصارى -

 من يقول هو أخو النيب م أ؟ تقول األناجيلوكانت نتيجة ذلك صلبه كما
  ومل يقتل ومل يصلب؟حممد 

 أم  كما يعتقد النصارى أن يكون قتل مصلوبا:أيهما أشرف للمسيح -
 ؟ كما يعتقد املسلمونأن يكون اهللا محاه من أعدائه ورفعه إليه

 من أكثر الناس ، أو غريها فلما يسيء للمسيح"هوليود"إذا عرضت  -
 ا اليهود أم املسلمون؟غضبا وأمل
مما يفعله م النصارى قالوا % ١إذا فعل بعض غالة املسلمني  -
 وتنتشر يف الغرب  فمىت قال املسلمون اإلرهاب النصراين؟،سالميإإرهاب 

 فوبيا اإلسالم فهل عند املسلمني فوبيا النصرانية؟
ومع ذلك حيكمها % ٩٨كيف تكون بعض الشعوب مسلمة بنسبة  -

  أهذا دميقراطية؟؟غري مسلم
- ره املنصرون أو يعملون يف بالده؟من أكثر من ينص 
من الذي يدع أهل الكتاب يتحاكمون حسب شريعتهم إذا كانوا  -

 وإذا حتاكموا إىل اإلسالم حيكم بينهم بالقسط؟ يعيشون بني املسلمني؟
من الذي يعدل يف حكمه ولو كان أحد اخلصمني يهوديا واآلخر  -

  مام األعظم عندهم؟ أو اإل،وخ املسلمنيشيخا من شي
- وض اآلخر ور من الذي يضع العقبات أمامه؟قي 
 من الذي يريد يف جزيرة العرب وحدها عشرين دولة ورمبا أكثر؟ -
ومن الذي مسى الدولة العثمانية الرجل املريض؟ وهل يعاجل املريض  -

 طالق النار عليه؟إب
زو الغربيني له وإبادم لسكانه، غمن أين فتحنا ألي بلد أخريا  -
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 وكيف دخل الصليبيون القدس وكيف دخلها صالح الدين؟
  بالدم أبطحلوملا ملكتم سا  ملكنا فكان العفو منا سجية 

 غدونا على األسرى منن ونصفح   قتل األسارى وطاملا وأحللتم
 وكل إناء بالذي فيه ينضح  كمو هذا التفاوت بيننا بوحس

احتكموا إىل صناديق االقتراع  إرهابيني، أألم اإلخوانوكيف يكون 
  .يف مصر خمدوعني بدعوى الدميقراطية؟

أال يعلم كل العامل الفرق بني اإلخوان وداعش، وأقوال البغدادي 
بشأم؟ فكيف يكون ااهدون يف فلسطني إرهابيني ألم يتبعون اإلخوان 

واملساجد ويكتب ع كما يقول اإلعالم؟ ومن الذي حيرق األطفال الرض
  .عبارات عنصرية ويبين املستوطنات خمالفة للقانون الدويل؟

  يف رسالته عن التسامح؟" جون لوك"وبأي دين تأثر 
  :عامل الغرب مع املسلمنيت

أمريكا قبل ترامب كان هلا مواقف واضحة العداوة لإلسالم فقد تدفق 
البقر مسلمي  منها، وحشر رعاة شربٍالغزاة األوربيون اجلشعون إىل كل 

أفريقية يف سفنهم كالبهائم واستعبدوهم، مث استعبدت االمرباطورية األمريكية 
مخسمئة سنة "شومسكي ملا كتب وم ديثة أكثر العامل وهكذا، وصدق نعاحل

أي أن هذا هو حال أمريكا منذ أن اكتشفها للغربني كوملبس " ويستمر الغزو
ر الذين كان منهم مسلمون قضوا على السكان األصليني اهلنود احلمفقد 

 اآلري األبيض، مث غلفوا حماربة اإلسالم اليوم قولكنهم ليسوا من العر
مبحاربة اإلرهاب، مع أن الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة يف العامل اليت 

  .حكمت عليها حمكمة العدل الدوليةبأا دولة إرهابية كما ذكر تشومسكي
لما وال عربيا، بل هو يهودي عاش  ليس مس"تشومسكي"وللعلم فإن 

  .طلع اخلبرييل وأمريكا وتكلم عنهما كالم امليف إسرائ
  وتأيت كتبه عندهم، بل هو أكرب كاتب أمريكيمغموراوهو ليس كاتبا 
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 بعد كتام املقدس مباشرة، كما أنه وفق املعايري الليربالية ليس يف املرتبة الثانية
 متحضر وهو يؤمن باإلسالم األمريكي املعتدل إرهابيا وال عدوانيا، بل متقدم

  .كما يقول العم سام، أي الذي ال جهاد فيه
واإلعالم الغريب مشاهدا أو مسموعا أو مقروًءا يتحدث طويال عن 

تل يف مصر ويسكت عن مئة ألف مصري منهم رئيس طالب إيطايل واحد قُ
لتعذيب، فهذه  وحيكم عليهم السيسي باإلعدام وايمنتخب يف سجون السيس

قراطيتهم اليت تؤمن باملساواة، بل هذه ميحقوق اإلنسان عندهم وهذه هي د
هي عنصريتهم اليت تعرفها الشعوب الغربية جيدا، فاملسلم وإن كانت أصوله 
أوربية ال بد أن يتهموه ويؤذوه وخترج ضده املظاهرات يف كل مدينة أوربية، 

 ويطيع نصائح ، العنصرية الغربيةقوفإال إذا كان منافقًا يرضى باالندماج 
  .علماء السوء باخلضوع لقوانني الدول اليت يعيش فيها

" انبماري لو"وعلى هذا العداء السافر يقوم اليمني األوريب، وتعلنه 
ب اليت يعرفها العامل كله، أما وتزداد جبهتها شعبية، وعليه أيضا أقوال ترام

أو يف إفريقيا الوسطى أو يف أي خص الدماء فهو الدم املسلم يف بورما أر
املسلمني حىت من املشاركة أن مينعوا مكان، وال مانع لدى الدميقراطية الغربية 

من % ٩٥يف االنتخابات وأن يكون الكافر النصراين حيكم ما ال يقل عن 
  .املسلمني حىت أم ال يستطيعون أن يصلوا اجلمعة

خلرس مشق، ويصيبها اوتستنكر هيئة األمم ما يقع لصحفي غريب يف د
  !تكتفي بالتعبري عن القلق وأإذا قتل بشار آالف املدنيني، 

العامل يف نظر الغرب هو الغرب فقط، وما عداه حواش مهجية  و
متأخرة، فإذا قال الغرب احلربان العامليتان، فاملقصود هو احلربان الغربيتان، 

  . يقبل ذلكوإذا قال العامل ال يرضى بكذا، فاملقصود أن الغرب ال 
 البدو من جمموعات جمرد الغربية احلكومات عند فهي اخلليج دول أما
 دميقراطيني وغري إنسانيني غري وهم يستحقوا ال ثروات لديهم املتأخرين

 غبائهم وأدلة أمكن ما حتضريهم الغرب وواجب بالثقة، جديرين وغري



 ٥٢٨ 

 من املستورد ملاءا يشترون مما بأقل النفط يبيعون أم كثرية منها وتأخرهم
  !غربية والغاز النفط تستخرج اليت الشركات وأن الغرب

 يعقدون أم ومنها ،يزورهم نمب االحتفاء يف يبالغون أم ومنها
 يصادقون بل ،يعتربون ال أم ومنها ،يعاديهم من مع الضخمة الصفقات

 مإ ويقول إعالميا ميدحهم أنه املهمو باألمس، هلم عدوا كان من اليوم
  !التقدم طريق يف سائرون

 كثرية ميزات فللغريب واطن،امل به يعامل ما غري الغريب يعامل أن ومنها
  .عداوته أو جهله كان مهما

  :إسالمية إا تقول اليت الدول سائر اخلليج دول ومثل
 للغرب خبس بثمن الصمغ أو الكاكاو أو القطن من األطنان عتبي فهي

  .غالٍ بثمن ذلك من اجلرامات يبيع الذي
 خمالض الراتب فيعطونه إليهم يذهب تقاعد إذا الغريب أن ذلك ومن
 يطونوحي باجلنود وحيرسونه الفخمة الشقق يف ويسكنونه الكثرية والبدالت

 حماكمة، بال الشرطة أطلقته جناية ارتكب وإذا اخلرسانية باملكعبات هسكن
 كالبه إطعام كذل ومن ضمانات من يتوفر ما كل له روواوفّ حاكموه وإن

 عفا ورمبا املتحضرين من غريه معه مجاعية أماكن ففي سجنوه وإذا ،وقططه
  .الدولة رئيس عنه

 من برجم حيكم دينهم أن الغربيون يقول كما ومهجيتهم غبائهم  ومن
  !! الروحية املشروبات يشرب من وجيلدون! احلب ميارس

 بني السيما متنقال يف اجلمال يركبون يزالون ال أم تأخرهم ومن
  .ودينهم للمسلمني الغربيون ينظر  هكذا،وجدة الرياض
ولو كانوا أهل الكتاب، إليه يهرب و ،اإلسالم هو دين الفطرةو

سالم إ وقد ذعر الغربيون من ،سيما يف أفريقيا  ال،قساوسة أو منصرين
قبال إ كما هال البابوات ، وهجرم إىل اخلرطوم"جوبا"القساوسة يف 

 . بعض املنصرينوإسالم على اإلسالم األفارقة
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حيث يكره الناس  ،ومثل ذلك انتشاره يف أمريكا اجلنوبية والوسطى
 !!أمريكا وإسرائيل، وأغرب من ذلك ما يقع يف إفريقيا

فريقية املسلمة يدهشه فيها تنوعها وكل من يدرس جغرافية القارة اإل
 مناطق ، استوائية مناطق، مناطق معتدلة، مناطق تكسوها الثلوج،املناخي
 مناطق صحرواية تنتج الطاقة الشمسية، دع ما يكترته باطن هذه ،مدارية

 وما يتوفر من النب ، ودع الثروة الغذائية اهلائلة،القارة من النفط واليورانيوم
 . واألار الكبرية والثروة احليوانية،و والغابات الكثيفةاوالكاك

 اليت تكثر ةركات االحتكاريلعاب املاديني والشله وبعض ذلك يسيل 
، ولذلك يكثر طىفريقيا وأمريكا اجلنوبية والوسإاغتياالا االقتصادية يف 

  .املستعمرون ويأيت إليها املنصرون
 ،با هللا رب العاملنيووملا خاف الغرب على نفسه وخشي أن تسلم أور

 ،غراق من يهاجر إليه من املسلمني يف البحر األبيض املتوسطإعمد إىل 
تطرفون الذين يسميهم الغرب املبة يقودها خطالب مبنعهم يف مظاهرات صاو
يقاف احلروب اليت تسببت يف إغراقهم إ، وقد كان أسهل من "الشعبويون"

  ومنع عمالئه من قتلهم ورميهم بالكيماوي والرباميل املتفجرة،هجرم
  الغرب، وكذا اإلنفاق على الفقراء مما يطعمهوفرض االستبداد عليهم
 !الدواب أو يرميه يف البحر

 ، ذلك فلماذا ال يقيمون هلم مناطق آمنة يف بالدهممل يفعلواإن ف
ويفرضون حظرا على الطريان فوقها كما فعلوا يف مشال العراق حلماية 

 األكراد؟
لون األمر وإذا كانوا صادقني يف خوفهم على املدنيني فلماذا ال يك

 العدواة : واألتراك جيمعون بني األمرين،مة وميدوم باملعونات الالز،لألتراك
 . ومحاية املدنيني،لداعش

وقد حقق األتراك يف مشال سوريا يف يوم واحد ما عجز عنه الغربيون 
 أما شيعة ،م أن األتراك مسلمون سنة وهذه هي الكارثة عندهمأ ، سنواتيف
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! !ني يف العراق وسوريايإيران فهم يوزعون احللوى والزهور على املدن
 غرق القيمغرق املهاجرين فإمنا تبا حني تو إن أور:وصدق أردوغان حني قال

  !!واملبادئ اليت نادت ا
وحنن ندعو الغربيني إىل اإلسالم ألنه احلق ال ألننا كما يزعمون 

 !متعصبون
عصب له أم ندعوهم للحق الذي وهل حنن حني ندعو الناس لإلسالم نت

 .ه باطلادما ع
 ومن ذلك ،هى عن التعصب ولو كنا نتعصب ملا هو حقن اإلسالم ينإف

ياء على سبيل التعصب، وأن يتعصب ب ى عن املفاضلة بني األنأنه 
 وجعل ،له على األنبياء مجيعا مع أن اهللا تعاىل اصطفاه وفض،املسلمون له 

 ﴾"   #   $   %   &   '﴿ : قال تعاىل،أمته خري أمة أخرجت للناس
 : وقال ،]٥٥:اإلسراء[ ﴾} | { ~ �  ¡﴿: الوق ،]٢٥٣:البقرة[
 . احلديث)..فضلت على األنبياء بست(

ومن التفضيل أن اهللا تعاىل أنزل عليه القرآن وجعله مهيمنا على الكتب 
 .املرتلة كلها

 وأن ،خوانإومع ذلك جيب على املسلمني اإلميان بأن الرسل كلهم 
 أوىل الناس بعيسى  وأنه ،آن العزم اخلمسة املذكورون يف القرفضلهم أولوأ

 . ألنه ليس بينه وبينه نيب،بن مرمي عليهما السالم
 إذا توهم اليهود أن ذلك على ، على موسى عليه السالموال نفضله 

 مع أن ربه تعاىل ، عليه السالمى وال نفضله على يونس بن مت،سبيل التعصب
 .ةي اآل]٤٨:القلم[ ﴾U   T   S   R   Q   P   O﴿ :قال له

واملقصود أنه إذا أدى تفضيله صلوات اهللا وسالمه عليه إىل سوء فهم 
  . مل نفعله مع أنه حق،من أهل الكتاب

  .فالغرب هو املتعصب وليس املسلمون
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 :مكانة الدين واملتدين عند أهل الكتاب

 ،قد يعجب املرء حني يرى الفرق اهلائل بني الدين واملتدين يف الغرب
 ال أعين الشعوب ولكن ،يف البالد اليت تدعي أا إسالميةوبني الدين واملتدين 

 وبني ،سرائيلإني يف أمريكا واألدمورات يف ي وقارن بني األصول،احلكومات
علماء اإلسالم أو هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر هنا، وكيف أن 

  ويرى أنه وحده،اإلنسان الغريب وإن كان يف نفسه غري متدين يتعصب لدينه
ي أل السيما اجلهاد، واقرأ ، ويكره اإلسالم كرها شديدا إن ذكره،احلق

 وأن أبويه أرادا أن يكون ،مفكر غريب شئت لترى أنه كان متدينا عندهم
 وممن درس يف معهد الهويت ، أو أنه درس أوال يف معهد الهويت،كاهنا

 "لوبجا" ومعهد "كارنيجي"ئة ي واقرأ استطالعات ه،"ل كلينتونيب"الرئيس 
 . عن الدين يف أمريكامثالً

واملؤسف أن املناهج التعليمية يف كثري من بالد العامل اإلسالمي ال تزال 
مث ، مث تقفز إىل عصر النهضة األوريب،س احلضارة اليونانية مث الرومانيةتدر 

 وال تتعرض لإلسالم وحضارته وقيمه، وهذا على ،وريب احلديثالفكر األ
عرضت له بالتشويه واالزدراء والتحقري كما هو احلاصل  مما لو تنخطره أهو

عند الليرباليني، وينسى الغربيون وأتباعهم أو يتناسون أن اإلسالم دين 
 وأنه ، وأنه ملة إبراهيم عليه السالم، وأنه دين األنبياء مجيعا،التوحيد اخلالص

 ،لنبوية وأن مصدره هو القرآن الكرمي والسنة ا،دين العدل واإلحسان والرمحة
 وال هو كما يعتقد أكثر ،وليس مصدره حال العامة من املسلمني

 ، وأنه دين الفطرة،املستشرقني، وأنه املنقذ الوحيد هلذه اإلنسانية املتخبطة
 ونتمىن ،حنب اخلري لكل الناسفنحن  ،وهلذا جتده أكثر األديان انتشارا اليوم

 وأن يكون النصارى ،مأن يكون اليهود على ما كان عليه موسى عليه السال
 ولو ، وهل كانا إال مسلمني حنيفني،على ما كان عليه املسيح عليه السالم

 كذلك ملا كانوا إال مسلمني، وقد قال اهللا يف -أي اليهود والنصارى-كانوا 
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 ﴾U   T   S   R   Q﴿ :القرآن عن أول الرسل نوح عليه السالم
  ويوسف وموسى وسليمان عن إبراهيم وكذا ذكر اهللا تعاىل،]٧٢:يونس[

وإمنا يدعو املسلمون أهل الكتاب إىل ملة إبراهيم عليه السالم ، واحلواريني
 .اليت عليها ابنه حممد 

ويعتقد املسلمون وال يشاركهم يف هذا االعتقاد أحد أن من كفر بنيب 
 Â   ﴿ ويف القرآن الكرمي ، السالمعليهمياء الكرام بواحد فقد كفر بكل األن

 Ä   ÃÅ  ﴾ ]١٠٥:الشعراء[، وفيه ﴿s  r  q﴾ ]و،]١٢٣:الشعراء ﴿   >
 ،ب املرسلني عامة وهكذا كل أمة كافرة هي تكذِّ،]١٤١:الشعراء[ ﴾?   @

 .وإن مل تكذب إال رسوهلا وحده
 ودعوهم ،غوا أممهموحنن الذين نشهد لألنبياء الكرام يوم القيامة أم بلَّ

 وكل ما ،ت والدجل والسحر والتسلطإىل توحيد اهللا ونبذ الشرك واخلرافا
 .يتعارض مع التوحيد اخلالص

 وال يتكلمون إال بعلم ، كثرياواإلجنيلواملسلمون يقرأون عن التوراة 
ساتذة الالهوت هو أوعدل ال جبهل وظلم، أما أهل الكتاب فغاية ما يعرفه 

  وأشهر الترمجات عندهم هو،قراءة بعض الترمجات عن معاين القرآن الكرمي
 أما أن يكون الغريب ملما باللغة العربية ،تال أو يوسف عليكترمجة حممد ب

 .، وهو عند األمريكان غريب جداًفهو قليل
 ال ، املسلمني إذا قارنتهم مبا عليه أهل الكتاب من الكفرص قدروينقُ

 وتشويه صورته واإلساءة إليه مبا مل يفعله ،سيما كفرهم برسول اهللا 
 ، السالمماوز هلم أن يفعلوه حبق موسى وعيسى عليه وال جي،املسلمون

 املسلمني يف أمريكا يتظاهرون يف البيت األبيض ضد قرار أنولذلك جتد 
 كما يتظاهرون أو يعترضون ،احملكمة األمريكية العليا بإباحة عمل قوم لوط

 وكان ينبغي أن ،باحيا عن املسيح عليه السالمإ فلما "ليودوه"عندما تعرض 
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  إذا شتم أحد،صوليونسيما األ  عند البيت األبيض كل األمريكان اليتظاهر
 . ا حممدالرسولَ

 وهم متساحمون ،نيصوليون عند اإلدارة االمريكية غري إرهابيوهؤالء األ
 وتسمح هلم السلطات األمريكية بإنشاء ،حىت عند كثري من الليرباليني

  أثىن منهماواحدأمسع  ومل ،القنوات الفضائية وما يستطيعون من الوسائل
 !!على فخامة الرئيس أو قال إنه حمنك ورشيد

 األمريكية عندهم خمطئة إن مل تقتل املسلمني مجيعا وتبيدهم اإلدارةبل 
  !!بالقنابل النووية

 "هذه هي أمريكا"ويف الكتاب الذي وزعته السفارات األمريكية بعنوان 
 مع ،ندهم قدرا عظيما وأن للدين ع،يذكر األمريكيون أم شعب متدين

الكتاب " واإلجنيلكون الدولة علمانية، ويصرح ذلك الكتاب بأن التوراة 
 رئيس أمريكي الأي  كما أن ، عندهم أكثر الكتب قراءة يف أمريكا"املقدس

 الذي خلف أباه "فرانكلني جراهام"جنيل وأن القس بد أن يقسم على اإل
بد أن يبارك ذلك ويتكلم يف   ال، وهو قسيس البيت األبيض"بيلي جراهام"

 .ذلك االحتفال مبا يشاء
وصل تدين األمريكان واعتقادهم بكل ما يف التوراة إىل وكالة وقد 

 فهذه الوكالة مست املركبة الفضائية العمالقة اليت أرسلتها ، الفضائية"ناسا"
 ومل تسمها باسم ،لياس عليه السالمإ وهو ،"ايليا"لشمس للتلتقط صورا 

شادة  بل ال جتد تغريدة يف مدح الرئيس األمريكي أو اإل،األمريكيالرئيس 
عالم أن يقدموا برناجما قصريا وينبهون يف أوله  وغاية ما يفعلونه يف اإل،بعهده

 ومن ، فاألمر عندهم جمرد وجهة نظر،نه ميثل وجهة نظر احلكومة األمريكيةأ
 .حق كل مواطن أن يبدي وجهة نظره وإن خالفت احلكومة

 فهي راقية "جيمي كارتر"مريكا رئيسا قسيسا مثل أ اختارت ذاوإ
 -وال أقول دولة-و جلنة أاخل ولو اختارت أي هيئة … متقدمة عصرية 

  !!رهابيةإ متأخرة منحطة وأتباعهمشيخا لكانت عند األمريكان 
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لومبيا واملوسوعة األمريكية وواألمريكان يف موسوعام مثل موسوعة ك
 يؤمنون مبا تقوله التوراة عن احلية اليت أغوت - الكثريةفضال عن مؤلفام-

 قدرا من معرفة يتلقى والرئيس عندهم ال بد أن ،حواء حسب اعتقادهم
 فكيف ، خترج من معهد تورايت مشهور"كلينتون" حىت أن رئيسا مثل ،دينهم

 !لو خترج زعيم عريب من كلية الشريعة
 ،ز أكل حلم اخلرتيروهم يتبعون ما قاله بطرس يف رؤياه من جوا

رة الزراعة األمريكية إىل اجلحيم كما ا وزوتعاليموليذهب كالم األطباء 
 .يقولون

 "هيالري كلينتون"ل وهب أن الغلو ليس صناعة غربية كما تق
 أكثر من هذه لذي يدفع شباب املسلمني إليه ا فما،"ماكني"تور اسنالو

لذي  اوما ؟ واالحنياز املطلق والتطفيف املتعمد،االزدواجية والكيل مبكيالني
 وما أشبه ذلك من املسميات ينجح يف ،جيعل الثورة الثقافية أو الدين اجلديد

 الغرب وال ينجح لو كان يف العامل اإلسالمي؟
 "ماركيوز"وملاذا ال تسأل اإلدارة األمريكية نفسها كيف أنه لو دعى 

 ،األمريكية العليا وكذلك احملكمة ، وكل رواد الشيوعية اجلديدة"غرامشي"و
 وقالوا هلم إن االنتحار أو ،وكل أعداء التقدم احلقيقي اتمعات اإلسالمية

وهل ،م ملا قبلوا منهم، ولرفضوا تلك الثورة وتلك القراراتاللواط تقد 
 أي ، والدياثةواإلباحيةكا القذرة إال لتأيد هذا الكفر يكانت كل حروب أمر

 قبل "ويلسن"ما كما مسعنا هي نفسها اليت قاهلا وباأأن الشعارات اليت يطلقها 
 مهما كان "ترومان" عن "نيكسون" وماذا ختتلف فيه استراتيجيات ،مئة عام

  .اكسونجب يقتدي، واليوم يفخر ترامب بأن الفاصل الزمين بينهما؟
  العرب يتركونه حيكم حىت ميوتفإنقعدا  كان الرئيس العريب موإذا

 فهو ألن قعداًأما اذا كان الرئيس األمريكي م ،ألم غري دميقراطيني
 "روزفلت" وماذا كانت ثقافة الرئيس ، وثقافتهني يقدرون عبقريتهياألمريك

اه ليست هي ما غنأ ،الذي جاء إىل البحريات املرة على منت طراد أمريكي
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غنية أ وكذلك ،"إىل األمام أيها اجلنود املسيحيون" أي "تشرشل"فخامته هو و
 على "هتلر" أمل يكن هذان ارمان مثل خصمهما !"دي للصليبأنا جن"

 وهل ؟ا من حق كل الشعوبوان إىل الدميقراطية ويقوالن إاألقل، أال يدع
أال جيب أن حياكما كما ! ؟دميقراطي إىل احلكم بطريق غري "هتلر"جاء 

 أم أن الصليب حرام إذا ؟ أخرى"نورمربج"كم النازيون وتنشأ هلمها وح
 أن تضعه يف ي دولة وإذا كان صليبا كنسيا جاز أل،معقوفا فقطكان 
 !دكتاتور إذا حارما ومها دميقراطيان إذا انتصرا عليه؟ روهروالف !!علمها

 مث قرأت حديثا وما ذكر عن الدين،" تشرشل"وقدميا قرأت مذكرات 
 عن قصة حياته من أنه ملا انضم يف شبابه ، يف رحلته"كولن ويلسن"ما كتبه 

 ، أرغموه على الذهاب إىل الكنيسة،إىل القوات اجلوية امللكية الربيطانية
جنليز العاملني يف الرياض قال يل بعد كالم وتذكرت كيف أن بعض اإل

  الربيطانية فإذا كانت الشؤون الدينية،"أشكر اهللا على أين مسيحي" :طويل
ماذا ف ،ثليث وإذا كان ذلك املفتري يشكر اهللا على الت"كولن ويلسن"ترغم 

 بتلك املليارات من "ةزرقاء اليمام" م وملاذا يعطو،جنليزنتوقع من اإل
 مع أا  قمة املنامة اخلليجية"تريزا ماي" وملاذا حتضر ،اجلنيهات االسترلينية

، وكيف يكون ترامب )احملافظني (من نفس احلزب الذي ينتمي إليه بلفور
 ميينية  وماري لوبان؟الربيطاين مييينميينيا وتريزاماي بل كل حزب احملافظني 

 د فهو إرهاب؟اهونتنياهو مييين، أما اجل
ساتذة أواليهود الذين يسيطرون اليوم على أمريكا وبريطانيا أليسوا 

لفرق بني دعوى اليهود أم  ا وما؟م العنصرية ومنهم تعلّ،"أدولف هتلر"
 وما الفرق بني ،ميع أن أملانيا فوق اجل"هتلر" وبني دعوى ،شعب اهللا املختار

 حيصل اليهود يف الدويلة الصهيونية على املليارات على أا تعويض من نأ
 أملانيا أو على أا تربعات من أمريكا؟

يطاليا  إ أو"هتلر"وإذا كانت أملانيا ليست فوق اجلميع كما قال النازي 
  فماذا قال الربيطانيون"موسوليين"ليست فوق اجلميع كما قال الفاشي 



 ٥٣٦ 

 ؟"نكاتيت"السيما وهم يودعون احلياة عندما غرقت السفينة 
 ة؟لكبالد احلرمني نشيد حيفظ اهللا املوملاذا ينشد الربيطانيون يف 

 بالقنابل "جنازاكي"وماذا قال األمريكيون وهم يقذفون هريوشيما و
 ؟"بمدونالد ترا"الذرية؟ ومن أين جاء 

وذ باهللا أن ندافع عن أي ليس هذا دفاعا عن النازيني أو الفاشيني ونع
هم؟ وملاذا جيب أن نعادي ي وبني حماربء وإمنا نسأل ما الفرق بني هؤال،كافر

 وال نستنكر ،جنليزا أملانيا هو الذي نظمها ضد اإل ألن شاعر"البغضاء"قصيدة 
 . لقتال املسلمني األتراك"براون"أن يتطوع الشاعر الربيطاين 
ن تترأس احلزب املسيحي أ "لاجنيال مريك"وملاذا حيق للسيدة 

 وال يتهمهم أحد ،)حزب راية التوراة( أو حيق لليهود أن ينشؤا ،الدميقراطي
سيما يف الغرب حيث   بينما يتهم به املسلمون يف كل مكان ال،باإلرهاب

على األقل جاسوسا، وتتوىل املباحث األمريكية  وأجيد املسلم نفسه إرهابيا 
 وتغض النظر عن القاتل أو املفجر إذا ،ام دينه التحقيق معه وا"اف يب آي"

 . تذكر دينه أبداإن حققت مع اليهودي ال وكان يهوديا؟
 ينشؤون السجون ،واألمريكان بأوامر تنفيذية عليا من الرئيس األمريكي

 بذريعة أن كل مسلم هو ني وحيشرون فيها املسلم،السرية والسجون السوداء
 إال أن يكون معتدال أي مؤمنا ، الرئيس)ةفخام(إرهايب حمتمل كما يقول 
  !بالقيم األمريكية فقد ينجو

 مل ينشؤوا للمسلمني مراكز اعتقال !واألمريكان ألم متساحمون
 ومن حقهم ، بل اكتفوا مبنع هجرم إىل أمريكا،روم فيها كالبهائمشحي

 !وحدهم ما يسمونه احلرب االسبتاقية
يف الدول إىل دول شر مارقة ومن الذي أعطى األمريكان حق تصن

 وحق تصنيف البشر إىل متشدد  وأخرى صديقة معتدلة؟)حتالف املنبوذين(
 ؟ل أحد بأنه دكتاتوري أو دميقراطي وحق احلكم على ك،ومتطرف
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وكراين أو استرايل أو أومن أعطى أمريكا احلق يف أن يقاتل معها أي 
 أو يف بالد الشام فهذا ،انفغانستأ أما إذا تطوع املسلمون للجهاد يف ،بولندي
 وإذا عادوا إىل البالد وجب أن يقتلوا أو ،رهابية جيب التجسس عليهاإبؤرة 

 .حيكم عليهم بالسجن سنوات طويلة
 حق اإلدارة األمريكية أن تنقل من تشاء من معتقل وكيف يكون من

 وكيف حيق جلورج بوش أن ؟ إىل أي دولة جتيز قوانينها التعذيب"غوانتامنو"
 وزعمه أن اهللا ؟غزو العراق اعتمادا على خياالته الشيطانية وخرافاته التوراتيةي

 إنفاذا ملا يف التوراة من ذكر يأجوج ومأجوج ؟أمره يف منامه أن حيتل العراق
 ، وأن صدام حسني هو اآلشوري؟ الذين هم عنده العراقيون،وشعب الشمال

ه باحلذاء، احىت أن الزيدي رم ،وأمثال ذلك من اخلرافات اليت رفضها العراقيون
  . بأزمة قلبية أصابوه جبزمة قلبيةتهب إصاأي أن العراقيني ملا مل يستطيعوا

أن الشيطان هو الذي جاءه يف املنام إن كان ) فخامته(م مل يفترض ول
 جاءه شيء؟

والكالم عما فعلته اإلدارة األمريكية اليت تدعي الدميقراطية وحقوق 
  فعل شركاؤها الغربيون؟اإلنسان طويل، فماذا

 وعللت ذلك املستشارة ، إليهايب انضمام تركيولقد رفض االحتاد األور
 مركز أقوى دول االحتاد ا أملانيأحيث تتبو- "اجنيال مريكيل"األملانية 
 حنن األملان لدينا ، فقالت إن دعوة تركيا إىل االنضمام كانت خطأ-اقتصاديا

 .ونخلفية مسيحية بينما األتراك مسلم
 هل تستطيع أن تبين كنيسة يف "تاميزال"  خماطبة مراسل"مريكل"وتضيف 

اسطنبول؟ ونسيت أن الذين يعملون يف املصانع األملانية بأجر أقل ليسوا 
 ني أن العثماني-أو تناست- بل هم العمال األتراك، ونسيت ، يهوداًعماالً

لعمال األتراك يف ا وهذا هو سبب كثرة ،حتالفوا مع األملان يف احلرب األوىل
، ونسيت أن االمرباطور األملاين وليم الثاين ملا زار الدولة العثمانية مل أملانيا

ونسيت أو تناست أن تركيا أقرب هلا من ! يكن خمطأ أو ضد مصاحل بالده
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 التعويضات الكثرية هذه املدة الطويلة، " مريكلاجنيال"إسرائيل اليت تعطيها 
 ولو قبلوها ،مل يقبلوا تركيا يف ذلك االحتادوحنن نشكر اهللا على أم 

جها من اخرإ ب"مريكل"ألرغموها على الدفع لليونان اليت تطالب السيدة 
 !!-مع الربا طبعا-يب ما مل تسدد دوا ووراالحتاد األ

 لو هاجر إليها الفقراء اليونانيون سوف "مريكل" وأظن أن موقف 
رين املسلمنيا عن موقفها اآلن من املهاجخيتلف كثري،بلغرقون  الذين ي 

  .يب يف البحر األبيض املتوسطويغرقهم االحتاد األور
ديفيد " أما بريطانيا اليت كانت عظمى فال مانع لدى ، تلك أملانيا

، ج كما تدفع دول اخللي، أن يستقبل السيسي دون أن يدفع له شيئا"كامرون
 ،وافقة الربملان االجنليزي ال يستطيع أن يدفع شيئا من الرز إال مب"مروناك"ـف

 رفض استقبال -هونكيف خياطبدري أفخامته أو سعادته أو نيافته ال -لكن 
  !الالجئني السوريني

 "املاجناكرتا" من عهد ، بالتقاليد الربيطانية العريقةفلماذا ال يفخر إذاً
  !! الزاهر امليمون"كامرون" حىت عهد "كرومويل"وثورة 

 وإىل أي جنس ،"الدموية" اليت يسموا "نآ"وإىل من تنتسب امللكة 
 سنة ٦٠ وكيف حتكم بريطانيا ، اليت يقولون إا متزمتة"فكتوريا"تنتمي 

 وهي ذه الصفة؟
 حضر قمة خليجية ومل "أوالند"صديقة فرنسا فحسبها أن رئيسها الأما 

 وال ،"شاريل ايبدو" يف جملة  مسيئة للنيب اذلك أا نشرت صورمن مينع 
ها حتمي الكنس اليأا مت،ض املساجد للخطرودية وتعرع النقاب ن وال أ

 . وأشنع من ذلك حماولتها تغيري بعض آيات القرآن!!وتبيح السفاح
 "آل روكفلر" ميلكها "ستاندر أويل"وملا كتبوا يف أمريكا أن شركة 

 تذكرت أيامي املاضية يف بقيق والظهران ،وهم عائلة يهودية ثرية مشهورة
 ، وقراءيت عن النعريية والسفانية والغوار واخلفجي،الدمام ورأس تنورةو

وأمثاهلا، وتذكرت ما كان العمال العرب يروونه عن املدير األمريكي الذي 
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 بينما يترك ذلك ،ي بعض موظفيه ألسباب يذكروا وال أكاد أصدقهايرقِّ
 !ية من مل يقم بتلك األعمال الشائنةقاملدير تر

يه املدير هو املتحضر املتطور املتقدم الذي تتماشى فمن يرقّ ؛وال غرابة
أفعاله مع مقررات احملكمة العليا األخرية، وميارس احلقوق املدنية اليت تتيحها 

 .له احلرية والدميقراطية
هي شركة قابضة ميلكها عدة شركات  "رامكوأ"وللعلم فإن شركة 

  :أمريكية
 .فورنيايلاوف كمنها متلكه شركة ستاندر أويل أ% ٣٠ -
، وعنها سيرمنها متلكه شركة ستاندر أويل أوف نيوج% ٣٠ -

 السابقارجية األمريكي نشأت شركة موبيل اليت يرأسها وزير اخل
 .من أرامكو% ٥٠ته اليوم كما يقال ، الذي متتلك شرك"تيلرسون"

 .منها متلكه شركة تكساس% ٣٠ -
 .متلكه شركة سكونيناكون% ١٠ -

 للحكومة السعودية أسهمها موضعها باعوا اليس هذوألسباب 
مث !  وبقائها قانونيا شركة أمريكية، مع بقاء األمريكان يديروا،مبليارات
 وشركات أخرى يف ينبع ورابغ "مسارك"  الوطنيةشركةال أرامكو ابتلعت
ضافة كلمة السعودية إىل إ وهكذا قضوا على الشركات الوطنية مع ،وغريها
 بعد سعودا اللغة االجنليزية على كل  حىتة أرامكو وفرضت شرك،أرامكو
 وعلى العاملني حىت ،مساركشركة  حىت ما كان يتكلم العربية ك،فروعها

 وأكثر مؤمتراا واجتماعاا تقيمها اليوم يف تكساس أو ،مستخدمي الشاي
  !!ديترويت أو شيكاغو

من وات على كل مدير ولو كان آتيا اكما فرضت السكرتريات الشقر
 ."مسارك"

ويظهر لك هذا الذكاء األمريكي إذا قارنته بغباء أتاتورك الذي ألغى 
 .اللغة العربية دفعة واحدة
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وقد قال أحد املوظفني املؤقتني األمريكان وهو يعمل عندهم يف العطلة 
أنا ال ذنب يل فكل العاملني املؤقتني يف "الدراسية وبعد سعودة الشركة 

  !"الشركة أمريكيون
 . يعانون أزمة بطالة حادةنييف حني أن السعوديهذا 

 حني قال ئاً اليهود يكون الشاعر النجدي خمطاوعلى أنه ميلكه
 ):بالعامية(

 عل نبوع النفط تعمي عيونهجو** ط على النصراين اللي لقى الزيت سلّ
عطاء إوكذلك الشيخ سليمان بن سحمان اخلثعمي الذي اعترض على 

 .النصارى امتياز التنقيب
 وهذا عادي ، أعلنوا أم بروتستانت"آل روكفلر"اللهم إال إذا كان 
 -نا ال أعلمأو- يف دينها، فإذا غريت دينها وتتلونجدا يف أمة تعبد املال 

 !فالشاعر هو املصيب وأنا خمطئ
 . إىل املعمدانيني يؤيدون اليهود دائما"مارتن لوثر"والربوتستانت من 

كية املتقدمة العادلة الدميقراطية مع وهذا هو حال اإلدارة األمري
 "ليبرييت"إسرائيل، وهذه اإلدارة تصمت عندما يدمر اليهود السفينة األمريكية 

، بينما تصرخ ألن "راشيل"أو يقتلون الناشطة األمريكية يف حقوق اإلنسان 
  !!العثمانيني قتلوا األرمن منذ أكثر من قرن

ليك التفريق بني اليهودي والصهاينة يف أمريكا كثري جدا، ويصعب ع
 .منهم والنصراين

 :العمل اخلريي

أهله يف أمريكا ال و ،يسميه الغربيون القطاع الثالثالعمل اخلريي 
 تعفي واحلكومة األمريكية ،هم بل الكل حيترمهم وجيلُّ،حياسبهم أحد

 وأي موظف حكومي يثبت أنه ،مؤسساته من الضرائب لتشجعه بأي وسيلة
 إليه جترى له كل استحقاقاته كما لو كان على رأس يعمل فيه أو ذاهب
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 ره وغلق مؤسساتهظهم فقط مبنعه وحءاألمريكان أوليا وإمنا يوصي ،العمل
 بل يكفي ،ألنه يدعم اإلرهاب عندهمومراقبة احلسابات املالية لكل فرد 

 . أو احتمال دعم اإلرهاب،تشابه األمساء
إمنا تقوم و مجعية أو فكرة  منظمة أ أو إسالميةمع أن أي مؤسسة خريية

 الفكر اليهودي وكل الفكر الصهيوين على التوراة، على القرآن، بينما يقوم
 غري أن ، وعلى دغدغة املشاعر الدينية اعتمد الصهاينة، الدولة اليهوديةوكذا
ألقى بينهم العداوة والبغضاء وجعل دأم التالوم وحتميل اآلخرين كامل اهللا 

 وإن كان الناظر قد ،سرائيلإسيما يف  ليهود شيئا واحدا ال فليس ا،املسؤولية
 فقد ألقى اهللا بينهم العداوة والبغضاء كما ،حيسبهم مجيعا إذا نظر من اخلارج

 بني دية اليهودي القرظي  قدمياقوا وفر،أخرب اهللا سبحانه يف سورة املائدة
 ،ستمر ويكثر بينهم الصراع واالختالف والتشقق امل،واليهودي النضري

 وقل أن يفوز حزب بربع أصوات اليهود، ،وكل حكومات إسرائيل ائتالفية
واحلزب الذي يكون يف املرتبة الثالثة أو الرابعة عند الغربيني من حيث عدد 

 وهذا غري من يعزف عن ،سرائيلإ يكون يف املرتبة األوىل يف ،املصوتني له
§   ¨   ©   ﴿ : فهم كما قال اهللا تعاىل عنهم،املشاركة من أصلها

ª﴾ ]وقد كانوا قدميا ، وهم يتلونون بلون البيئة اليت يعيشون فيها،]١٤:احلشر 
 أما يف الغرب فهم أكثر من ، هذا يف الشرق،صدوقيني أو فريسيني أو قرائيني

 الدول اليت يعيشون فيها السيما يف العصر يدينون بدين إذ هم ،ذلك
 ، ومنهم اجنليز،منهم بولنديون و، ومنهم ليتوانيون، فمنهم روس،احلديث

 ومنهم ،اريونغ ومنهم هن، ومنهم منساويون، ومنهم فرنسيون،ومنهم أملان
 ! وكل أمة تلعن أختها،يهود شرقيون كثريون

 واليهودي ،"سفاردمي" غري اليهود الشرقي "أشكنازمي"فاليهودي الغريب 
 ،صدوقينيالة  ويبدو أن أصلهم مجيعا هو فرق،األمريكي غري اليهودي اليمين

 . مث تشققوا وال يزالون،ومن عقائد الصدوقيني أن عزيرا ابن اهللا
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 :أما يف اسرائيل اليوم

 "الليكود"ومنها -سرائيل إستطيع القول إن األحزاب العلمانية يف أ ف
 تتلبس به، وعليه ت هلا أكثر مما يهمها الدين الذي يهمها التصوي-"العمل"و

مييل مع وهو رونه  وبعض اليهود يكفِّ،نافق كبري يف نظري هو م"نتنياهو"فإن 
 ولكنه ،هو علماين مع العلمانيني ومتدين مع املتديننيف ،الريح حيث مالت

 ،يؤمن بفكرتني تظهران يف كل كالمه وجتعالنه أكثر تدينا من احلكام العرب
 :ومها

 .فكرة شعب اهللا املختار -١
 .فكرة أرض امليعاد -٢

 ، على منرب األمم املتحدة تأييدا هلاتني الفكرتنيوال مانع لديه أن خيطب
سرائيل إ وتقف معه ،ويستشهد بعبارات وردت يف سفر التكوين مثال

 حمتجة دائما بأن العرب يعادون ، يف كل قرار أممي،الكربى الواليات املتحدة
 .السامية وأم غري دميقراطيني

 صهاينة وكل من يدعم إسرائيل ولو كان من-والصهاينة اليهود 
 . فإنه يدعم يف احلقيقة احلاخامات-العرب

 يسمونه وعندي أنه ال فرق بني أن يكون االغتصاب الذي 
 وال فرق بني أن تكون املزرعة اجلماعية ، دينيا أو علمانيا"االستيطان"
 ، أو تكون ميينية تدعم الليكود، يسارية اشتراكية تدعم حزب العمل"زتكيبو"

 والتوراة ، والدين هو املصدر للجميع،هاينة ظلمة وكلهم ص،فالكل اغتصاب
 مالحدة حىتهي الدافع وراء ذلك كله، وألسباب دينية يتمسك الصهاينة 

ديفيد بن " ومثله "هرتسل"ـ ف، الصهاينة مالحدةفأكثر ، بالتوراةالصهيونية
ا عدوان م وهذا ما قرأته يف سريما ولكنه، ليسا متدينني أصال"نووريج

  ! وكفىلمنيلدودان للمس
قة كما يف الوحرم احلالية للعرب ما هي إال امتداد للحرب على العم
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  الرباق الذي يسمونه حائطالتوراة، وأكثر األماكن قداسة عندهم هو حائط
املبكى الذي يزعمون أنه بقية هيكلهم املوهوم، ويتقربون إىل اهللا بزيارته 

من زاره الرئيس ، ومن آخر كل صهيوين ولو مل يكن يهوديا ويزوره
 !األمريكي دونالد ترامب

 ومع هذه اخلرافات ، خرافام اإلميان بالبقرة احلمراء كما يزعمونعوم
 فاملتدينون اليهود غري ملزمني ،والتشتت جتد للدين عندهم مكانة عظيمة

 وإذا درست احلكومة ذلك أو وضعته موضع نقاش ،باخلدمة العسكرية
 ، فقطما حترمه التوراة والتلمودهم ال ينكرون  واملتدينون من،تظاهروا ضدها

 احلرق حيظرون ا وهم مع هذ، ولو كانت حكومية،بل حيرقون أماكنها حرقا
 ومينعون مساع ، ومينعون الصور يف كل مكان، القصري املرأةأن تلبس

 وال تنشر صحفهم ، وهلم صحف دينية،ذاعات أو مشاهدة التلفزيوناتاإل
رون كل من عدا اليهود وال خيتلطون اضة، ويكفِّأي خرب عن الفن أو الري

األغالل اليت باآلصار وبالعلماين ولو كان يهوديا، وباجلملة هم يلتزمون 
 وأعلى املتدينني ، شريعة٦٣٠ وشرائعها اليت تبلغ ،كتب اهللا عليهم يف التوراة

 الرئيسية اليت كان يتزعمها اهلالك يوسف "احلاخامية"قدرا عندهم هو 
إم صراصري جيب "، وقد قال عوفديا عن العرب وحاليا أرييه درعي عوفديا
، أما درعي فقد ذكر أن حسين مبارك ركع لعوفديا وطلب منه "إبادم
 !الربكة
 واملشهور عن ،هرجل الدين له مكانة عالية وخيطب رئيس احلكومة ودو

دين عند أشهر رجال المن  ونتنياهو هو حماولته الدائبة السترضاء احلاخامات
 وال ،س يتقرب إليه رئيس احلكومةك مقدل، واألدمور م"األدمور"يهود لا

 أي الصديق عندهم، ويتميز "يكالسد"يستطيع أي علماين النيل منه وكذلك 
 :املتدين اليهودي مبيزات كثرية منها

 . الشعبية الواسعة-١
ولة جتنح  بقوهلم إن الدالباحثون تقرب الدولة منهم وهذا يعرب عنه -٢
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 .إىل اليمني
 .لعودة العاملية إىل الدينبار الواضح  التأث-٣

والعجيب أم كلهم يستندون إىل نصوص التوراة احملرفة أو التلمود 
 وهذا يدل على أن املغضوب عليهم يعملون ،الذي وضعه هلم احلاخامات

  !! كما يدل على أن حتريفهم للتوراة جعلها متناقضة،بطريقة انتقائية
د بلغت قوة احلاخامات يف إسرائيل حدا ال يعلمه كثريون، ومن وق

ذلك ما وافق عليه نتنياهو من حظر املباريات الكروية يوم السبت نزوال على 
  .رغبة املتدينني

حىت من " إسرائيل"ومن العجيب أن رجال الدين اليهود يتوقعون اية 
 .قراءة التوراة نفسهاكان يعيش داخلها، وذلك مبين على استقراء التاريخ مع 

! أما االغتصاب الذي يسمونه االستيطان فهو حق مشروع لكل يهودي
 وأن يقلع منها شجر الزيتون الذي ، على أي أرض تعجبهيستويلفله أن 

 ، وأن يهدم بيوم كما يشاء أو حيرقها،غرسه الفلسطينيون إن شاء
 .واحلكومة الصهيونية تؤيده إما صدقا وإما نفاقا

ن و وال يستطيع املتدين،تطيع العلمانيون القضاء على املتديننيوال يس
 فكلهم ، وإمنا يقضي عليهما معا اجلهاد يف سبيل اهللا،نيالقضاء على العلماني

 .معتدون جيب جهادهمظلمة 
 ،واليهودي هو اليهودي سواء أكان يف الشتات أم يف القدس احملتلة

إىل فرض اجلزية على ح من الدعوة ستوالعجيب أن بعض اليهود مل ي
 مع أن العلمانيني العرب يستحيون من ذكر اجلزية وال يتحدثون ،نييالفلسطين

% ٤٠ بعض الدول تزيد الضريبة فيها عن  إىل أنهذا ما أدىوعنها أبدا، 
  بل قال شيخ األزهر أمحد الطيب،من غري التزام بالشروط الشرعية للجزية

 ."إا أصبحت من املاضي" عن اجلزية
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  :اختالفات اليهود
 الذين يعتقد اليهود أن عزيرا ابن اهللا، ومن أهم فرق اليهود الفريسيون

 فالفريسيون مع إميام أن ،عاىن منهم عبداهللا ورسوله املسيح عليه السالم
 كصيد ،ني ابتكار احليل على اهللا جل شأنهيبن اهللا زادوا على الصدوقاعزيرا 

 ،ض سنة التبوير صوريا مث شراؤها وبيع األر،احليتان يف يوم السبت
 كما أدخلوا ،ل اليهود األنبياءت وقَ،واالستفادة من الشحوم احملرمة عليهم

إن بين ( : ووضعوا التلمود الذي قال فيه النيب ،التأويالت املختلفة للتوراة
 .)إسرائيل وضعوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة

الهم بعض امللوك كالعبيديني  وو،مث ظهر القراءون متأثرين باجلهمية
  :الذين قال فيهم الشاعر

 فمنهم املستشار وامللك  يهود هذا الزمان قد ملكوا 
 قد ود الفلكودوا    لكمو يتيا أهل مصر نصيح

 ومها من قدماء "هليل" و"مشاي"وقد حتدث شيخ اإلسالم رمحه اهللا عن 
 ويعتقد اليهود ،سطينية منظمة التحرير الفلا عنهمتب واليوم تك،فقهاء اليهود

 ، وأن أحبارهم يصححون أخطاءه،قبحهم اهللا أن اهللا تعاىل كالبشر سبحانه
وقد تأثر م بعض الفرق اإلسالمية السيما الرافضة الذين تأثروا بعبد اهللا بن 

ود كما يقول ا وبشريعة د، مث شام بن احلكم الرافضي،سبأ اليهودي
 إن حمنة الرافضة حمنة اليهود، وقال شيخ  وهلذا قال بعض التابعني،الرافضة

ة إن مشاة الرافضة لليهود معلومة حىت أن بعضهم شبههم ياإلسالم ابن تيم
 .باحلمري لليهود

وملا انتشرت الصوفية بني املسلمني تأثر ا اليهود على ما كان عندهم 
 ويسمون ، وأكثر اليهود اليوم يؤمنون بعقيدة احللول،منها قبل اإلسالم

 "القبالة" كما يؤمنون بالسحر ، بالعربية"الزهور"تصوفهم الظهور أو 
 ومن سحرم املشهورين يف اإلسالم ،ويصنعون األحراز والتمائم الشركية
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 كما أم اطلعوا ، يف مشط ومشاطةن األعصم الذي سحر النيب بلبيد 
ضهم وبع. على ما كان يف البيئة اإلسالمية من الفلسفة والكالم فمالوا إليهما

 .والفيلسوف ابن ملكا) صمويل املغريب(ل أأسلم مثل بشر املريسي والسمو
املقدمات "ن ميمون مؤلف ب مثل موسى ،هبقي على دينوبعضهم 

حىت ال يفهمها !!  اليت كتبها بالعربية لكن حبروف عربية"اخلمس والعشرون
 ،ن الرازي قدميا وهي املقدمات اليت ابتهج ا فخر الدي،إال القليل من الطرفني

نوا على أمية أمن اليهود واطم ويف ظل الدولة اإلسال،والكوثري حديثا
 وهلم أحياء خاصة حبسب اإلقليم ، واشتغلوا باوهرات والتجارةأنفسهم

، ويف املغرب "اجليتو"با واإلسالمي الذي يسكنون فيه وتسمى يف أور
 ".املالح"

 واعتنقوا أفكارها "اجليتو"ن وملا قامت الثورة الفرنسية خرج اليهود م
 .ومنها احلرية واملساواة بني املواطنني أيا كان دينهم

فنشأت فرق يهودية جديدة منها اليهودية األرثوذكسية اليت ظلت 
 وهي ،صالحية وكذلك اليهودية اإل"ة والتلمودامتمسكة ولو شكال بالتور

الفكر االعتزايل بالفكر الغريب العقالين مع تأثرها أصال بامتأثرة كثري. 
رثوذكس مث ظهرت اليهودية احملافظة لتكون وسطا بني األ

 دا كثري من اليهوهيل وملا اكتشف الغربيون امريكا هاجر إ،صالحينيواإل
ن األوائل أن تلك وعكس رغبة كثري من املؤسسني األوائل، وادعى املهاجر

األمريكيون  وادعى ،"اديعأرض امل" ومسوا أمريكا ،رض هي أرض اسرائيلاأل
 وهناك قامت هلم جتمعات وفرق ،ئيل االثين عشراسرإسباط بين أأم 

 األمريكيون أكرب جتمع يهودي خارج الدولة  اليهود وال يزال،جديدة
 وأسس اليهود هناك جملس الكنائس ،سيما يهود نيويورك الصهيونية ال

  .)إيباك( ومنظمة األمريكية
 وهذا ،)هرتزل(هيوين املشهور شأت احلركة الصهيونية بقيادة الصون

تدين على احلقيقة قابل السلطان عبداحلميد الذي املالصهيوين املنافق أي غري 
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إا ليست ملكا يل وال ألحد إمنا هي " وقال ،رفض التنازل عن فلسطني
 مقابلة البابا "هرتزل"، كما أراد "وقف جلميع املسلمني إىل قيام الساعة

 . اإلميان بألوهية املسيح تعاىل اهللا عما يشركونالنصراين الذي اشترط عليه
ما  بين،ويظن كثري من اليهود أن اجتماعهم يف أرض امليعاد نعمة كربى

 إذ يعلم اليهود كلهم أن كالم اهللا حق وقد ،ينكر ذلك آخرون من اليهود
&   '   ﴿: ، وقال]١٠٤:اإلسراء[ ﴾Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ×﴿ :قال تعاىل

ري من اليهود اهلجرة إىل إسرائيل، وأحد ، وهلذا رفض كث]٨:ءاإلسرا[ ﴾)
حنن نعلم أن املسلمني سوف يغلبوننا ولكن ليس : "املسؤولني الصهاينة قال

يف هذا اجليل بل عندما يكون املصلون يف صالة الفجر مثل من يصلي 
  ".اجلمعة

 حيث يغادر ، تلوح"اليوم األسود"ما يسميه اليهود وقد بدأت بوادر 
 مع أن ،)ردة(كثري من اليهود فلسطني احملتلة فيما تسميه حكومات إسرائيل 

بل ،ااملصيبة اليت يقع فيها الليكوديون ليست حمصورة يف كون املغادرين كثري 
 ويقولون إن الصهاينة خدعوهم وكذبوا ،إن املغادرين يطالبون بتعويضهم

  .تفيض قتال ورعبا بينما هي ، وادعوا أن األرض تفيض لبنا وعسال،عليهم
ا اليت ني وتوىل رئاسة بريطا،وشيئا فشيئا خضع الغرب للسياسة اليهودية

 وعده املشؤوم وأنشأ الغرب "بلفور"صدر أ و،كانت عظمى آنذاك دزرائيلي
 مندوبا االجنليز على فلسطنية األمم مث هيئة األمم املتحدة، وانتدب بعص

طاحنة بني الفلسطينيني  ودارت معارك ،"صمويل"اجنليزيا يهوديا هو 
 ، كثرية ضد أهل فلسطنيمبجازر "مناحم بيجن" وقامت عصابات ،واليهود

ورأى األمميون حل املشكلة بقرار التقسيم الذي ضغط احلكام العرب على 
هـ ١٣٦٨ سنة "إسرائيل"هم ومسوها ت وأنشأ اليهود دول،الفلسطينيني ليقبلوه

  . ملا مسي الوكالة اليهوديةمديراً بعد أن كان  رئيسها"وريون جبن"وجعلوا 
هـ احتلت الدولة الصهيونية الضفة ١٣٧٨ ويف حرب صفر سنة 
 فوجد بعض اليهود ذلك فرصة تارخيية عظيمة ،الغربية وسيناء واجلوالن وغزة
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 ، وجعلوه تصديقا لنبوءات التوراة كما يزعمون،لقيام دولة إسرائيل الكربى
 حني رأى بعض اليهود  يف،تنازل عنهاوقالوا هذه كلها أرض اسرائيل وال 

 ، وأن اللقمة أكرب من أن يبتلعها الصهاينة، على الدولة اليهوديةأن ذلك شؤم
 أنور السادات وليست للتحرير،  كانت حرب رمضان للتحريك كما قالمث

 اتفاقية العار والذل "السادات" و"بيجن" و"جيمي كارتر"وعقد الثالثي 
 ألا وقعت يف معسكر داود يف ،"كامب ديفيد"قية  مسيت اتفايتواهلزمية ال

 كما ألف بعض دعاة التطبيع ،"دم إبراهيم" كتابه "كارتر" وألف ،أمريكا
 وطمع الصهاينة يف احتالل مصر كلها ثقافيا ،"عندما تسكت املدافع"العرب 

 .وتربويا مقابل بقاء سيناء مرتوعة السالح
 ضد الءات "رة العربية للسالماملباد"مث وضع القوميون العرب ما مسي 

 . للتوراةرفضوا املبادرة حبجة أا خمالفة غري أن اليهود ،اخلرطوم
 ،مث إن اليهود اضطروا لالنسحاب من قطاع غزة لكثرة قتالهم فيه

 .وإخفاقهم يف السيطرة عليه
  ال،وقام املتصهينون العرب وخمابرام بأكثر مما كان حيلم به اليهود

 . قطاع غزة أكثر من حماصرة اليهود له وعباسصر السيسيسيما حينما حا
 وسوف حترر بيت ،ولكن الشعوب اإلسالمية شرقا وغربا تكره اليهود

 وسوف ينتهي ما يرتكبه اليهود اليوم من اغتصاب للمزارع ،املقدس بإذن اهللا
 ، وهدم للمنازل،التفافية وطرق ، وقرصنة واعتقاالت تعسفية،واألراضي

 وأحكام جائرة وغري ، وتعذيب لألسرى، وحصار مستمر،رانوإقامة للجد
  .، وليس لعرق ظامل حق وال بقاءذلك

 يقولون بلسان ،يستعملون معنا سياسة اإلفراط يف القوةحني واليهود 
 وليس ،حاهلم إن هذه هي اللغة اليت تفهمها إسرائيل ومن ورائها أمريكا

ض من يريدون عمني ويؤيدها بادي ا بعض املنهزاملفاوضات العبثية اليت ين
  !!التطبيع

وعلى كل حال يشهد املشروع الصهيوين تراجعا واضحا، وكثري من 
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 .الشعوب الغربية فضال عن غريها زاد وعيه مبكائد اليهود وخبثهم
 ،فقد كثرت فيها األحزاب واالنشقاقات" إسرائيل"أما الدويلة اليهودية 

 وهو يشاهد تلك الدوامة احملرية ،رهحىت أصبح الناظر إليها يف حرية من أم
 واألحزاب اليمينية براجمها ، فاألحزاب اليسارية ذات برامج ميينية،واملعقدة
 واألحزاب العلمانية ، واملتدينون واألحزاب الدينية براجمها علمانية،يسارية

براجمها دينية، كما أن أحزاب املعارضة براجمها حكومية وأحزاب احلكومة 
 .يننيخاضعة للمتد

يشارك يف وبعضهم  وبعضهم صهاينة وبعضهم يلعن الصهاينة، 
غري )  يف إسرائيلاملولودون(االنتخابات وبعضهم ال يشارك، وجيل الصابرا 

  يف بل هي، ومنذ قيام الدولة مل حيكمها حزب واحد قط،جيل الشتات
ئتالفات املتكررة، والفوز الساحق عندهم هو أن حيظى حاجة دائمة إىل اال

حتسبهم مجيعا وقلوم (زب واحد بأصوات ربع اليهود، وصدق اهللا العظيم ح
هي الدولة " إسرائيل" ومن نتائج هذه الفرقة والتشتت أن دولة ،)شىت

 وال يزال اجلدل حمتدما بينهم ،عامل اليت ال حدود هلا وال دستورالوحيدة يف ال
  "!من هو اليهودي"منذ عدة عقود حول 

وهم رؤساء  ،"األدمورات"مللوك غري املتوجني أي ويف إسرائيل يتحكم ا
 .الطوائف

املزعوم الذي مل يبق منه " اهليكل" األماكن عند اليهود هو وأقدس
ني ي احلائط املسمى عند الفلسطينا وهذ،حسب اعتقادهم إال حائط املبكى

، بل وال صهيونية حىت أن ترامب ملا الرباق ال تأتيه امرأة يهودية قطحائط 
 . ابنته يصطحب معه إيفانكازاره مل

بوا وللدين مكانته يف إسرائيل حىت أنه عندما أراد الصهاينة أن يكذِّ
 استعانوا باحلاخام الذي أعلن أن وجود أسرى يهود عند الفلسطينيني

األسرى لدى محاس قتلى وملا أرادت محاس تكذيبهم مجيعا تكلم األسرى 
  . احلكومة اإلسرائيليةبأصوام ووجهوا رسائل إىل عائالم وإىل
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 والعاقل يقارن بينه وبني ، مكانة املتدينني اليهودومما سبق يتضح لنا
 !املتدين عند احلكومات اليت تدعي أا إسالمية

يسمح اليهود للمتدينني اليهود داخل إسرائيل بقفل ومن العجب أن 
وقت دور السينما وقفل احملالت عصر اجلمعة استعدادا لقدوم السبت، يف ال

 يف بالد احلرمني لفتح دور للسينما وتقويه -أهل التوحيد-الذي يندفع فيه 
 . وتقليص صالحيات هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر!!هيئة الترفيه

 .فانظر إىل أين يتجه اليهود وإىل أين يتجه هؤالء
 :حكم اليهود يف شريعتنا

 ظلمونا، وحنن نعقد ديننا حيرم ظلم اليهود والنصارى أو أي أحد مهما
 وقد أخربنا صلوات اهللا وسالمه عليه أنه من قتل معاهدا مل جيد ،هم الذمةعم

 .رائحة اجلنة
، وجزيرة العرب  من جزيرة العرب فقد نص عليه وأما إخراجهم

تشمل ما هو أوسع مما قد يظن بعضنا، فعلى قول اخلليل تكون منطقة جنوب 
 "تاريخ دمشق" احلافظ ابن عساكر يف الفرات من جزيرة العرب، وعلى قول

ومن املعروف . يكون بعض بالد الشام منها أيضا، وال خيالف يف ذلك أحد
 وهاتان ،تارخييا أن الغساسنة واملناذرة قبل اإلسالم كانوا هم احلكام هناك

 ونشروا ، وأكثر امللوك كانوا من األزد،قبيلتان أو عشريتان أو أسرتان مينيتان
 العربية، واللغة العربية، وكانوا يرون تلك البالد جزءا من بالد هناك العادات

 .العرب
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية إن أهل الشام كان كثري منهم يتكلم 

 ، اجلاهلية، وتدل النقوش احلديثة على معرفتهم بالعربيةيفيفهمها  العربية أو
 قبل ،يالدي جيزم أن ذلك حصل يف القرن السادس املاآلثارينيوكثري من 

 .اإلسالم
 ،)أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب( :واملقصود أن قوله 



 ٥٥١ 

 ،ا أشدم وإن كانت احلرمة فيه،يدل على أن احلكم ال خيتص باحلرمني
أيام   فإمنا أذن هلم الفاروق عمر ،وهكذا فهم الصحابة رضي اهللا عنهم

 يشتري منهم املسلمون  حىت،خالفته بثالثة أيام يقيمون فيها يف ظاهر املدينة
 .ما حيتاجون إليه

وعلى تلك الوصية الشريفة استمر احلال زمن األمويني والعباسيني 
 .واألتراك

ويتسمون بأمساء أو حجاج حىت أن جواسيس الكفار يدعون أم سياح 
 أو آثاريون يأتون جزيرة العرب ، أو مكتشفون،"رونيهخ"إسالمية كما فعل 

 واملؤسف أم هذه األيام سكنوا الرياض ،)يبورن( فعل فرادى متخفني كما
 وقد ألف أحد املتأخرين ،وجدة وينبع واجلبيل وأا بل كل املناطق مباحة هلم

 .)الفرج بعد الشدة يف أن النصارى ال يدخلون جدة(كتاب 
واملنطقة اخلاصة باألمريكان يف شركة أرامكو ال يستطيع أي مسلم أن 

ريكان السفر أو القدوم من مساحلية كي يستطيع األ وهي منطقة ،يدخلها
ريب ما شاءوا من النفط و ،يشاؤونأمريكا أو التعري أو بناء الكنائس كما 

 .دون أن يطلع على ذلك أحد
 يف جزيرة منعهم من الدخوليف فون تلوفقهاء اإلسالم كلهم ال خي

زيرة العرب  حىت أن اإلمام الشافعي رمحه اهللا نص على أن جزر ج،العرب
 ،يش وجزيرة سقطرةنذه اجلزر جزيرة البحرين وجزيرة ح ومن أهم ه،منها

 وإمنا وقع اخلالف بني العلماء يف احلد الشمايل الذي ،وجزيرة أيب موسى
 ، حيث جعله بعضهم الفرات وتبوك،يفصل جزيرة العرب عن الشام والعراق

 وابن ،الشام مع اتفاقهم على أن معان من ،وجعله آخرون وادي القرى
 .عساكر جعل من الشام تيماء ودومة اجلندل

حىت يف ديب  ، جيتمع يف جزيرة العرب دينان وال قبلتانواملهم أنه ال
 ،وكما ال جيوز إقرار اليهود والنصارى على السكن جبزيرة العربوالكويت 
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 مثل الصنم  فيهاال جيوز كذلك إحياء عادات اجلاهلية العربية وشعائرها
 . وحنو ذلك،وق عكاظوس" نسر"

 فذلك ال ،أما أن يسكن أهل الذمة املنطقة الشرقية أو الرياض أو جدة
 . وكل الكفار واملبتدعة ينبغي إذالهلم ولكن ال جيوز ظلمهم،جيوز

بيني ووأشنع من ذلك ما نراه اليوم من مئات اآلالف من األور
 .ملقيم مع ماهلم من ميزات ال حيلم ا مواطن فضال عن ا،األمريكان

 والسماح ، يف جزيرة العربم بناء الكنائس أو معابد اهلندوسكما حير
 ولكل ما درجت ،بذلك خمالف للكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والفقهاء

 .عليه الدول اإلسالمية املتعاقبة
 .ها شيءمنفاملسألة إمجاعية ومل ينسخ 

  :اليهود غري الصهاينة وحيل اليهود
 ،"ناطوري كارتا" فرقة أو مجاعة  الصهيونيةغريأشهر الفرق اليهودية 

وينة يوهي مجاعة يهودية تعتقد أن الشتات خري لليهود من الدولة الصه
 وهم شديدو العداء للصهيونية، والصهانية يقتلوم إذا استطاعوا، ،إسرائيل

 .ويعتقدون أن قيام دولة إسرائيل ضد اهللا وضد أحكام التوراة
ا وأمريكا وغريمها، ني بل يف بريطا؛سبسرائيل فحإوهم ليسوا يف 

 ويقولون إن أحسن املعاملة لليهود هي معاملة ،"ديفيد وايز"ومنهم احلاخام 
 . واحلاخام املذكور يزور غزة،املسلمني

 بل ،ال خيضعون للحكومة -وما أكثرهم-واليهود املتدينون يف إسرائيل 
 أن "نتنياهو"و" باراك"و "زيبري" و"شامري"احلكومة هي اليت ختضع هلم وحياول 

 -نو املستوطن-ن و واملغتصب،يتقربوا إليهم بأي وسيلة كسبا ألصوام
 بال - كما يرون- يتبعون شريعة التوراة ويغريون املنكر ،أصوليون متدينون

ويفرضون  ود وفتاوى احلاخاماتلمإذن من احلكومة أو أحد غري التوراة والت
زيارة األماكن املقدسة عندهم اليت من  من ن ومينعو،احلجاب على النساء
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، ويفرضون القبعة السوداء على الرجال  كما تقدمأعظمها اآلن حائط املبكى
 وحيرقون املتاجر اليت تبيع ما ال يرضون أو حترمه التوراة أو ،"الكاب"

بيع الطعام القصرية للنساء، أو  كاألغاين واألفالم اخلالعية أو املالبس ،التلمود
 من قيادة السيارات -رجاال ونساء- كما أم مينعون الناس ،وديغري اليه

 وحيرمون  مطعم،على كل" الكاشري"أيام العطل ويفرضون الطعام اليهودي 
 وأمثال ذلك من الشرائع اليهودية البالغة ،العمل بكل أنواعه يوم السبت

  ولو آمنوا برسول اهللا، شريعة، وذلك من إصرهم واألغالل اليت عليهم٦٣٠
لوضعها عنهم .  

  ".سنة التبوير"وهم يؤمنون بترك الزراعة يف السنة السابعة اليت يسموا 
 كما أم يلزمون األخ بأن ،ومن شرائع اليهود إباحة الزواج ببنت األخ

 .يتزوج أرملة أخيه املتوىف كما تقول تورام
 .هم منها إذا شاءواصلِّومن طبائعهم أم جعلوا لكل شريعة حيلة خت

ومن حيلهم تغيري التوقيت يوم السبت لكي يكون بقية اجلمعة مثال، أو 
 أو بيع األرض صوريا ،االبتعاد مسافة معينة ختلصا من بعض الشرائع

 .للتخلص من سنة التبوير
 يتهمهم أحد باإلرهاب والتكفري نواملهم أم يفعلون ما شاءوا دون أ

 وتفسريات ،كامهاة وأحاكل شرائعهم هي شرائع التورو ،والتشدد
 واحلكومة اإلسرائيلية ختضع لتلك الشرائع إما صدقا وإما ، هلااحلاخامات
كون جليشها الذي يسمونه جيش الدفاع اإلسرائيلي ي نبد أ نفاقا، وال

 إذ ، دون أن يشارك طالب املعاهد التوراتية يف التجنيد،موجهون دينيون
ا كل من يه أو يلجأ إل،كان وهذه املعاهد يف كل م،تعفيهم احلكومة من ذلك

 . التخلص من اخلدمة يف اجليشيدري
 وأن جنراالم يف قبضة مكانة الدين عند اليهودوميكن تلخيص 

 :احلاخامات فيما يلي
 وتداهنهم وليس العكس ومن حقهم حتابيهم أن احلكومة هي اليت -١
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راة لتوب راية ازين أو منظمة دينية ومن أحزام حدستوريا إنشاء حزب دي
 ومن حقهم أن يرفضوا قرارات احلكومة وأن ،)م أمينيعموش(وكتلة اإلميان 

 . الناس مبقاطعتهاويأمروايقاطعوها 
 وال ، جيب على احلكومة االلتزام املطلق بفتواهم وتنفيذها حرفيا-٢

 ومن حقهم االعتراض ،جيوز ألي قناة او صحيفة أن تنشر عنهم ما يكرهون
 وهذه ،ها يتظاهروا ضدن وأ، فعلت ذلكعلى أي قناة أو صحيفة لو

  . القطريةاملظاهرات تنشرها قنوام الفضائية كما تنشرها قناة اجلزيرة
 كما  ال جيوز عندهم أن تتنازل احلكومة عن أرض إسرائيل-٣

 ،سحاق رابنيإ ولو فعل ذلك أحد لكان قتله حالال كما فعلوا بيسموا،
  !!ية حمررةوكل ما حيتله اليهود هو أرض إسرائيل

 ، كما يرفضون التطبيع مع العرب كافة، يرفضون حل الدولتني علنا-٤
 وال خيفون أطماعهم يف كل أرض سكنها اليهود ،ويرفضون املبادرة العربية

 .كاملدينة وخيرب واليمن
 .نيي جياهرون بفرض اجلزية على الفلسطين-٥
ثريا ما  وك، الذي خيالفون فيه احلكومةتعريفهم عندهم ي لليهود-٦

 وال ،"من هو اليهودي؟"عانت منهم احلكومة اإلسرائيلية بسبب مشكلة 
 إىل أيام "نوبن جوري" مل حيلها اليهود منذ أيام ة عويصذلك مشكلةزال ي
 ".نتنياهو"

 كما ، يؤمنون خبروج مسيحهم املنتظر الذي هو املسيح الدجال-٧
ث أن الدجال يرتل  احلدي بل ثبت يف،"هداية احليارى"ذكر ابن القيم يف 

 . وأنه يتبعه من يهود أصفهان سبعون ألفا،بباب لد
 . يرون أن كل الزعماء الصهاينة كذابون ويصرحون بذلك-٨
 بل يقتلون دوابه كما ، فقطذلكليس و يستحلون قتل كل خمالف -٩

 . من التوراة"سفر يشوع"يف 
١٠-ن الوزراء  اإلسرائيلية من يشاؤون مالتشكيلة الوزاريةدخلون يف  ي



 ٥٥٥ 

 .ديان ووزير الداخلية ووزير املاليةاأل ووزير ،ال سيما وزير التربية والتعليم
سواق املخالفة  حيق هلم تفتيش املناهج وقفل املدارس أو األ-١١

 .للتوراة
  أي حيق هلم مجع التربعات والصدقات من أي أحد ويوزعوا يف-١٢

 . يريدونمكان من العامل
 .تاب يريدون نشره وتوزيعه حيق هلم طبع أي ك-١٣
 يلزمون كل املطاعم اإلسرائيلية والوزارة املختصة بتقدمي الطعام -١٤

وحده، وحيرمون املخنوق واخلرتير ومينعون استرياده " كاشري"اليهودي 
 .مطلقا

 يرسلون حلاهم ومينعون التماثيل عمال بالوصايا العشر اليت يقولون -١٥
 .إن اهللا أوحاها إىل موسى

 ولو بإلقاء القوارب ، وهم غري اليهود"اجلومي"جيب عندهم إفساد  -١٦
ك عني ما فعلوه يف البحر األمحر  وذل،املطاطية املليئة باملخدرات إليهم

ت ما فتلأ ويكتبون بذلك لكل الدول اليت رمبا ،شواطئ جدةخصوصا 
صادر من املخدراتي. 

 . مع اليهودي وجييزونه مع غريه الربا حيرمون-١٧
 . فعقوبتها احلرق كما يف التوراةالبنت إذا زنت عندهم -١٨
 من مجلة العمل الذي حيرمونه يوم السبت ركوب السيارة أو -١٩

 .الطائرة
كلتها ؤا حاضت املرأة فهي جنسة ال جيوز م من شريعتهم أنه إذا-٢٠

 .وال جمالستها وال مساكنتها
السابعة  ال جيوز حسب كالم فقهائهم زراعة األرض يف السنة -٢١

 ."سنة التبوير"
 تعذيب أي فلسطيين أو عريب أو أي إنسان يف ال حرج عندهم -٢٢

 .غري يهودي



 ٥٥٦ 

 هم الذين ينتخبون احلاخام األكرب وليس للحكومة تدخل يف -٢٣
 .األمر

 جيب عندهم على كل يهودي أن يتعلم اللغة العربية ألا لغة -٢٤
 .التوراة

 .بكى حسب دينهم مينع النساء من زيارة حائط امل-٢٥
 ! جيب عندهم هدم املسجد االقصى وإقامة هيكل سليمان مكانه-٢٦
 ومن القربات يف دينهم ،تديننيامل ال يشترون أي سلعة من غري -٢٧

 .مقاطعة غري اليهود
 . امليت عندهم جنس وكل من يقربه يتنجس-٢٨
 ذكرها بعضها  مر شريعة٦٣٠ يلتزمون بشرائع التوراة البالغة -٢٩

  .ما سبقفي
واملتدينون غري الصهاينة يقولون إم سيصبحون األكثرية يف إسرائيل 
ونساؤهم يتنقنب وال أحد يتهمهم باإلرهاب، واملؤسف أن اإلعالم السعودي 

  .ال يذكرهم ويذكر تأثريهم على نتنياهو
  ) وأصل الدين الكتايبالنصرانيةالصهيونية (

ونية اليهودية، وهي تنطلق الصهيونية النصرانية أقدم وأخطر من الصهي
، وتؤمن حبرفية التوراة اليت يؤمن ا "كالفن"و" مارتن لوثر"من أفكار 
، لكن جمامع الكاثوليك واألرثوذكس ورجال دين الطائفتني الربوتستانت

وكثري من النصارى ال يلتزمون . رون التوراة دون اجلزم حبرفيتهايفس
  .ء اليهودبالتلمود، ويعتربونه آراء خاصة لفقها

وصهيونية الربوتستانت ال حتتاج لتفسري، أما الكاثوليك فمنشأ ذلك 
حسب بدعهم،  مبا يسمونه األلفية السعيدة  واإلميانعندهم هو اهلوى

والبابويون يؤمنون ببدعة األلفية ويعتقدون اا تبدأ برتول املسيح عليه السالم 
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ويقاتل األشرار يف فلسطني حيث كما يعتقدون سوف يؤمن به اليهود، 
  "!!.املسلمني"

م بالتوراة، وملا مومن تناقضام يكرهون اليهود مع إمياوضالهلم أ 
م قرروا براءة اليهود من دم ١٩٦٢عقد النصارى امع املسكوين سنة 

 ملا يف أناجيلهم من أن اليهود وشوا به إىل بذا مكذِّ وهالسميح عليه السالم،
  !!بهاحلاكم الروماين وصلَ

أي أن الصهيونية تغلغلت يف الكاثوليكية، وقد حذرين أستاذ الهوت 
جملس "ى احلوار اإلسالمي النصراين، وقال دي مما يسمبروتستانيت هولن

 يف الكاثوليكية وأصبح ، والصهيونية دخلت مبكرٍ"الكنائس العاملي صهيوين
مع بعض البابوات يف الفاتيكان يهودا يف الباطن، وأنا أخالف احلوار 

 وال يدعو النصارى إىل  أعمق، وهو أنه خمالف لكتاب اهللالسببالنصارى 
 .التوحيد، وذلك يشمل كل الطوائف النصرانية

واحلاصل أن اهللا تعاىل كما ذكر يف القرآن ألقى بني اليهود العداوة 
 فقال كل منهما لآلخر لست اليهود والنصارىالبغضاء، كما أنه ألقاها بني و

!   "   #   $   %   &   '   )   (   ﴿: عاىلعلى شيء، قال ت
، وقد شهد التاريخ النصراين كراهية شديدة ]١١٣:البقرة[ ﴾* + ,

رقة لليهود، وحماوالت كثرية إلجالئهم، وما عمله النازية يف احمل
، واليهود يف داخل إسرائيل بينهم إمنا هو بعض ذلك العداء" اهلولوكست"

، ]١٤:احلشر[ ﴾§   ¨   ©  ª﴿رية اختالفات عميقة وانشقاقات كث
 واليساريون منهم عكس  منهم غري جيل الشتات،صابراحىت أن جيل ال

، وإمنا يتفق اجلميع صالحيني اإلاملتدينني يكرهون، كما أن اليهود اليمينيني
أمر نظري واحد وهو مصلحة اليهود، ويكفِّر كل طائفة األخرى حىت على 

العلماين أقرب هلم من اإلصالحي، ومن أن اليهود األرثوذوكس يرون أن 
 أن قيادة األمريكان ملا يسمى العامل أسباب اخلالف بني الصهاينة واألمريكان

احلر تفرض عليهم التزامات كثرية، وأم يراعون النصوص الدستورية 
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األمريكية وإن كانوا يهودا، وأن خمالفي احلكومات اإلسرائيلية اإلسرائيليني 
هم لليهود األمريكان، فاحلكومة األمريكية قد ختالف ينقلون وجهة نظر

احلكومة اإلسرائيلية لكن من منطق أن ما يراه األمريكان هو أفضل 
هو إلسرائيل، وقد كان رأي بوش وأوباما حل الدولتني عكس رأي نتنيا

  .الذي يؤمن بدولة يهودية واحدة، ويؤيده يف ذلك دونالد ترامب
رة الصهيونية اليت كان كثري من ويف العصر احلديث ظهرت الفك

زعمائها غري متدينني، وال يذهبون للكنائس، وملا ماتوا مل يصل عليهم كثري 
 هرتزل يف تأسيس شريك، ومنهم  عن الصهيونيةمن اليهود، بل ارتد بعضهم

، وبعض اليهود يرتد عن الدين اليهودي من أصله "اومان برنبناث"الصهيونية 
" عامل آحادها"، ومنهم اليهودي الكبري "رآرثر كوستل"مثل الكاتب الربيطاين 

ممن كفر بإسرائيل ، و"إليوت.س.ت" واألديب اليهودي "أوحد العامل"أي 
وقد خدعته مريكي األ، "نعوم تشومسكي"الفيلسوف اللغوي الشهري 

وعاش يف إسرائيل وزار كثريا من األماكن، مث رأى األساطري الصهيونية، 
  .ساطري واحلقائق فارتد عدوا إلسرائيل وأمريكااأللفرق اهلائل بني ا

، وكثري "فرانز كافكا" أمر بإحراق كل ما كتب مثل وبعض اليهود
 بالتلمود مجلة، وبعض فرقهم خيالف الفرق األخرى يف قضايا نمنهم يكفرو

أساسية كالبعث، وهكذا ألقى اهللا بينهم العداوة والبغضاء كما ذكر سبحانه 
﴿©   ¨   §ª ﴾ ]حىت يف عهده ]١٤:شراحل ، جعلوا دية النضري 

  . ضعف دية القرظي
 كما  الذين خيدمون إسرائيل العربهم الصهاينةأخطر أنواع على أن 

، وأخطر أنواع "يهود العرب "عنحماضرته  يف قال الشيخ أمحد القطان
 كما قال خلف بن هذال وعبدالواحد ،املدعني العروبةالصهاينة هم الصهاينة 

، )بناء جلدتنا ويتكلمون بلغتناأقوم من : (، وخري مما قالوا قوله الزهراين
وكذلك األمريكان العرب الذي يعطون إسرائيل كل مساعدة مادية أو 

كل من يعترف بالكيان الصهيوين وكل من كذا معنوية، سرا أو جهرا، و
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، كالتنسيق األمين، والواقعية خيدم الصهيونية وإن توشح بوشاح آخر
  !، وعد مقاومتها إرهاباالسياسية

إا قناة صهيونية، وملا " قناة العربية"وقد قال األستاذ عبداهللا الناصر عن 
" احلرة"تقوم به هذه القناة من تضليل تبنتها وحدة التضليل يف البنتاجون مع 

 .وأخواا
وهؤالء العرب هم الغرقد الذي خيتبئ خلفه نتنياهو وزمرته، والواجب 

 وال  بأي شكلهو جهادها ومقاطعتها وليس االعتراف اجتاه الصهيونية 
، وكذا أن يكون . الصهاينة الفلسطينيني أو العرب، كما يفعل بعضزيارا

  !العرب جواسيس هلا باسم التنسيق األمين
وملا رأت أمريكا رأي العني أن املسلمني يكرهوا أينما حلت أسندت 

دة، اليت قامت خارج إسرائيل مبا يقوم املهمة إىل دولة اإلمارات العربية املتح
قاطع أي دولة ن مقاطعة إسرائيل أن  معوينبغيبه املستعربون داخلها، 

تساعدها غربية كانت أم عربية، وأن نعلم أن اليهود قبحهم اهللا قد فطنوا 
، "صنع يف إسرائيل"هلذا األمر قدميا، وهم أخبث من أن يكتبوا على منتجام 

ن صنع يف الواليات املتحدة األمريكية، أو يف قربص أو يف بل كثريا ما يكتبو
  .أو عربيةإيطاليا، أو أي دولة غربية 

وعلى خطباء اجلمعة يف كل مكان أن يدعوا على اليهود ويبينوا 
خطرهم للناس، وحيثوهم على مقاطعة منتوجام خاصة اإلعالمية منها، وأن 

م املسجد األقصى  تعاىل عظَّيدعوا للمجاهدين يف أرض الشام املباركة، فاهللا
، وجعل له فضائل ليست لغريه من املساجد، يف كتابه وعلى لسان رسوله 

وكذا بالد الشام عامة، فمقاطعة اليهود وأوليائهم أدىن الواجب وأضعف 
  .اإلميان

وعلى املخلصني يف اجلمارك أن مينعوا أي بضاعة يشتبه يف أا يهودية، 
 بذلك، وهذا على األقل من باب املعاملة باملثل، وعلى احلكومات االهتمام

فانظر مثال كيف أن الدمنارك متنع بعض مواطين بالد احلرمني باالسم من 
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الدخول إليها، ومع ذلك تعمل شركاا يف السعودية وبضائعها يف كل 
  . هنااملتاجر
اليهود كتب اهللا عليهم الذلة إال حببل من اهللا أو حبل من الناس، فأما و

حلبل من اهللا فليس إكراما هلم، ولكنه تسليط إذْ اقتضت احلكمة اجلليلة أنه ا
  .إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من ال يعرفه

وأما احلبل من الناس فإن أكرب حليف هلم اليوم هو أمريكا، وأكرب داعم 
  .هلم بعد أمريكا هو الغرب

هود، ونشري  على الي واملسكنة سينقطع حبله يوما، وتعود الذلةاوكالمه
  :هنا إىل بعض أسباب انقطاع حبل الناس عنهم

 األزمة االقتصادية اليت متر ا أوروبا وأمريكا اليوم، وسوف تنتهي -١
  .م بإذن اهللا إىل الكساد وااليار

أنه لن يقف مع إسرائيل والتأييد الشعيب الذي " ساندرز" إعالن -٢
أمريكي للرئاسة، وهو يؤيد حظي به، وهذا أول تصريح يف التاريخ ملرشح 

 ولكن من الطرف اآلخر، ونرجو أن يتبع يهودي "ساندرز"قول من يرى أن 
 . غريه وأن تفيق أمريكا من سباا وتعود إىل رشدها" ساندرز"

  مث بكفرهم بالقرآن ورسالة رسول اهللا وهكذا ينقطع احلبل األول
عوب اإلسالمية تتمىن اليوم ذه التوبة العامة والرجوع إىل اهللا، وبأن كل الش

مهما طال -الذي يتاح هلا فيه أن حتارب اليهود، وينقطع احلبل البشري 
 بااليار االقتصادي واالجتماعي للغرب، مع تنامي صحوة شعوبه -الزمن

ومعرفتهم باحلق الفلسطيين واألساطري اإلسرائيلية، وإذا ذهب الغرب ذهب 
صهينون من العرب، ومن يطبل هلم من الصهاينة من اليهود وذهب معهم املت

 وهكذا تعود عليهم الذلة واملسكنة ويذهبون كما ذهب التتار الليرباليني،
 .والصليبيون

واليهود عرفوا كيف خيدعون املسلمني يف هذا الزمان، ومن ذلك أن 
زعم أنه رحالة استطالعي، وهو إمنا يريد مرتل الشيخ " معاريف"مندوب 
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 .ع أغراض سياسية أخرى يريدها من أرسلهحممد بن عبدالوهاب م
وال تستغرب أخي املسلم أن يأيت مندوب معاريف إىل الرياض ويزور 
بيت الشيخ حممد بن عبدالوهاب بالدرعية، فالداء قدمي عمره عقود، وكذلك 

يم وايزمان وتباحث معه وصمت أهل يحبااالستغفال وقد التقى فؤاد محزه 
 يريدون إعطاء اليهود بعض جزيرة العرب وكان االجنليزالعلم عن ذلك، 

ليقيموا فيها دولتهم، وحتدث الدكتور منري العجالين عن كون األحساء هي 
إحدى اخليارات اليت طرحتها بريطانيا من أجل إقامة وطن قومي لليهود، 

ورفضوا أوغندا " فيليب"ولكن اليهود رفضوا األحساء ورفضوا اقتراحات 
بنوايا  اقترح ذلك جهلة احلكومة الربيطانية ورفضوا األرجنتني، وإمنا

وحبكم أن " ديوك"حبكم يهوديته اليت قاهلا السناتور " بلفور"، لكن الصهاينة
يعلم أن الصهاينة يريدون فلسطني، واختاروا فلسطني ألا  هوري خالسالسب

أرض امليعاد، وهلا أوصاف يف التوراة، وهي أرض األنبياء، والعقبة الوحيدة 
حتول بينهم وبينها هي السلطان عبداحلميد الثاين، واختلقوا لذلك اليت 

  "!!أرض بال شعب لشعب بال أرض"أسطورة 
ر مصطلحاته فما كان احتالال يهوديا كما أن اإلعالم السعودي غي

لألرض املقدسة أصبح نزاعا عربيا إسرائيليا، أو مناوشات بني الفلسطينني 
  .ية الفلسطينية ملصرمت السعودية القضواليهود، وسلّ

، أما "صمويل" فلسطني هو اليهودي اآلخر وكان املندوب الربيطاين يف
 أو جهله، ال سيما يف الوقت الذي كان فيه امللك عبداهللا خونةالعرب فكانوا 

  . األول ونوري السعيد يظنان يف بريطانيا ما يظنه الليرباليون يف أمريكا اليوم
 وألقى بني أفراده العداوة  أمما يف األرضعه اهللاليهود شعب صغري قطّو

والبغضاء، وليس له حضارة مطلقا، وإمنا حياولون مبعونة الدول الغربية ال 
  ".وايتالمكنيث "ر التاريخ كما أثبت الباحث سيما أمريكا افتعال ذلك وتزوي
 أيام نيب اهللا سليمان عليه السالم الذين  هيوأعظم أجمادهم املدعاة

ويزعمون أنه بىن اهليكل، بينما الثابت يف احلديث أنه بىن   ملكهميعدونه
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املسجد، أما الزعم بأنه حكم الدنيا فهو من اخلرافات اإلسرائيلية اليت ينكرها 
وقد ذكر اهللا يف كتابه أنه مل يكن يعلم شيئا عن ملكة سبأ التاريخ اليوم، 

 اإلسالمية املوثوقة ، وإمنا غاية ما يف املصادروليس ملكه الدنيا بثابت يف ديننا
، وكانت دمشق قاعدة له كما )الشام(أنه عليه السالم حكم األرض املباركة 

  .، واهللا أعلميف تاريخ ابن عساكر
، ويف ذلك إحياء للعملة القدمية "الشيكل"والعملة اإلسرائيلية اليوم هي 

 من الدوالر، أي أنه قريب ٣.٦٠، والشيكل اليهودي اليوم يعادل "الشاقل"
  . ن الريال السعوديم

كما أن منظمة اليونيسكو قالت إن كل مدينة القدس إسالمية، 
وأنكرت أن يكون لليهود أي أثر فيها، ورد نتنياهو على ذلك بأنه سوف 

  .يشارك بنفسه يف عمليات احلفر حتت املسجد األقصى
  :إرهاب اليهود

ورام دأب اليهود على األعمال اإلرهابية قدميا، وذلك ما تأمر به ت
  .كما يف سفر يشوع مثال

شترين "عصاباته االرهابية املتعددة ومنها " بيجن"ويف هذا العصر كون 
، مث أصبح نتنياهو رمزا من رموز اإلرهاب الظاهرة، وأعماله يف "وأرغون

 أو عزلوه فسوف يأتون ، وإذا هلك نتنياهو ال ختطئها العنيةاألرض املقدس
رهاب اليهود أم أحرقوا الرضيع بإرهايب ياهو آخر، وحسبك من إ

وغريه من األطفال، وأن اإلعالم السعودي مر على ذلك كأي " الدوابشة"
خرب عادي، ولو كان الذي فعل ذلك مسلما ألطنبوا يف التشنيع عليه كما 

تمثل رهاب ت يف اإلة خطريأساليبولليهود ، فعلوا يف قضية معاذ الكساسبة
ومي دون علم، ال كن بواسطتها إماتة أفراد اجليف احتوائهم لبعض املهن اليت مي

 ٢٥٠سيما مهنة الطب، ومن احلقائق التارخيية أن طبيبا يهوديا واحدا قتل 
شخصا غربيا، وذلك حبقنهم جبرعات قاتلة من املورفني، ومما يؤسف له أن 
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بعض األطباء اليهود حيمل جنسية أمريكية ويعمل يف املستشفيات السعودية 
  .شفى التخصصيومنها املست

فوق اليهود يف االغتيال بالوسائل الطبية يتفوقون كذلك يف توكما ي
جروا السالح تجوا سالحا جديدا باعوا أو أما أنلاحلرب البكتولوجية، وك

التقليدي على الدول النفطية يف الشرق األوسط، فتارخيهم كله دسائس 
  "!!غوستاف لوبون"ومؤامرات كما أثبت الباحث التارخيي 

  :)أصل ديانة أهل الكتاب(
من الثابت تارخييا أن أصل دين أهل الكتاب احملرف هو الوثنيات اليت 

سكن كثري من الشعوب يف كان يعج ا حوض البحر األبيض املتوسط، فقد 
، "حبر الروم"حوض البحر األبيض املتوسط الذي كان املسلمون يسمونه 

ون والفراعنة، يون والعمورثيعوب الفينيقيون والكنعانيون واحلومن هذه الش
وكان أكثرهم مشركني كما ذكر اهللا تعاىل يف القرآن، وكانوا يعبدون بعال 

¦   ﴿هم ئويضحون بأكرب أبنا    ¥   ¤   £  ¢
، ويقدمون بواكري زراعام قربانا ]١٣٧:األنعام[ ﴾§   ¨   ©

سميها ألربام، ومن املدن اليت اشتهرت ذا الشرك صور يف لبنان، اليت ي
نتصر اج يف تونس، وملا ا يف مصر وقرطمنغ، و"تور"األمريكان اليوم 

األسكندر الكبري على الفرس وسيطر اليونان على مصر وكثري من بالد 
، وزعموا أن طيبة اليونانية هي أفضل "هليوبوليس"الشرق، جعلوا عاصمتهم 

نة ا اليوم مديهمدن الدنيا، وبىن االسكندر ست مدن مسيت بامسه أمه
  .االسكندرية يف مصر

وكان مريب االسكندر هو الفيلسوف اليوناين املشهور أرسطو الذي 
كان مشركا مثل تلميذه، ومات أرسطو منتحرا عياذا باهللا قبل بعثة املسيح 

  . عليه السالم بنحو ثالثة قرون
بن تيمية رمحه اهللا أن أرسطو مل يأت للشام اوذكر شيخ اإلسالم 
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 ،ن زنادقة أهل الكتاب بعد سليمان عليه السالمسطو م، وإمنا مسع أروصدق
 وعن مشركي ،الذي يقولون إنه عاش قبل املسيح حبوايل عشرة قرون

  .املصريني
ه يوأول شرك وقع فيه أولئك الوثنيون هو عبادة املوتى الذي يسم

وتالقح ، واقتبس ذلك منهم أهل الكتاب، "عبادة األسالف"االنتربولوجيون 
ولوجي أو بر يعلمها كل باحث انتر الرهبنات يف الغرب حقيقةالبدع وانتشا

 بعد أن مقارن بني األديان، فلما عبد قوم نوح الرجال الصاحلني منهم
ميهم يف مرحلة قدمية يقول بعض الغربيني إا صوروهم عبد املشركون معظَّ

  . ل التاريخ واهللا تعاىل أعلمبتعود إىل ما ق
، وهكذا تطورت البدع بدوا املقبورين أولئك املشركني عواملهم أن

حىت أنه يوجد يف مصر ضريح يسمونه ضريح اخلواجه، وهو هولندي نصراين 
قدسه القبوريون يف هذا العصر، وعبده اجلهلة وإذا نفق محار أحد املسافرين 

 وطلب من اجلهله النذر له، ، بىن على مدفن احلمار ضرحيا،أو أراد مجع املال
  !)صابر(قام الشيخ ومساه م

 سية أن يف مشال أسبانيا قرباًأرسالن يف احللل السندوذكر األمري شكيب 
 أخو املسيح عليه السالم، وملا ذهب األسبان )يعقوب(يزعم األسبان أنه قرب 

سانت "إىل األمريكتني نقلوا إليها خرافة قديسيهم املزعومني، ومسوا مدينة 
عندهم، وكثر ذلك جدا يف غرب أمريكا على اسم القديس يعقوب " ياغو

، "سانت"أو " سان"حىت أن كثريا من املدن تكون على اسم قديسها 
 ومجع ،يدا، يف أحد أيام السنةسا أو شفيعا للمدينة وجعلوا له عوجعلوه حار

، مع بقاء عيد كل "هالوين"هم يف عيد واحد مسوه األمريكيون القديسيني كلّ
الغرب عن طريق اهلند أو احلروب قديس منفردا، وانتقلت الصوفية إىل بالد 

رهبنة ال"الصليبية، أو حنو ذلك، وظهر يف الغرب رهبنات كثرية مثل 
، كما ظهر فرق جديدة مثل التقوية "سكانيةالفرنسي"والرهبنة " انيةكنيالدوم
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والكنائس املشيخية  جنيلينيزويت وشهود يهوه واإلاهلجنوت واجلوامليثيودية و
  .والكنائس املصلحة

انتشرت الديانات  وظهر يف الكاثوليكية حركات إصالحية أيضا،كما 
 الشرقية يف أمريكا مع ما أضيف إليها من البدع، فاألمريكي يفر من

صرانية ليقع يف قبضة اخلرافات البوذية أو اهلندوسية أو الطاوية، اخلرافات الن
  .أو اجلينية وهكذا

صرانية، وسوف لن الغربيني مها اليهودية امع أن أكثر ديانتني لدى
ومن أشهر من وافق ، خنصص لدراسة كل منهما مبحثا مستقال بإذن اهللا

امللكية من النصارى ابن عريب، كما أن التلسماين وافق اليعقوبية، نص على 
  . ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

  مهديأسبغ ابن عريب صفاتانطالقًا من تعظيم املتصوفة لألولياء و
ي  مث إن إمساعيل الصفو،"خامت األولياء" على ما أمساه الرافضة وبابا النصارى

  . وغريهوفية إىل الرفض كما ذكر ابن بشرحول الفرس من الص
شيطان واحد، كما وكثري مما أحدثه أهله من البدع له أصل قدمي إذ ال

ع مسيأيت تفصيل ذلك، واجلوهر واحد وإن تغريت األمساء واملصطلحات، وجي
عبادة للطاغوت، وأكرب الطواغيت هو الشيطان كل تلك العبادات أا 

M   L   ﴿: الرجيم قال تعاىل    K   J   I    H    G   F   E   D
N﴾ ]٣٦:النحل[.  
  .الال أدرية املعاصرة امتداد للمذهب القدمي القائل بتكافؤ األدلةف

والشك املعاصر نوع جديد من السفسطة، ومن احلرية اليت تكلم عنها 
  .شيخ اإلسالم

سفة اهلرمونيطيقا ما هي إال التأويل القدمي مضافا إليه بعض اآلراء وفل
  .احلديثة
يسميه " الفيض"ما كان الفالسفة والباطنية واملتصوفة قدميا يسمونه و

  ".االنبثاق" ن اليوم والفالسفة الغربي
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  .ومن اجتماع اخلرافة والصناعة أنك ترى اليابان اليوم جتمع بينهما
 للعامل فائدة مل حتسب هلا حسابا، وهو أن التقدم على أن اليابان قدمت

، فلم ال الصناعي ليس خاصا بالغرب النصراين، بل قد يكون شرقيا جموسياً
  يكون إسالميا؟

  بل إنتاج ما هو خريته الغرب يف صناعتقليدوكيف يستطيع اوس 
  هم بدينهم وتقاليدهم وال يستطيع ذلك املسلمون؟ منها مع احتفاظ

ن اليوم يفضلون السيارات اليابانية، بل إن أمريكا لتشتري من والغربيو
أفضل من ) لكزس(اليابان شرائح الصواريخ، واليابانيون يقولون إن 

  أفنعجز حنن عن صناعة ما هو أفضل منهما؟ " مرسيدس"
وليس اوس اليابانيون وحدهم يف ذلك، بل هناك دول جموسية أخرى 

 اليت ليس فيها بترول مطلقا "تايلند"ظر مثال أنتجت ما مل ينتجه العرب، فان
  .كيف صنعت سيارات مل يصنعها العرب، وقل مثل ذلك عن كوريا وتايوان

وكل هذه الدول اوسية ليست حضارات عريقة، بل هي دول قومية 
معزولة احتلها الغربيون كما احتلوا بالد املسلمني، ولكن املرء حيث يضع 

وضع التبعية واالستجداء وسوف نظل كذلك نفسه، وقد وضعنا أنفسنا م
  :حىت نرفع رؤوسنا للسماء، قال الشاعر

  تقول سل املعروف حيى بن أكثم        فقلت سليه رب حيىي بن أكثما
عبد العبيد يكون : "وتقول التوراة إن نوحا عليه السالم قال عن كنعان

ة بدورها ، وقد أصبحت بعض الدول اليوم تابعة لإلمارات التابع"إلخوته
  .ألمريكا، فهي عبد العبيد

  : يف أمريكاالدين والثقافة
ثقافة أمريكا مثال ثقافة كتابية، والقيم فيها قيم يهودية ونصرانية كما 

يؤمن به ، واإلميان الغريب هو إميان تورايت "ترامب"أستاذ " ستيف بانون"قرر 
  .، إذ التوراة شريعة للجميعالنصارى كما يؤمن به اليهود
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 تعاىل اهللا حيزن ويندم على ما يفعليؤمنون بالبداء وبأنه تعاىل يهود الو
عما يشركون، واحلاصل أم ال يعرفون اهللا حق معرفته وال يقدرونه حق 

0   ﴿:  يف قصة نبيه نوح نفسه، قال اهللا تعاىل بهقدره وال يصفونه مبا وصف
 ﴾ «  ¼¸   º  ¹ ﴿: ، وقال عن اليهود]١٣:نوح[ ﴾1   2   3   4   5

  .]٦٧:الزمر[
ويف هذا العصر قال أحد مستشاري الرئيس األمريكي إن األمريكان 

  !!جاؤوا إىل اخلليج لتصحيح أحد األخطاء اإلهلية
وهكذا انتكس الفكر التقدمي املزعوم إىل الفكر اليهودي بل البدائي، 

ر فاألمريكان ال يرجون هللا وقارا وال يقدرونه حق قدره، ومعايل املستشا
واقع حتت تأثري ثقافته اليهودية سواء أكان هو ذاته يهوديا أو نصرانيا، 

، وعند اليهود أن أحبارهم فالنصرانية تقوم على التوراة كما هو معلوم
يذكرون أن  ويف التوراة اليوم -تعاىل اهللا عما يصفون-يصححون خطأ اهللا 

  ".ده لشعبك غضبك وعن الشر الذي تريمحوارجع عن : "األحبار قالوا هللا
وحنن خنتصر ونقتضب ديانة الغرب عامة وأمريكا خاصة ومن أراد 

  يف كتابه األستاذ أمحد عبد الغفور عطارالتوسع يف األديان فليقرأ ما كتبه
 الفالسفة املتأخرين  عقائد جملدات، وعن)٤(، وهو "الديانات والعقائد"
املعرفة الكويتية عن للعقاد، وكذلك ما تنشره سلسلة عامل " عقائد املفكرين"

  .األديان
دائرة "وإذا أردت معرفة ما عليه النصارى من كالمهم فانظر ما مسوه 

، وما غمض عليك ميكنك االستعانة لفهمه بدوائر املعارف "املعارف الكتابية
  .املشهورة مثل دائرة املعارف الربيطانية أو دائرة املعارف األمريكية

سيطرت الالدينية  :ب لدينه فنقولوهنا يرد سؤال وهو هل عاد الغر
، ولكن العودة يزال هلا متعصبوهاعلى الفكر الغريب ردحا من الزمن، وال 

العاملية للدين مشلت الغرب أيضا، إال أنه مل يعد كثري من الغربيني لنصرانيتهم 
 للروح الصليبية والكثرة اخلرافات فيها وشدة عداوة الكنيسة للعلم، وإمنا عاد



 ٥٦٨ 

 العدو اللدود دونللنصرانية اليت هي عندهم أفضل األديان أي التعصب 
، ال سيما بعد أن سقطت "اإلسالم"للحضارة الغربية وللدين الغريب 

  .املاركسية، وأفلست كثري من الفلسفات الوضعية
ويف السنوات األخرية قويت األحزاب اليمينية املتطرفة ال سيما بعد أن 

الذي " ستيف بانون"تلميذ " الد ترامبدون"حكم أمريكا اليميين األصويل 
ن الواجب وقال إ ،دعا عالنية إىل إحياء القيم اليهودية والنصرانية يف أمريكا

هو حماربة من ال يؤمن ذه القيم الكتابية ال سيما املسلمون والالتينيون، 
وألقى الشيطان يف روع األصوليني يف أمريكا التطابق بني القيم األمريكية 

ية اجلديدة والقيم الكتابية، كما ألقى يف روع األحزاب اليمينية يف الرأمسال
أوروبا أن احلل هو احليلولة دون أسلمة أوروبا، ال سيما وقد أثبتت 

 الغربيني أكثر األديان انتشارا، وأن كثريا من إلسالماأن اإلحصاءات الرمسية 
  .دخلوا فيه

 "تركيا"ملتعصبة له  والدولة ا،وهكذا أصبح اخلطر املاحق هو اإلسالم
أل املطارات والفنادق وامليادين مي ، والغرباليت تريد غزو أوروبا من جديد

، "اقتلوا أردغان" عبارة وعليهالعامة بصورة أردغان وعلى رأسه مسدس، 
وليس املقصود أردغان لشخصه أو حزبه، وال تركيا، بل املقصود هو 

اضه ويصبح مستهلكا ولو اإلسالم حيث وجدوا أن اإلرهاب قد يستنفد أغر
ميثل اإلسالم من جانب آخر إذ التاريخ بعد حني، فال بد من استخدام عدو 

  . لألوربيني حافل بالعداوة لألتراكالعام
أضغام بعد فشل انقالم يف تركيا، وفوز والنصارى وأخرج اليهود 

 أن معذلك، أنكر لكن الغرب حزب العدالة والتنمية يف االستفتاء األخري، 
االستفتاء كانت تتوفر فيه كل املعايري الدميقراطية اليت وضعها الغرب، والنظام 
الرئاسي الذي صوت له األتراك معمول به يف كثري من الدول الغربية ال سيما 
فرنسا وأمريكا، فاألتراك مل خيرجوا عن نطاق الدميقراطية يف شيء، ولكن 

اف على خيله إىل األبد، وهو الغرب يريد أن يفرض على املسلمني التبعية 
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ويقول إن املسلمني يريدون ، نفسه وليس على الدميقراطية كما يزعم
استخدام الدميقراطية لالنقضاض على الدميقراطية، ويريدون إعادة اخلالفة 

 يف العامل، وليس اإلسالم املعتدل -كما يسمونه-ونشر اإلسالم السياسي 
 حكومتا يربالية، ومنوذجه الواضح هوالذي يتمثل عندهم يف الصوفية أو الل

غان فهو نصر للربيع العريب، حيث أثبتت مصر وتونس، أما جناح أرد
الشعوب العربية مقدرا على إسقاط املستبدين، وكلها يكره إسرائيل 

، !عندهم وهابية جديدةوأمريكا ويطمح للتحرر من السيطرة الغربية، وتلك 
 يف سوريا أظهرت الفوارق العظيمة بني كما أن الثورة اجلهادية اليت قامت

ا اإلهلاء والتجهيل صرف سياسةُالسنة والشيعة، ومل تعن إحياء ملسلمني 
 غري ذي جدوى، "داعش"اجلهاد، وأصبح تعليق كل شيء على مشاعة 

 وقد أدى فاإلسالم حضارة متكاملة إذ أنه قيم ومبادئ للدنيا واآلخرة،
 يف بورما إىل نتائج عكسية، إذ مل جيد اد املسلمني عن االنتخاباتاستبع

املسلم خمرجا إال اجلهاد، وكذا يف أفريقيا الوسطى، ومعروف ما هي نتيجة 
ذلك من التجربة التارخيية، وما وقع يف الصومال والعراق ويقع اآلن يف 

  .أفغانستان شواهد حية له
وقد صوت للنظام الرئاسي يف تركيا أكثر ممن صوت يف بريطانيا 

وج من االحتاد األورويب، ومع ذلك فاحلكومة الربيطانية دميقراطية بينما للخر
والغرب خياف جدا من اإلسالم إذ اإلسالم ! احلكومة التركية ديكتاتورية

  .يولد عمالقا ويسري سريان النار يف اهلشيم، فال بد من انتهاز الفرصة اآلن
  :أقول

، وال تبتدئ العداوة هذا ما يقوله كال العقلني الظاهر والباطن للغرب
 منذ  بلأو اجلهاد العثماين داخل أوروبالألتراك منذ فتح القسطنطينية 

 وليس خطر االنبعاث التركي حمدقا بأوروبا فقط، ،وحترير الرها" مالذكرد"
، ولذلك ينبغي عند الغربيني "تركستان"بل هو حيدق أيضا بالصني اليت حتتل 
  !!انوا شيوعينيمهادنة الصينيني ما أمكن ذلك وإن ك
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رب جمرد حتليالت أو احتماالت، بل وليست النتيجة اليت وصل إليها الغ
 ينطق ا التاريخ وتؤيدها مراكز البحوث الكثرية، يف  واقعيةهي حقائق

جري ما يسمى عصف أفكار لكثري ممن يعرفون  تلك اليت ت،أمريكا وأوروبا
روبية، وهي أيضا عن الشرق أكثر مما يعرف الكوجنرس أو الدول األو

 اليت جتريها شركات ومراكز ،مستوحاة من دراسات استشراف املستقبل
 وكذلك وكالة سي يبين عليها خططه لكن البنتاغون ،حبوث غري حكومية

  .آي إيه
﴿   a    ̀  _    ^   ]   \   [   Z   Y   X   W

b﴾ ]٤٦:إبراهيم[.  
  :الشرك واحد

رة ختلفت مظهريا عن ولكن يأيت كل أمة يف صو الشيطان واحد
 ،األخرى، وقد وجد أن من أقصر الطرق لغواية األمم أن تتالقح أدياا

ويأخذ كل منها ما يف الدين اآلخر من البدع، والباحثون االجتماعيون 
وعلماء ما يسمى مقارنة األديان خيتلفون كثريا يف نشأة أي دين وعباداته 

أن األديان يأخذ بعضها من وشعائره، ولكنهم يتفقون على شيء واحد وهو 
 ومن يقارنون بني الديانات والنحل ،، وذلك مشاهد لدارسي الفلكلوربعض

، وكتاب اهللا تعاىل يرحيهم من استنتجوه بعد طول حبث، وهذا ما املختلفة
كل هذا العناء، إذ خيرب أن العبادة إما عبادة هللا وحده وإما عبادة للشيطان 

G   F   E   ﴿: قال تعاىل   DL   K   J   I   H﴾ ]وقال ]٦٠:يس ،
]   ﴿:  اآلية، وقال]٤٤:مرمي[ ﴾ _  `  b  a﴿: إبراهيم اخلليل ألبيه

e   d   c    b   a`   _   .]١٢١:األنعام[ ﴾\   [  ̂    
ولكنه تعاىل أخرب أن كيده ضعيف، وال سلطان له إال على أوليائه، 

وما الشيطان؟ أطيع فلم ": ر الشيطان عند التابعي اجلليل أيب حازم فقالكوذُ
، وجعل اهللا للمؤمن خمرجا من نزغاته وتزيينه بأن "ينفع، وعصي فلم يضر
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Z   Y   ]   \   [   ^   _   `   ﴿: يذكر العبد ربه، قال تعاىل
d   c   b   a﴾ ]٢٠١:األعراف[.  

ون إذا هجم عليكم الكلب؟ ماذا تفعل: "وقال بعض السلف لتالميذه
، "هذا أمر يطول، ولكن قولوا ملالك الكلب يرده: جارة، قالرميه باحلن: قالوا
  . اللجوء إىل اهللا ينجي من الشيطان أنأي

ر الشيطان ابتالء منه  وسخ،واهللا تعاىل هو الذي زين لكل أمة عملهم
y   x   w   v   u   t﴿: وقال    s﴾ ]٢٧:األعراف[.  

 وإمنا ،طاعتهومن ضعف كيد الشيطان أنه ال يستطيع إجبار أحد على 
ن للنفوس اتباعهيوسوس ويزي.  

، وأن املتأخر يضاهي  أمر واقعأمةوالتاريخ شاهد على أن البدع يف كل 
}   |  {  ~  z ﴿: ، قال تعاىل عن اليهود والنصارىاملتقدم  

، ومن أخطر العبادات اخلضوع لرجال الدين سواء كانوا من ]٣٠:التوبة[ ﴾�
 ني والربن الكهنة عند املصريني، أو من األحبارالربامهة عند اهلندوس، أو م

عند اليهود، أو من سدان املعابد عند اليونان والروم، أو من الدرويد عند 
 عند كثري شيوخ الطرقاجلرمان، أو الباباوات والكهنوت عند النصارى، أو 

، أو مؤسسي الفرق عند  أهل اإلرجاءمن الصوفية، أو علماء السالطني عند
  .مأهل الكال

األمم يسودوم فال يكن هذا رؤساء (مع أن يف اإلجنيل عند النصارى 
شارل "، غري أن هذا هو ما وقع عند النصارى، وقد صور ذلك )فيكم
  .)نتنيقصة مدي (يف" ديكرت

 هو البغاء نفسه عند اهلندوس، "باخوس"والبغاء الذي ميارسه كاهنات 
 رمزا للخصوبة، وال تزال حيث يصورون عورة الرجل يف معابدهم وجيعلوا

ىل اهللا ذه الفاحشة يف املعابد، كما أن ذلك التصوير اهلندوسيات يتقربن إ
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معروف عند مشركي مصر القدمية، ويقال إن اهلندوس إمنا عرفوا ذلك عن 
  .طريقهم، واهللا أعلم

 إمنا يقعان يف نفس وقت القطاف عند كما أن عيد الفصح وعيد املظالّ
، وبانتقال الشرك انتقلت األعياد القومية لدى املشركني، متقدمي املشركني

فأما عيد امليالد عند النصارى فهو العيد الوثين الذي يبدأ منه االنقالب 
 امليزان  أولالفصلي، حيث يبدأ الليل يف القصر والنهار يف الطول، ويف

  .بالتقومي الشمسي ينقلب الفصل من الصيف إىل اخلريف
كما كان اوس حيتفلون به رد بعيد النريوز اليوم وحيتفل الفرس والك

هي يوم " ويك إند"واإلجازة األسبوعية اليت يسميها األمريكان اليوم قدميا، 
السبت عند اليهود واألحد عند النصارى، وحيزن الرافضة على موت احلسني 

، وقد ذكر أشعياء أنه رأى نساء أورشليم "حورس"كما حيزن الفراعنة ملوت 
  . ويلطمن حزنا على متوزينحن

 نؤمن بأن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا، وأن أول -املسلمني-وحنن 
الرسل هو نوح عليه السالم، وأن قومه هم الذين أحدثوا الشرك بتصويرهم 
للصاحلني، وهكذا زين الشيطان هلم أعماهلم كما زين لكل قوم شركهم، 

 اليت  حممد  رحم العاملني ببعثة وختم ذلك بأنوبعث اهللا يف كل أمة نذيرا،
  . كل بدعة وشركت عن

انتقل الشرك " الساميني"وعن العرب األقدمني الذين يسميهم الغربيون 
 فانتقلت مثال عبادة ،يف صور شىت إىل كل البالد، وكان أكثرهم مشركني

الشمس من سبأ إىل بابل، ووحد أخناتون عبادات املصريني القدماء لكي 
، وكان أخناتون هذا متحضرا باملقاييس "الشمس"ا واحدا هو يعبدوا إهل

ل زوجته على الطريقالغربية فقد نقلوا أنه كان يقب .  
وانصهرت تلك الوثنيات يف دين أهل الكتاب ال سيما اليهود، فتخيلوا 

  .اهللا تعاىل يف صفات بشرية
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وإله اليهود إله حملي قومي متعصب هلم، ومع ذلك يستكربون عليه، 
مثل من يزرع كرما ولكنه " أشعياء"وخيالفون أمره، فهم كما يقول عنهم 

عرف الثور سيده، ": "يهوه"جيين حصرما، وفيه أيضا منسوبا إىل رم 
  ".وعرف احلمار معلفه، ولكن شعيب مل يعرفين

  .ومثل ذلك يف تورام كثري
  "دي؟من اليهو"وهلذه العنصرية واجلحود واالستكبار ال يزالون خمتلفني 

  يف دينهم، إذ كيف للدخول أحد غري يهوديدعوةوليس من شريعتهم 
 حسب النفسية مقبولهذا أمر غري  ،يرتفع عن اجلوييم ليصبح يهوديا

، وعليه فإن ما ، وعلى هذا قامت سياستهم قدميا وحديثااليهودية املريضة
 ، وملا تزوج اليهودييسمونه احلرية الدينية ال بد أن ختضع ملعايريهم

إيفانكا بنت ترامب ودت، فدل ذلك على أا " جاريد كوشنر"الصهيوين 
  .هي وزوجها غري ملتزمني بتعاليم اليهود

عن اليهودي اآلخر " هنري كيسنجر"كتب اليهودي املعروف وقد 
" بلفور"الذي كان وزيرا للخارجية الربيطانية، وهو خال " سالسبوري"

اجستري لكيسنجر عن السياسة صاحب الوعد املشؤوم، وكانت رسالة امل
رجم ، وت"خمترني"و" سالسبوري"العاملية يف القرن التاسع عشر كما أرادها 

  ".درب السالم الصعب"كتابه إىل العربية باسم 
  .وذه األساليب اخلفية يقدس اليهود وميجدون بين جنسهم

ال يزال يف اليهود والنصارى منظمات سرية تسعى للسيطرة على و
وحكمه كما يظنون، وحنن مع اجلزم بأن هذا حلم ال ميكن حتقيقه ال العامل 

ننفي وجود هذه املنظمات الضالة، وحماولة ركوب السياسة الدولية واألمم 
  .املتحدة لبلوغ هدفهم

 ومنه حمارية التوراة احملرفة أو التلمود،ومنهم من يعتقد كل ما قررته 
 طوال تارخيهم، وكان م بينهواستمرت احلروب الطاحنة الطرف اآلخر،

مث استعرت  بيزنطة،  األرثوذوكس يفالبابوات جيردون محالت صليبية على
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 إىل بالد املسلمني أو وهرب بعضهمبني الكاثوليك والربوتستانت،  احلرب
  .إىل أمريكا

  .وابتدعوا الدميقراطية اليت تعين إقرار كل أحد على دينه
حلت   إنسان يتدين مبا يشاء،اتفقوا أن كلو هدأت احلروب الدينية وملا

، حىت ما انحملها احلروب القومية ال سيما يف احلربني العامليتني اللتني مها غربيت
" ريممونتغ"األملاين و" رومل"  بني العلمنيكان مكانه مصر كمعركة 

  .االجنليزي
  .مث نشأت األحالف املعروفة ال سيما حلف الناتو وحلف وارسو

ال ) إله واحد(التثليث، حىت من كان قوله كل فرق النصارى تعتقد و
 إن ل، ومنهم من يقو"األب واالبن وروح القدس"بد أن يقدم ذلك قوله 

مرمي إله ألا والدة اإلله تعاىل اهللا عما يشركون، على أم يتخذوا شفيعة 
  .ويتوسلون إليها وكفى بذلك شركا

اآلريوسية وإمنا يشذ عن ذلك من كانت عقيدته أن املسيح خملوق ك
  . قدميا، وفرقة املوحدين حديثا على قلتهم اليوم

ون ضمائر اجلمع من النصارى يتبعون املتشاات ويتصيدوال يزال 
  .  ليقولوا إن الشريعة دلت على التثليث،التوراة

 اليت نزلت يورد اهللا تعاىل يف سورة آل عمرانمل وقطعا هلذه الشبهة 
 فقط ورمبا كانت من )١١ ( آية واحدة ضمري اجلمع إال يفبشأن النصارى،

  .اآليات اليت مل ترتل بشأم
  :ديننا ودينهم

  .)من مثارهم تعرفوم: (ىل املسيح عليه السالم أنه قالينسبون إ
وعلينا أن ننظر أفعال أهل الدين يف بالدنا مقارنة بأفعال أتباع الغرب 

طبلني ومن اتبع الغرب من العلمانيني والليرباليني واملالحدة واملتنصرين وامل
األثر االجتماعي هلؤالء وهؤالء، ومن الذي جيعله دينه يهتم وكائنا من كان، 
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، ومن الذي يقدم -كما يسموا- الواجبات الوطنيةخبدمة الناس ويعرف 
وطنه اخلدمات ومستعد حلمايته من األعداء ويهابه أعداء اهللا وخيشون بأسه، ل

ء وال شكورا، فكل أعماله هللا وابتغاء وهو مع ذلك ال يريد من أحد جزا
األجر منه وحده، ومن الذي يقابل اإلساءة باإلحسان والشر باخلري والظلم 

  .بالعفو
، من أكثر وأفغانستانوانظر مثال إىل جبهات القتال ومعاركه يف اليمن 

يف بالد الشام وقاتل احملتلني يف باجلهاد الناس شجاعة وإقداما، ومن الذي قام 
دوا ق، ومن أكثر الناس مقاومة للشيعة يف البحرين، ومن الذين وحالعرا

  السعودية؟
مث انظر من الذين ميألون السجون واملعتقالت وحياراحلرب بون أشد 

ببال هلممون مبا مل يفعلوا ومل خيطرويته .  
 ، واحلي وامليت، واألعمى والبصري،وهل تستوي الظلمات والنور

 واملقلِّد؟ كل ذلك ينبغي لك أن تهد وا،اهد واملاديوالفاجر والعفيف، والز
تتأمله بعقلك الذي منحك اهللا إياه، وانظر إىل عامة الشعب الذين حبكم 

 وخيتارونه يف فطرم يعرفون من يقدمونه يف اجتماعام وحفالم، وميدحونه
إال  ومن ينبذونه وحيتقرونه، حىت أنه ال يستطيع احلديث االنتخابات البلدية

، وال يستطيع الظهور أمام الشعب يف القنوات أو الصحف أو املواقع
  .خصوصا يف هذه اجلزيرة املباركة

إذا أراد أحد معرفة مرتلة الدين يف قلوب املسلمني فلينظر إذا أقامت و
  .السعودية معرضا يف أي دولة كيف يقبلون على كسوة الكعبة أو قطعة منها

  : أعدائهم الدين وبني أهلقارن بني حالو
 هم طلبة ،األوائل على مستوى دول اخلليج وليس السعودية وحدهاف

مدارس حتفيظ القرآن، واملتطوعون لعالج املرضى هم األطباء املتدينون، وهم 
الذين ينشئون لذلك مجعيات تطوعية مثل مجعييت زمزم وشفاء والعيادات 

 .اخلريية
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 البقايا من وهم القائمون على مشروعات حفظ النعمة وجيمعون
  .احلفالت ويوزعوا على احملتاجني

والدعاة أيضا هم الذين يتطوعون إلقامة املراكز الصيفية بدون أجر من 
  .وزارة التربية والتعليم

  .وهم الذين ينشئون مراكز األحياء ويستجيب هلم الشعب
  .وهم الذين حيتسبون يف إنكار املنكر لكي ال خيرق أحد سفينة اتمع

  .ين يرشحهم الناس يف االنتخابات البلديةوهم الذ
  .وهم حجر العثرة وشجى احللق لكل منحرف أو ضال

وهم الذين يصلحون بني الناس كإصالحهم بني الزوجني وبني القبيلتني 
  .ويسعون لدى أولياء الدم للعفو عن القاتل؟

  .ون املراكز االستشارية للناسوهم الذين ينشئ
أي كتاب حيققونه سواء كانوا مؤلفني أو وهم الذين يوقفون كتبهم أو 

  .دور نشر
 بل تنتدم احلكومات ،وهم الذين يثق فيهم الناس ويقبلون شهادم

  .لألمر الذي ختشى فيه من الرشوة
وهم الذين ينشئون اجلمعيات اخلريية ملساعدة الشباب من اجلنسني على 

  .الزواج
  .لمنيوهم الذين ينشئون األوقاف ويسخروا خلدمة املس

  .وهم الذين يسأل الناس من رشحوا لريشحوهم
وهم الذين يؤسسون املدارس يف شرق آسيا ويف إفريقيا ويقيمون 

ا ويكفلون الدعاة ويبنون املساجد، املراكز اإلسالمية يف أمريكا وأوروب
  !والناس هناك يشكرون احلكومة السعودية ويعدون ذلك من أعماهلا

يف اخلارج، إذ كل مسلم حيب الدين وهم أيضا السفراء احلقيقيون 
  .وأهله
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فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، كما قال اإلمام 
أمحد رمحه اهللا، وما أعظم ذنب من يعاقبهم أو يتهمهم بالتطرف واإلرهاب 

 أو ،عوة؟ وهل مسع الناس عن ليربايل يتطوع خلدمة جمتمعهأو مينعهم من الد
  ولة نائية ويرضى أن ينسب أحد بناءها للحكومة؟يبين مدرسة يف د

والفتاة املسلمة تتحجب حىت ولو كانت يف الغرب فمن أين تستمد هذا 
  التحدي واإلصرار؟؟

وكيف يكون حالنا لو أن الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا دعا 
  الناس إىل أفكار التنوير اليت كانت يف أيامه؟

تنا ا افتخرنا عليه بديننا وقيمنا وعادهاتوإذا افتخر علينا الغرب بصناع
الطيبة، فهم أصحاب جسد ومادة، وحنن أصحاب الروح والقيم، وميكن لنا 
أن يكون لدينا صناعات مع متسكنا باإلسالم، أما هم فال يستطيعون أن 

وصناعام ميكن ألي شخص أن يشتريها مباله  أن يسلموا؟بيعتنقوا احلق إال 
 هي جمرد سلع معروضة، ولكن القيم واملبادئ ال يعدهلا  إذ،قل مثنها أو كثر

مثن، مث إن صناعام ال ميكن بذهلا بال مقابل مهما كان الطرف اآلخر حمتاجا 
، أما الدين والقيم والعادات املرء حمتاحا هلابل العكس يرتفع مثنها كلما كان 

الني وندخل  فهل نطيع الليرب)!يؤخذ عليها أي مثنوالالطيبة فهي تبذل بذال 
  .جحر الضب

ومن نظر بعني البصرية وتأمل أحوال اخللق وجد أنه ال جديد على 
وإمنا يتبع بعضهم بعضا حسب اخلطة اإلبليسية، احلقيقة عند املشركني، 

 عند النصارى ثفالتثليوتتالقح البدع واألديان ويأخذ بعضها من بعض، 
ود معروفة عند معروف عند املشركني قبلهم، وعبادة العجل عند اليه

، وملا رآهم "لبع" وعبد الكنعانيون ،لواملصريني، فقد عبد املشركون العج
، وذكرت التوراة كيف جعل لنا إهلا كما هلم آهلةابنو إسرائيل قالوا يا موسى 

البعول من دون اهللادوم عبأ .  
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ها اليونان  قبل أن يعرف"الدميقراطية"وعرفت األمم القدمية ما يسمى 
  .بقرون

بأجيال " اجنلز"و" ماركس"الشيوعية قبل أن يولد " مزدك"وعرف 
" وديبأ"مذهبه يف التحليل النفسي عن أسطورة " فرويد"كثرية جدا، وأخذ 

كمون اآلهلة "ربيون ، ووحدة الوجود يسميها الغقدميا" سوفوكيل"اليت ختيلها 
  .هي عقيدة هندوسية قدمية، وهكذا" يف الطبيعة

،  التناقضوأوقعهم يف تى القوم من حيث ال حيتسبونعلى أن اهللا تعاىل أ
أن أصل تعدد اآلهلة ب بني عداوة ما يسمونه الوهابية وبني إميامفهم جيمعون 

، "أصل الشرك هو تعظيم املوتى" أي بالتعبري اإلسالمي ،هو عبادة األسالف
 وهو ما رواه البخاري عن ابن عباس يف كيفية وقوع الشرك يف قوم نوح،

  الباحثون االجتماعيون يف الغرب وهابية وهم ال يشعرون،ا يصبحوهكذ
 يف ثورته عليها مهزلة ينجح" مارتن لوثر "ه البابوية وجعلتومن أشنع ما فعل

مندوب البابا، ولو أنك تعمقت يف " زلدي"اليت كان يبيعها " نصكوك الغفرا"
يوخ  ش بعضحقيقتها وأصلها لوجدا نوعا من إقطاع اجلنة الذي كان

 أمحد الرفاعي، همقطبتب عن الصوفية يوزعونه ملريديهم، اقرأ مثال ما كُ
  .والسيد البدوي، وهكذا ينقل الشيطان بدعته من مكان آلخر

بل رمبا حدث ذلك التالقي بني فكرتني ظاهرمها التناقض كما قال 
، ونظر يف حقيقة جه العاجير بلو ختلى الفيلسوف عن: "اند رسلبرتر

 الرتوة واحدة، وهي نزوة جد أا والرأمسالية تنطلقان من الشيوعية لو
  ".املادية

حني " ستالني"املعارض لـ" تروتسكي"ما ذكره للذاكرة ويعيد كالمه 
وصف احلزب الشيوعي بأنه أوجد رأمسالية الدولة، وما قاله أحد االشتراكيني 

يارديرات هم ، فاملل"الطبقة اجلديدة"حني مسى الشيوعيني " نائب تيتو"الكبار 
نفس املليارديرات، ولكنهم يف الدول الرأمسالية التجار الكبار ويف الدول 

  .الشيوعية أعضاء احلزب الشيوعي
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وإذا تأمل اإلنسان وجد أن احلضارة الغربية يف احلقيقة مل تأت جبديد، 
وإمنا توسعت فيما كان موجودا من قبل كاحللول واالحتاد والتعطيل واإلميان 

دهرية، ومل تكتف بالتمرد على اهللا حىت متردت على اإلنسان ذاته، باحلس وال
وجعلته جمرد حيوان أو مادة، واختلفت فلسفاا فيه أهو معدة وأمعاء، أم 

  فرج ووطء، أم مستجيب للمثري، أم عابث ال هدف له وال غاية؟
، "فرويد"و" آدم مسيث"، و"ماركس"و" داروين"وهكذا اختلف 

" جاكوبسون"، و"ماركيوز"و" فوكو"، و"ل سارتروجان ب" و"بافلوف"و
 "..هيوم"، و"نيتشه"و "مكيافيللي" و،"شالماخير" و"دريدا"، و"شتراوس"و

   .إخل
وذهبوا طرائق قدداً، مث اختلف الليرباليون املقلدون هلم، فهم يف قول 

تهم وال جيمعهم شيء إال عداوة أهل الدين، وانتقل االضطهاد خمتلف على قلّ
 إىل كهنوت جديد يفرض ،ب من كهنوت يفرض رأيه باسم الدينواإلرها

  :رأيه باسم العلم، وإليك أمثلة على ذلك
  :الشرك: املثال األول

الشرك املعاصر أغلبه من جنس شرك الصائبة واملتفلسفني األولني، وإن 
 أكثر إحلادا وطغيانا، فالصابئة كانوا  اليومكان خيتلف عنه يف أن أهله

  . هؤالء فينفون وجودهيشركون به أما
، على أن  وجنده عندهم أيضاوما بقي هو من جنس شرك قوم نوح

حل فيها ال سيما يف االجتاه الليربايل أما أمريكا تتميز بتنوع شركها وكثرة الن
 مع كثرة الفرق هو مييين كتايبف "دونالد ترامب"االجتاه األصويل الذي منه 

  .النصرانية أيضا
  :ية االعتقاداملثال الثاين حر

  :تنادى اليوم حبرية االعتقاد منظمات ودول كثرية منها
روبا والغرب كافة، وهي فكرة قدمية نادى ا وهيئة األمم وأمريكا وأ

 وأنكرها شيخ االسالم ابن تيمية أكثر من مرة عند حديثه ،احلالج وابن عريب
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 مع كوننا عبيدا ، وهذا يتناىف" يعمل يف دينه ما يشتهيكلٌّ"عن التتار وقوهلم 
هللا، نتبع كتاب اهللا وليس أهواءنا، وال نكون أبدا ممن إهله هواه يف أي 

  .صورة
 بني واوقد قال التتار مها رجالن عظيمان حممد وجنكيز خان فساو

اسق، وهذا مثلما يساوي  وذلك املشرك صاحب اليرسول اهللا 
أي بطل أو  ونابليون أو ماركس، واملستشرقون اليوم بني رسول اهللا 

يل، أو كتاب ال انظر مثال كتاب األبطال لكار-يف نظرهم-مصلح اجتماعي 
عن أعظم مئة من عظماء التاريخ، أو قول بعض الباحثني " هارت"

  وضم إىل ذلك ما يقول رجل عظيم مثل إبراهام لنكولن،األمريكيني إنه 
  . ميشيل عفلق وأتباعه من البعثينيهعن

، "ديانات توحيدية"م واليهودية والنصرانية ن االسالإوكذا من يقول 
ديانات  " أو،"اململكة بني األمس واليوم"، ومعرض كأصحاب احلوار

  ".جارودي"كمعهد قرطبة الذي متوله السعودية ويرأسه " إبراهيمية
فالبدع مل تتغري جوهريا وإن كان قد اعتراها تغريات يف املصطلحات 

  .واملظاهر
 وليس العجل ، ومعبوده الذهب نفسه،قته النفطوالواقع أننا يف عصر نا

!! الذهيب كما كان اليهود، وغرقده ليس الشجر فقط بل اجليوش العربية
ودجاله اإلعالم وليس األعور الدجال، وسحره حب الدنيا، ومنافقوه 
الليرباليون والعلمانيون، وطواغيته اخلمسة هم أعضاء جملس األمن اخلمسة، 

ه أمريكا وهي ه اتباع النظرياوكفرت والفلسفات، وفرعونه الطواغيت، وعاد
 ومطففوه هم ، وأصحاب النظرياتأيضا سدوم، وأصنامه األهواء والشهوات

  .ه خزانات الفكر ومراكز البحوثعالشركات االحتكارية، ومراجِ
ج وأوس يف كل  ولكن هللا خزرأما أعداء كل ذلك فهم أهل اإلسالم،

صاره، وال تزال طائفة من هذه األمة على عصر، ولكل زمان مهاجروه وأن
  .احلق منصورة
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  :الفلسفة: املثال الثالث
كان فالسفة اليونان يتحدثون عن اهليوىل والصورة، مث أصبح الفالسفة 

  .اليوم يتحدثون عن املادة والذرة
 النهي عن قتل املدنيني على أن اإلسالم أسبق إليه، ،وخري ما عند القوم

  .وال يف هريوشيما دوسلدروفوا به ال يف والغربيون مل يلتزم
من أغلق عليه (نادى أمر صلوات اهللا وسالمه عليه يوم الفتح أن يوقد 

  .قبل معاهدات جنيف واتفاقية باريس، )داره فهو آمن
، "أصحاب اجلدل املموه"وكان يف الفالسفة القدامى سفسطائيون 

  .الال أدريةفأصبح لدينا أنواع جديدة من السفسطة كفلسفة الشك و
وكان الفالسفة األولون يقولون إن األدلة قد تتكافأ، وأصبح الفالسفة 

  .اليوم يقولون إن الوصول للحقيقة صعب أو مستحيل
  :التضحية باألبناء: املثال الرابع

 ينتهجون -الذي هو دين األنبياء مجيعا-كان املنحرفون عن اإلسالم 
 فيما يزعمون هو من يقتل ابنه أسلوب القرابني البشرية، وأكثرهم حبا هللا

-تقربا إىل اهللا، وهذه العبادة الذميمة، أبطلها اهللا وفدى إمساعيل بن إبراهيم 
  . بذبح عظيم-ا السالممعليه
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ة منتشرة يف احلضارات القدمية، وعنها أخذ مشركو وكانت هذه العباد

وا هلا أوالدهم كما اليهود وتركوا ملة إبراهيم عليه السالم فعبدوا البعول وقرب
  .يف التوراة

لنصارى فادعوا ان اهللا تعاىل فدى البشرية بابنه الوحيد امث تبعهم خمرفو 
  . تعاىل اهللا عما يشركون،"صيسوع املخلِّ"
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 وأوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم العاملني ببعثة رسوله وملا رحم اهللا 
 اليت حيرم اهلندوس ذحبها إذا" ضحيةاأل"عليه السالم، شرع له ذبح القربان 

كانت من البقر رب اهلندوس، ويعد الغربيون ذحبها انتهاكا حلقوق احليوان، 
د وهم احملافظون على حقوق احليوان يأكلون اجليف بال ذبح، وقد رمى أح

ون منها كما ع ففوجئ بأن اخلواجات يقتط،الناس يف العقيق بقرة اختنقت
  .يشاؤون، ويف أمريكا وبريطانيا ترى احليوان معلقا برأسه كامال غري منقوص

واملسلمون الذين يعيشون يف بالد الغرب وخصوصا أمريكا حيرصون 
ا حلم اخل احلكومية على أ املسيعطواعلى التخفي عند ذبح األضحية أو 

 إن الذبح خري من اخلنق، وإن من وتقول وزارة الزراعة األمريكية! عادي
  .احلرية الدينية أن تذبح ملن يريد الذبح

وهكذا انقلب الغرب من الضد إىل الضد، فبعد أن كانوا يضحون 
بأبنائهم أصبحوا حيرمون التضحية باحليوان، ومل تعد النباتية مذهبا لبعض 

)! دشواربرن(، بل أصبحت مذهبا لبعض الغربيني مثل )غاندي(اهلندوس مثل 
  ".الوليد بن طالل"وعليها عندنا 

اجلربية مثال هي داء قدمي بلغ ذروته الفكرية لدى أدعياء اإلسالم، و
ويسميها الغربيون احلتمية إذا كانوا شيوعني أو اشتراكيني، ويسموا فيما 

كون اإلنسان شيئا ماديا يسمي العامل احلر بأمساء أخرى كالتشيؤ أي أن ي
  .يتالعب به الساسة والتجار واملفكرون

  ". فعل التاريخ"وبعضهم يسمي جربيته 
  ".ريورةساخلضوع لل"وبعضهم يسميها 

وبعض الباحثني يف علم األحياء يقولون إن اإلنسان ال يستطيع الفكاك 
ة  يفرضون على اإلنسان جربيواللغويونمما تفرضه عليه جيناته املوروثة، 

  ".إن الطبيعة جترب اإلنسان على فعل كذا" والطبيعيون يقولون ،لغوية
العقل "يقولون إن " كونت" تلميذ "دور كامي"والوضعيون كما صرح 

 هو الذي يفرض التصرفات الفردية، ومن أكثر النظريات الغربية "اجلمعي
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ديدة تلك اليت ختضع اإلنسان الحتماالت ع" نظرية املصادفة "املعاصرة جربيةً
  .ال يد له فيها وال يدري أين يذهب فهو مسلوب اإلرادة تتقاذفه الصدف

ال بد لكل فعل من رد فعل، ولكل حتد من "وامليكانيكيون يقولون 
وذلك كله حتمي وال بد منه، وهكذا عاد اجلهم بن صفوان ولكن " استجابة

  .، وسنذكر إن شاء اهللا أنواعا من اجلربيات احلديثةيف ثياب أخرى
ويف تارخينا يذكرون أن جهما قابل مجاعة من السمنية الذين ينكرون ما 
عدا احلواس، ومل يستطع أن جييبهم، فاملشكلة إذن عميقة تعود جذورها إىل 

ن أأن احلواس أو املادة هي مصدر املعرفة، وماعدا ذلك ينبغي إنكاره، أي 
 أننا أخذنا ا لكان هي االنتكاسة إىل عصر السمنية، ولوإمنا املادية الغربية 

  !الكلب واحلمار خريا منا، فهما يشمان ويريان ما ال نشم وال نرى
ويذكر العقاد أن املاديني األولني كان أحدهم يضرب على الطاولة بيده 
ويقول هذه هي املادة، ولكن االكتشافات يف عامل الذرة أثبتت أنه واهم، 

 وأن العلم يتطور ،نسان جاهلن والعقالنيون على أن اإلووهكذا اتفق املادي
وال اية له، والغرب يعتقد نسبية القيم واألخالق تبعا للنسبية الفيزيائية اليت 

قد أن الوحي حق وثابت ت نع-حنن املسلمني-قال عنها آينشتاين، لكننا 
وائي، وأن القيم مطلقة غري نسبية، وال نؤمن بفكرة الالمعقول سواء 

، وأن االنسان أمسى من )شعر، مسرح، فلم (ظهرت يف شكل نفسي أو فين
أن يكون عبدا ملا يصنع بيده أو عبدا ألي نظرية بنيوية أو تشرحيية، إذ أن اهللا 
تعاىل نفخ فيه من روحه، وذلك ما ال خيضع ألي جتربة بشرية، أو قانون 

�﴿: بشري قال تعاىل    ~   }   |   {   z   yx   w   v   u   t ¡    ¢    
   ¤   £°   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴾ ]اآلية]٩-٧:السجدة .  

وذلك يف سورة السجدة اليت شرع اهللا قراءا كل مجعة ليعرف 
اإلنسان أصله، وكيف أن اهللا كرمه على سائر خلقه، وينذر الذين يف غيهم 
يعمهون ويف ريبهم يترددون ويف خوض يلعبون، كحال علماء الغرب اليوم 

ال يعلمون إال بعض اجلانب الطيين فقط، ويقولون إم ال يعلمون ذلك الذين 
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فإذا كان اجلانب الطيين كذلك فكيف بالروح، وقس على ذلك كل !! كله
ة كلية، وإمنا املسألة تغيري أو حتوير علم أنه ال جديد جدتأبواب اإلميان لكي 

  .سياسةأو اختالف يف املصطلحات وال جديد حتت الشمس حىت يف عامل ال
املرتد أوباما مل يغري سياسة سلفه بوش، إمنا غري الالعبني دون تغيري يف ف

األهداف، وأضفى على بعض قوانني بوش مسحة من الشرعية، وزاد األمر 
را قانونيا أيام سوءا، فأصبح ما كان انتهاكا للحريات املدنية يف عهد بوش مرب

طة هو أنه اصطدم بالواقع أوباما، والشيء الذي جعل أوباما يغري يف اخل
الصلب الذي أحدثته املقاومة العراقية واألفغانية لألمريكان، والعداء املتبادل 

لكن مل يغري " أوباما"بعض تكتيكات " ترامب"ر ، وغيبني املسلمني وأمريكا
أن ترامب يسري وفق " فورد" يف دمشق ، وقد قال السفري األمريكيأهدافه

  !من سياسة أوباما% ٩٠
داء أمريكا والغرب لإلسالم ال جديد فيه، وكذا قوهلم إن املسلمني وع

ال جيدي معهم إال القوة الصلبة وأم ال يرضون إال باحلكم االستبدادي 
  !!وليسوا أهال للدميقراطية

  !!وإن الوهابية هي الوباء الذي حيرض على اإلرهاب ومعاداة السامية
، ولكنهم يتفقون على وهكذا خيتلف أهل الكتاب تكتيكيا ومرحليا

  .عداوة االسالم واملسلمني
أن هذه األمة مل متت ولن متوت، " الربيع العريب"مث أثبت ما مسي بـ

وأن إرادة الشعوب أقوى من بطش احلكومات، وأن أمريكا نفسها عرضة 
لربيع قادم، وقد ظهرت بوادر التأثر بالربيع العريب يف مظاهرام وشعارام 

 تونس وميدان ، الذي أخذوه عن مظاهرات"يريد كذاالشعب "ال سيما 
  .التحرير يف القاهرة، بل أصبح احلديث عن ربيع أمريكي أمراً مألوفاً

 يف  بثقافته استخدام احلكومات واملثقفنيورأى الغرب أنه يتعني عليه
القاعدة، داعش، طالبان، بوكو حرام، "العامل اإلسالمي حملاربة أعداء الغرب 

 .ن أصعب ما يواجه الغربيني هو االنتفاضة الفلسطينيةعلى أ" محاس
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وأكرب مصيبة ترتل م وز كيام هي القول بأن فالنا قد أسلم، وهذا 
" شاليط"ما فطن له وفد منظمة محاس حني جاءه وفد أورويب خبصوص قضية 

 ،قد أسلم، فنكس الغربيون رؤوسهم والذوا بالصمت" شاليط"فقالوا له إن 
ته يهودي" شاليط"أولئك املتقدمون املتحضرون مصيبة أن يترك ومل يتحمل 

  !!ويسلم
 فأين احلرية الدينية اليت يتشدقون ا؟

 وال يتحدثون عن ،عجب لقوم يأتون من أجل أسري يهودي واحدوا
باملساواة واإلخاء وحقوق آالف األسرى الفلسطينيني، ومع ذلك يتشدقون 

  .جدااإلنسان، فالدم املسلم رخيص عندهم 
هل الشأن يف الغرب يبتهجون ألي مصيبة تقع يف العامل اإلسالمي، وأ

 مبوت السلطان حممد الفاتح، وابتهج األمريكيون  قدميافقد ابتهجت الكنيسة
باغتيال الشيخ حسن البنا، وهم اليوم يبتهجون مبقتل أي جماهد فلسطيين، 

 فال تسمع  خضري، أو أبو إنسانيتهم حني حيرقون عائلة الدوابشةويتخلون عن
إلحراق أي مسلم صدى لدى احلكومات الغربية اليت تقيم الدنيا وال تقعدها 

د مثل الباحث إذا أحرقوا كما يقولون معاذ الكساسبة، أو عذب غريب واح
  "!!رجييين"اإليطايل 

كما ابتهج الغرب كثريا باغتيال أسامة بن الدن، وعبداهللا عزام، وأمحد 
  .رأس األفعى قد قطع أبقى اهللا هلم ما يسؤوهمياسني، وكلما ظنوا أن 

رعى حقوق وجعلوا منظمة ت ،"فئتني"والعجب أن يظل املسلمون فيهم 
  . املسلم وإن كان املتربع مسلماًغريحىت  .طفلأي " اليونيسيف"الطفل 

ة، وال بأس أن حيرقه اليهود ولو كان رضيعا، رأما املسلم فإنسانيته مهد
ألخبار ويضجون ملقتل أمريكي واحد تقتله الفيضانات وانظر كيف يتناقلون ا

  .وإذا قتلت الفيضانات مثال ألف مسلم فال يذكرونه إال عرضا
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  :املستشرقون كهان الفكر
س ديننا وحضارتنا من منظور استشراقي، واملستشرقون حني الغرب در

كانوا فرادى وحني أصبحوا أعضاء يف مراكز البحوث، يتميزون باالفتراء 
أن االنتقائية واإلمهال املتعمد للمصادر األصلية لإلسالم، ومن نعم اهللا تعاىل و

 وهم ، ام املستشرقنيمعرفتهم باللغة العربية تظل سطحية حىت أعل
املستشرقون الروس، أما األمريكان فهم بسبب عنصريتهم العرقية وتعصبهم 

  .للغتهم من أجهل الناس بالعربية
فقني يف حماربة اإلسالم، وقالوا إن ا قيمة املناعلى أن أهل الكتاب عرفو

 بأحد أغصاا، ولذلك يعتمد البيت األبيض هيقطع الشجرة ل أفضل وسيلة
على آراء فريد زكريا، وفؤاد عجمي كثريا، كما اعتمد يف عالقاته السياسية 

  .حكامه وأذنام يف بالد اإلسالمبالعامل اإلسالمي على آراء املستشرقني من 
"  عليهرسي"كتبته مد يف حكمه على وضع املرأة املسلمة على ما ويعت

 بل إنه كثريا ،قاعدة عامة جلميع املسلمني" داعش"وأخواا، وجعل ما تفعله 
  .ما افترى على داعش وكذب عليها وألصق ذلك باإلسالم

هي أخصب بيئة للخرافات  وباسم احلرية الشخصية أصبحت أمريكا
 العقل، إذ فيها عبادة الشيطان وفيها السحر والضالالت وما ال يقبله

والتنجيم وقراءة الطالع، وحتضري أرواح املوتى والعالج الروحي وعبادة اجلن 
واعتقاد شفاعة القديسني، وفيها الكهانة والعرافة وعبادة األهرام وغزو 
الكواكب لألرض، والعجيب أن الغزاة يلبسون الزي احمللي ويتحدثون 

  !ة الوالية بلهجاإلجنليزية
 واقتناء الكالب وأكل املخنوق، ومالبسة  واللواطةأما الدياثة والتعري

  .النجاسات وشرب اخلمور، فأمور عادية يف اتمع األمريكي املظلم
وهكذا تشعبت م املتاهات ملا اعتمدوا الرأي مصدرا للتلقي، ونبذوا 

كوا سواء عبد ، والشيطان ال يبايل يف أي واد هلكتاب اهللا وراء ظهورهم
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أو املالئكة أو النبيني أو امللوك أو األحبار والرهبان، فكل ذلك العبد هواه 
شرك، وأغلظه منافاة للتوحيد أن يتخذ األتباع من يدعوهم لعبادة اهللا وحده 

?   @   A   ﴿: قال تعاىل إذ أن ذلك جيمع بني الشرك والبهتان، إهلا كاألنبياء،
H   G   F    E   D   C   B   P   O   N   M   L    K   J   I   

[   Z   Y   X    W   V   U   T   S   R   Q    _    ^   ]   \
i   h   g   f   e   d    cb   a   `﴾ ]٨٠-٧٩:آل عمران[.  

Z   Y   ]   ﴿ املرسلني يوم القيامة كما وعد  سبحانهوإذا سأل
R   ﴿، فإنه يسأل عيسى عليه السالم ]٦:األعراف[ ﴾\   [   ^

Z   Y   X   W   V   U    T   S﴾ فيجيب عليه السالم :﴿   ^   ]
f   e   d   c   b   a   `   _﴾ ]االية، مث يقول]١١٦:املائدة  :﴿   ¢   ¡   �   ~   }

، وليس يف األناجيل اليوم كلمة ]١١٧:املائدة[ ﴾£   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©
حىت : ( بل فيها قوله هللا تعاىل! إهلا املسيح اعبدوين أو اختذويناواحدة قال فيه

  ).يعلموا أنك وحدك اإلله
: وقد عاب اهللا تعاىل على أولئك املشركني فعلهم الشنيع فقال

﴿   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©   ¨
   Á   À   ¿¾   ½   ¼   »   º¹    ̧   ¶   µ    ́   ³

Â﴾ ]٣١:التوبة[.  
كا مقربا أو نبيا لو كان املعبود ملَعبادة غريه وعن  واهللا تعاىل ى 

مرسال، فضال عمن دون ذلك، وقد ضرب سبحانه املسيح عليه السالم مثال 
ملا يعبده املشركون من دون اهللا كاألصوليني اليوم يف أمريكا والغرب، غري 

كاملسيح، قال " العزى"و" الالت"أن املشركني بعنادهم وخصومتهم جعلوا 
§   ¨   © ﴿: تعاىل    ¦   ³   ²   ±    °   ¯   ®    ¬   «    ª   

µ   ´¶¼    »   º   ¹   ¸   ½   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   
   Ì   Ë   Ê﴾]٥٩-٥٧:زخرفال[.  
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 املاضي ال يسجدون للمسيح عليه  يفواألصوليون اليوم يف الغرب وكذا
 ورهبام يف حتليل األحبار والرهبان، ولكنهم يطيعون أحبارهموالسالم 

: احلرام وحترمي احلالل، أو ينسبون ذلك إليهم، مع أنه تعاىل قال لعباده
﴿   È    Ç   Æ   ÅÄ   Ã   Â   Á   À    ¿   ¾    ½   ¼   »   º    ¹

É﴾ ]إىل ..) كل مال حنلته عبدا حالل(، ويف احلديث القدسي ]١٦٨:البقرة
ينهم وحرمت عليهم ما فجاءم الشياطني فاجتالتهم عن د: (أن يقول

  ).أحللت هلم
ومن ذلك أن الشياطني جاءت اإلنس فأوحت إليهم تغيري الفطرة اليت 

دعوا بعض ما خلق وجعلوا منه البحرية والسائبة  فجخلق اهللا مجعاء،
 ، سبحانه وبعضه لشركائهم لهوالوصيلة واحلام، وجعلوا بعض ما رزقهم اهللا

^   _   `   c   b   a   ﴿: ، قال تعاىللغريه وشيئا هللاأو شيئا 
k   j   i   h   g   f   e    d﴾ ]وهذه ]١٣٦:األنعام ،

Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   ﴿: ، وقالهي علمانية اجلاهليني العرب    Ç   Æ
Ø   ×    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï﴾ ]١٠٣:املائدة[.  

¦﴿: واهللا تعاىل إمنا أمر أن يكون الدين كله هللا فقال    ¥   §    
®   ¬   «   ª   ©   .]٣٩:األنفال[ ﴾¨   

، أي ]٢٠٨:البقرة[ ﴾{   ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴿ :وقال
  وقد أوضح النيب مام الطربي وغريه،يف شرائع االسالم كلها كما قال اإل

كل مولود يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة البهيمةَ مجعاء : (ذلك بقوله
اإلسالم هو فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ف) هل ترون فيها من جدعاء

 قال عنه ،روا خلق اهللا اآلذان ويغيبتكواولكن الشيطان املريد يأمرهم أن ي
z   y   x   w   v   u   t   s   r   }   |   {   ~�   ¡   ¢   £   ¤   ﴿: تعاىل

¨   §   ¦   ¥  ¸    ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °¯   ®   ¬   «   ª   ©  
Å    Ä   Ã   Â   ÁÀ    ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹﴾ ]٥٠-٤٨:آل عمران[.  
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كماله أن خيلق اهللا املرأة  وأفمن الشرك الذي ينايف أصل التوحيد 
ر خلق اهللا، املسلمة يف أحسن تقومي، مث تطيع شياطني األنس واجلن وتغي

ت  أشقرا مثل شعر الكافرا اللونفتجعل شعرها الذي خلقه اهللا أسود
وجتعل ،  خطا أسودا بالقلم،الغربيات، وجتعل احلواجب اليت جعلها اهللا شعرا

عينيها اليت خلقها اهللا يف أحسن تقومي زرقاء كعيون، وتصل شعرها ليبدو 
حسب اللون الذي ميليه " الباروكه"أكثر طوال أو تضع مكانه ما يسمى 

، وذلك ما " اهللاتغري خلق"ج ويف اجلملة اهلوى والتشبه، أو تتنمص وتتفلّ
 نيةيريده الشيطان وأولياؤه ولكن اتباعهم وطاعتهم يف ذلك شرك حبسب 

\   ﴿: فاعله قال تعاىل    [   ZY    X   W   V   U   T   S   R   Q   P
e   d   c   b   a`   _   ^   ]﴾ ]١٢١:األنعام[.  

ريني واليوم يقول أولياء الشياطني من الليرباليني والعلمانيني والتنوي
 ال بأس أن يعتقد أحد أن اهللا هو الرب، وأن يكون له :وأضرام من األمساء

 أن يكون هو وحده املطاع فال، أي أن يكون اإلنسان ربوبيا ، أمااخللق
  ".دايزم"

Z   ﴿: واهللا تعاىل كذم يف ذلك فقال    Y   X   W   V   U
  g   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   i   h 

v   u   t   s   rq   p   o   n   ml   k   j﴾ ]٥٤:األعراف[ ،
على  ويقرون من يقول رب الناس فكيف يفرق هؤالء بني خلق اهللا وأمره،

مون بني يدي اهللا ويقد) ملك الناس، إله الناس(ن أنه وأي دين ولكن ال يقر
مون رية، وال يسلِّورسوله، وخيتارون من أمر اهللا ما يشاؤون وما كان هلم اخل

حلكم اهللا ورسوله بل التسليم عندهم إمنا هو ملا يقوله الفالسفة شرقا وغربا، 
 زبالة األذهان كما قال الشيخ حممد بن إبراهيم  منوما حيكم به القانونيون

/   0   ﴿: رمحه اهللا، وهم يف ذلك حمادون هللا ورسوله ال سيما قوله تعاىل
ما فسرها الشيخ حممد األمني ، ك]٩:اإلسراء[ ﴾1 2 3 4 5
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الشنقيطي رمحه اهللا، وانظر يا أخي املوحد كيف أن اهللا تعاىل افتتح كتابه 
بذكر أنواع التوحيد يف سورة الفاحتة وختمه بذكرها يف سورة الناس، ولكن 
هؤالء يريدون أن نسلك عياذا باهللا طريق اإلحلاد، ونطيع الكافرين ونصبح 

ياحة وتنويع مصادر الدخل، ونستعد للمستقبل مثلهم مهنا الترفيه والس
 ﴾# $" ﴿ وننسى ما قال اهللا عن املشركني ،الدنيوي وحده

  .، فهذه هي احلياة وهذا هو املستقبل]٢٤:الفجر[
 ومن ذلك قضية تربج املرأة وخروجها من بيتها إذ يريد املفسدون أال

حني يظنون تكون جمرد معصية بل يريدون إزدراء شرع اهللا وسوء الظن به 
ان احلياة وفق األسلوب الغريب أهدى وأرحم مما أنزل اهللا، وذلك ما عربت 

هدفنا نزع والية الرجل على : "بقوهلا" منال الشريف"عنه احداهن املدعوة 
أي أن ما تدعوا إليه حركة املساواة الغربية أوىل باالتباع عند هؤالء " املرأة

$﴿ :النسوة من قوله تعاىل  وقوله جل ]٣٤:النساء[ ﴾!   "   #   
 ﴾s   r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h   g﴿ :شأنه

4   5﴿:  وقوله]١٨:اجلاثية[    3   2  وهذا عني ما ]٩:اإلسراء[ ﴾/   0   1   
﴿   {   z   y   xw   v   u   t   s   r   q   p   oى اهللا عنه 

إحدى هؤالء نا أن  ولو فرض،]٣٢:النساء[ ﴾|{   ~   �   ¡   ¢
 خدينات فإن يظللن خليالت  املرأة الغربيةعليهالنسوة بلغت أعلى ما 

 اهللا تعاىل إمنا أنزل شرعهوشاذات عن جمتمعهن، وأن رجاهلن كانوا ضعافًا، 
الشاذة يف  آخره ومل يرتل للحاالت لكل زمان ومكان من أول الدهر إىل

 مل يرمحنا ذا الرسول املصطفى  ولو أنه جل شأنهوقت معني أو لصفة معينة،
±   ﴿ لقلنا  فقطوأنزله على الغربينيوهذا القران العظيم     °   ¯   ®   ¬   «

q   p   ﴿ : فاحلمد هللا الذي هدانا ورمحنا وقال،]١٥٧:األنعام[ ﴾²   ³
w   v   u   t   s   r﴾ ]١٥٥:األنعام[.  
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ا يقولونه إن ذلك علما بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عنا، وغاية م
  .االحنراف خطوة يف االجتاه الصحيح

p   o   n   m   l   k   j   ﴿: وليس الدعاء املذكور يف قوله تعاىل
t  s  r  q﴾ ]خاصا بدعاء املسألة دون دعاء ]١١٧:النساء 

¶   ﴿و ،]٢٢:سبأ[ ﴾Ç Æ  Å Ä Ã Â Á﴿: العبادة، وكذا قوله تعاىل
¿   ¾   ½   ¼   »   º ، وأمثال ذلك من ]٥٧:اإلسراء[ ﴾¸   ¹   

اآليات اليت ال حتصى إال بكلفة، ومن العبادة الطاعة كما سبق، وقد تكون 
 العبادة يف شكل منهج أو رؤية أو فلسفة أو مذهب فكري، وقد يسكن

املشرك قصرا فخما أو كوخا حقريا، وقد يسكن برجا شاهقا يف نيويورك أو 
  !!مازوناأل غابات يف شجراً

طأ البني حصر الشرك يف بعض أنواعه كدعاء األموات، أو ومن اخل
 املتقدم ماديا ليس مشركا، والقول بأن أبا جهل مشرك، وأما الظن بأن العاملَ

فهو أعلى من ذلك، والقول أن التحالف مع أيب جهل حرام، أما " ترامب"
هو حالل، والعمل حتت قيادة أيب جهل مواالة ف" ترامب"التحالف مع 

حتضر، وإمنا الفرق أن الشيطان فتل إلغواء أيب " ترامب"ت قيادة والعمل حت
، فهو يفتل لكل إنسان احلبل الذي يوافق "ترامب"جهل حبال غري ما فتله لـ
  .هو طويل العمر عميق التجربةو، هواه ويتماشى مع عصره

مع أن الناس يف أمريكا يعبدون الشيطان نفسه مباشرة سواء يف و
 ، يتعرونجتدهمس أجنلس، وينشرون تلك العبادة يف العامل، نيويورك أو يف لو

كما وسوس الشيطان إىل أبوينا يف اجلنة ودالمها بغرور لكي يبدي هلما ما 
كما يسميهم -ووري عنهما من سوءاما، وما يفعله أولئك املتقدمون 

ي مثال يهدي كتابه صيم يفعله أتباعهم املالحدة، فهذا عبداهللا الق-البعض
، وهذا بعض الناس يف عصرنا احلاضر يقول يف " سيد األحرار إبليسإىل"

  "!!اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة"رواية له 
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والناس حني يعبدون املسيح عليه السالم أو يعبدون الطوطم أو يكون 
، اجلنمن  إمنا يعبدون الشيطان الذي هو  أو البابا،نالرئيس الديين هو الشاما

*   +   ,   !   ﴿: قال تعاىل    )    (   '   &   %   $   #   "
:   9   8   76    5   4   3 -٤٠:سبأ[ ﴾-   .   /   0   21   

، وال يبايل الشيطان أن حيائية يف عصرنا، وهكذا يعبد األرواحية واأل]٤١
يكون عابدوه يسكنون غابات إفريقيا أو األمازون أو يسكنون واشنطن 

  .ووادي السيلكون
يع بعض الناس اجلن ويستعني م ال ينفعه يوم القيامة أن وحينما يط

، أي أن املصلحة كانت ]١٢٨:األنعام[ ﴾i h g f﴿ :يقول
واإلنس يذحبون هلم الديك أو ،خرجون من املريض مثالمشتركة، فاجلن ي 

 هم أولياءهم التيس األسود، والسؤال أصال إمنا هو موجه للجن، ولكن 
_   `a   ﴿ :الذين جييبون قال تعاىل    ^   ]    \   [   Z   Y    X

   q   p   on   m   l   k   j   i    h   g    f   e   d   c   b
x   w   v   u   t   s   r﴾ ]اآلية]١٢٨: األنعام .  

ك لفاإلنس يف أي مكان وزمان هم الذين يبدأون، مث إن اجلن إذا رأوا ذ
  .زادوهم رعبا

_   ﴿ :قال اهللا تعاىل حكاية عن اجلن    ^   ]   \   [   Z   Y   X   W
a `﴾ ]واجلن إذا عشقت أحد اإلنس خترج منه رمبا على ]٦:اجلن ،

، أو الطريقة القدمية اخلنق والضرب، "الصعق الكهربائي"الطريقة األمريكية 
 كلية، وإمنا ختتلف األساليب ة، إذا ال جديد جد!)املتأخرون( يفعلكما 

  .املعبودات، كما سنرى إن شاء اهللاوتتغري الشعارات، وتتنوع 
  :ال جديد يف الشرك

الفلسفة املادية هي جربية عصرية حيث تقول إن االنسان خاضع 
جمرد " "نيتشه"و" داروين"لقوانني املادة وحركة الطبيعة واحلتمية، فإنسان 
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، وصار اإلنسان كما قال الفيلسوف "مادة مكونة من عمليات كيميائية
  .يعيش يف عامل مادي" يتررو"األمريكي 

ويف مقابل ذلك كانت الفلسفة العقلية ال سيما املثالية اليت وضعها 
وقال إن احلرية اإلنسانية هي الروح السارية يف الكون، مث جاء " هيجل"
 عكس ما قاله املاديون، وهو إثبات الروحية على اوأمثاله ليقولو" برجسون"

 الف ما تقوله الكنيسة، وردةَرأيهم، وكال الفلسفتني هي بطبيعة احلال خ
كما طالب النظيفة  البيئة إىل للفلسفتني طالب أحزاب اخلضر بالعودة فعلٍ

  !من قبل" أنيستون"
كما أن القول باملصادفة جهمية معاصرة، فحني قال اجلهم بن صفوان 

دة احلديثون  طور ذلك املالحإن االنسان كالريشة يف مهب الريح،
 القول بأنه مسلوب اإلرادة تتقاذفه االحتماالت مينة والداروينية اجلديدة إىل

  .ويسرة، وتوجهه املصادفة إما هكذا وإما هكذا
ة لو أصابت ن املصادفإ" جوليان هكسلي"وقد قال الدارويين اجلربي 

الفأر أو الدودة لكان أحدمها هو الكائن األمسى ال اإلنسان، وآمن باملصادفة 
الذي " فلو"، وزميله "ريتشارد داوكيرت"مثال اجلاحدون للخالق من املالحدة أ

مل يعز ذلك إىل استيقاظ فطرة " داوكيرت"عاد عن ذلك يف آخر عمره، لكن 
  !وعودته إىل شيء من احلق، بل قال إنه أصابه اخلرف" فلو"

وهم "أو " وهم الرب"ومن أشهر كتب داوكيرت كتابه الذي مساه 
اهللا تعاىل أو ينطلقون من ، وعلى كل حال حينما جيحدون وجود "اإلله

، الذي "يسوع"إن الرب قد مات، فإمنا يعنون به رب الكنيسة " نيتشه"عبارة 
  !الذي كانت السموات واألرض قبله مباليني السننيهو  غريه، وونال يعرف

إذا مل يكن يسوع هو "عن أمه قوهلا " كولن ولسن"وهو الذي ينقل 
  ".؟الذي خلق السموات واألرض فمن خلقها إذن

الذي " برتراند رسل"وكان من املناوئني هلذا القول الفيلسوف الشهري 
 فسلم من هذه اآلفة، نشأ نشأة نصرانية على مذهب املوحدين من النصارى
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  .مع أنه ملحد هو اآلخر
  علماء الرياضياتينكرها" املصادفة"على أن هذه النظرية االفتراضية 

ا خرافة حمضة، وأن القول ا  الذين قالوا إ،"أوجني"مثل السويسري 
أي عشرة وأماماها  (،)ني ومثاناثنني  قوةعشرة(يفترض كونا يبلغ حجمه 

، وهو كون أكرب مما افترض  وهو رقم ال ميكن قراءته كما قالوا،) صفرا٨٢
 هوايتألفرد " اإلجنليزي  الرياضي، كما كذب هذه النظرية العاملآينشتاين

  ".للمصادفةاملضاد "الذي مسى نقيضها " هد
ألربت "وممن أعلن أا خرافة العامل الفيزيائي األمريكي من أصل أملاين 

نه من خالل  إذ أ،"إن اهللا ال يلعب بالنرد"الذي أنكرها وقال " آينشتاين
 وأن ال ،اية وجد أن وراء كل خملوق حكمة وله غ،قة يف الفيزياءحبوثه املتعم

  .وجود لكون حجمه كما سبق
ميم  كل من يؤمن بالغاية واهلدف والتصألحياء بلكما أن علماء ا

رة، وليس يف أي علم ما يدل هذه املقولة املنافية للعقل والفطالذكي ينكر 
عليها ال يف الكيمياء وال الفيزياء وال األحياء وال الطب وال اهلندسة وال 
 الرياضيات وال الديناميكا وال امليكانيكا، بل حىت العلوم األدبية والتاريخ

  .والشعر ليس فيها جمال ملصادفة قط
فال يوجد حضارة يف التاريخ احلضاري جاءت صدفة، وال يوجد 

، ولو أعطيت طفال قلما ويظل خيربش الصدفةقصيدة أو مسرحية أنشأا 
سنني ملا استطاع نظم قصيدة شعرية أو كتابة مسرحية فضال أن تعطي القلم 

  . قردا مثال
ة الذي يقوم عليه العلم التجرييب كله ينكر لَّكما أن مبدأ السببية أو الع

  .هذه النظرية، أي إن كل معمل أو خمترب يكذا
وأصبح القول باملصادفة نوعا من العبث غري العلمي، بعد أن اكتشف 

دي "العلماء الشفرة الوراثية، وعرفوا أكثر عن خصائص اخلليقة ومحض الـ
ذرة وأمثال ذلك من  فيزياء الكم، وعرفوا غالف الت، وظهر"يإن إ
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هكذا أسكت العلم املادي التطورات العلمية اليت تدحض هذه النظرية، و
  .بنفسهنفسه 

  :منهاواجلربية احلديثة أنواع 
اجلربية االقتصادية اليت قررها ماركس وتبعه فيها الشيوعيون حيث 
قررت الشيوعية أن االنتقال من مرحلة إىل مرحلة حتمي وال خيار لإلنسان 

  .فيه
  .ومنها اجلربية التطورية اليت قررها داروين والداروينيون اجلدد

  .وأتباعه" سيجموند فرويد"ومنها اجلربية النفسية اليت أرسى دعائمها 
حيث أخضع االنسان " دوركامي"ومنها اجلربية االجتماعية اليت قررها 

  ".العقل اجلمعي"ملا مساه 
لناس من عصر االستبداد ومنها اجلربية السياسية حيث البد أن ينتقل ا

  .إىل عصر الدميقراطية
 أن تعمل املرأة ال املهم عندهمومنها اجلربية النسائية حيث أصبح من 

  !!أن تعيش بعقلية اإلقطاعية
وهكذا جعلوا اإلرادة اإلنسانية حبيسة جربيات كثرية وأصبحت 

 هذه خاضعة للمراقبة الدائمة، وأصبح االنسان عبدا مسريا ال حرية له يف ظل
احلضارة، وهلذا يفضل كثري من األمريكان السفر إىل بالد بريئة ال وجود فيها 

 وبعض واليات اهلند حلضارم، أو أن وجودها قليل مثل اجلزر النائية،
  .بالد البنغالونيبال، واليمن و

واهللا تعاىل أثبت لإلنسان اختيارا وإرادة وعلى ذلك املسلمون ال سيما 
  .أهل السنة

  :وحدة الوجودعقيدة 
من أخطر العقائد يف الغرب والعامل كله عقيدة وحدة الوجود، وهي 
عقيدة قدمية أصلها هندي وآمن ا أكثر املفكرين الغربيني يف عصر النهضة 
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األوروبية وما تاله، ومن أشهر الغربيني املتأخرين املؤمنني ا الفيلسوف 
 عريب وابن الفارض وغريمها ، وقد دان ا قبله ابن"رالف أمرسون"األمريكي 

 أو اقتباسا من بعض عقائد امللكية النصارى، ويقال هلا  عن اهلندوسية،نقالً
، وقد كان اهلندوس يعتقدون أن "االحتادية"، وألهلها "االحتاد املطلق"
ى له، وبعض الباحثني ي واملصلَّهو عني اخلالق املخلوق، وهو املصلِّ" برامها"

  . اهللا يكمن يف الطبيعة تعاىل اهللا عما يشركونيعتقدون أناملعاصرين 
 كان منتشرا بني واملهم أن هذا االعتقاد الشيطاين ليس جبديد بل

فالسفة اوس، مث انتقل اىل زنادقة املتصوفة، مث انتشر حني آمن به أكثر 
املفكرين الغربيني فيما مسي عصر النهضة األوروبية وما بعده، ومساه علماء 

، وعرفوه بأنه كمون اإلله يف الطبيعة، تعاىل اهللا "الكُمون"غربيون االجتماع ال
عما يشركون، أي أن هؤالء انتكسوا إىل محأة الوثنية هربا من النصرانية، ومل 

اليت قال ا فالسفة " امليتافيزيقا"ينكروا صفات اهللا فحسب، بل أنكروا 
  ".أرسطو"اليونان وعلى رأسهم 

مي تسري على عالَ" قوانني الطبيعة"موا وجعلوا قوانينهم اليت يس
الغيب والشهادة، وهذا باطل واضح البطالن؛ فإن اجلنة اليت هي جزء من 
خلق اهللا فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، 

م  عالَلفكيف خبالقها سبحانه، والتفكري اإلنساين السليم يدل على أن لك
ترى أنه حىت يف العامل املشهود جتد لإلنسان قوانني غري قوانينه اخلاصة به، أال 

، فاحليوان مثال وهو أقرب املخلوقات إىل قوانني احليوان والنبات واجلماد
، البشر ليس له عقل وال لغة وال ذكاء، وال غري ذلك من خصائص اإلنسان

  .غيب كلّهفكيف بالعامل اآلخر الذي هو 
ود يف صورة أخرى، حيث قالت واحلضارة احلديثة جاءت بوحدة الوج

أن الوجود هو هذه الطبيعة ال غري، وأنه جيب على اإلنسان التوحد مع 
 فشرعوا "الزفانا" وهو ما كان قدماء اهلنود يسمونه االحتاد بالرب الطبيعة،

االنسجام مع "، وأباحوا الشهوات باسم "القانون الطبيعي"القوانني باسم 
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 النرفانا اهلندية واالحتاد  باملعبود إىل وحولوا، وكثر الرومانسيون، "الطبيعة
، وكذا شعر "روسو"الذي كتبه " راهب سافوي"االحتاد بالطبيعة، انظر مثال 

  ".روثرودز "
، وقد يسموا أو يترمجوا عقيدة نصرانية صرفةاليوم أما احللول فهو 

ا يف ورثها النصارى عن اوس، وقد ظل هلذه العقيدة أثرهوقد ، "التجسد"
األملاين " فيربماكس "علم االجتماع احلديث، وهو ما نلحظه جليا يف فكر 

يف البدء كان الكلمة وكان "األمريكي، ويف أول إجنيل يوحنا " برجر"و
  .إخل.." الكلمة هو اهللا

وقد سقط فيه مشركو اليهود من قبل، وكذلك أمم كثرية قبلهم، 
  .كالصابئة واوس وقدماء مشركي املصريني

" سبينوزا"قد أخذ احللول من الزنادقة املتصوفة فإن " لوثر"إذا كان و
 الغربيني بأن رم جمرد صانع بعضنقل التعطيل إىل الفكر الغريب التائه، فآمن 

ساعة صنعها مث تركها تدور بنفسها، وقد ساعدم نظرية اجلاذبية على 
 أي ،يكانيكيمل املفيما مسي العا" نيوتني"ذلك، فاعتمدوا على ما قرره 

بني كمرحلة " الربوبيني"ل بقوانينه اخلاصة، وظهر فكر الديزام املستق
النصرانية واإلحلاد املعاصر، فإذا وجدت غربيا يؤمن بأن اهللا رب الناس 

  سأله من ملك الناس وإله الناس؟اف
فوحدة الوجود قدمية واالحتاد قدمي والتعطيل أيضا قدمي والشرك قدمي، 

  .الشياطني إىل بعض كما ذكر اهللاوإمنا يوحي بعض 
" داروين"بني تعظيم الرومان للقوة وافتراض حقيقيا وال تكاد ترى فرقا 

أن البقاء لألقوى، وال بني إميان األقدمني باللذة يف شكلها األبيقوري كما 
فهموه، وبني اإلباحية الغربية العصرية، وال بني تعظيم قدماء اليونان والرومان 

يت، وبني تعظيم املعاصرين ملارلني مونرو وديانا، وقد حاول لفينوس وأفرود
خرج من "الباحث املصري أمحد عثمان إرجاع كل شيء إىل مصر يف كتابه 

، وهو صادق يف بعض القضايا ومنها الشرك املصري، وقد تبني يل من "مصر
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غريه بعد دراسة مستفيضة أن احلضارة اليونانية اقتبست من احلضارة 
ه اليونانيون ما اقتبسوه ونسبوه إىل أنفسهم كعادة  ورمبا شوالفرعونية،

  .الغربيني
إنه ال جديد "وإن اطرد شيء من أقوال الفالسفة األولني فهو قوهلم 

، وهكذا تتغري املظاهر والصور ويبقى اجلوهر كما هو، "حتت الشمس
طان واحد خيدع كل إنسان مبا يهوى، ويفتل لكل إنسان حبال وإمنا يفالش

  .حبل ليقعوا يف آخريفر الغرب وأذنابه من 
اليت كان يعبدها " العزى"يقول الباحثون يف التاريخ واالجتماع إن و

املعبودة ألهل حضارة ما بني " تعشترو"مشركو العرب هي نفسها 
" املاشيح"النهرين، وأن فكرة نزول املسيح عند النصارى هي نفسها فكرة 

 عند اوس، أما  أو األشرزيط"نشوث" عند اليهود اليت هي نفسها فكرة
مسيح الكفر الدجال الذي : العقيدة اإلسالمية فهي تفرق بني مسيحني

  ).عيسى عليه السالم(ينتظره اليهود، ومسيح اهلدى 
 أصبحت ،ن األصنام اليت كانت لقوم نوحوصدق كالم ابن عباس إ

 وأما فكانت لكلب بدومة اجلندل،" ود"لقبائل العرب من بعدهم، أما 
فكانت ملراد، مث بين غطيف باجلرف " يغوث"وأما ، فكانت هلذيل" سواع"

فكانت حلمري آلل ذي " نسر"فكانت هلمدان، وأما " يعوق"عند سبأ، وأما 
 أي أن هيئة يف املتحف الوطين بالرياض" نسر"الكالع، مث إم أخريا حيفظون 

  .السياحة واآلثار تسري على نفس خط قوم نوح
 إىل ، من عبادة اهللا إذ رأوا صورهم، بقوم نوح كعادتهيطانوتدرج الش

م من دون اهللا، وهكذا أضل كثريوأوقعهم يف الشرك ا من الناس، عباد
  .وما هكذا ملة إبراهيم عليه السالم، وال دين نبينا حممد تدرجييا، 

وادعى فرعون قبحه اهللا األلوهية تبعا للعرف السائد يومئذ، فقد ناظر 
الرمحن قبله امللك الذي ادعى ذلك، وعلى هذا كان اليونانيون، واليوم خليل 

  .يعتقد اليابانيون أن االمرباطور إله
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  . أخذوا ذلك عن اهللينيني اإلغريق الذينوهكذا كان اهللنستيون
واألمريكان يف هذا العصر أحلوا عبادة الدوالر حمل عبادة الدينار، 

ألصفر، فأصبح يف زماننا هذا الذهب وكان أعظم الكنوز قدميا هو الذهب ا
  .األسود

  .وكما ظهرت الدهرية قدميا ظهر اليوم االحلاد
 كذلك سوف تصبح ،وكما أصبحت الفلسفات اليونانية كالسيكية

الفلسفات العصرية، وال يعدم إبليس فلسفة أخرى، فالشيطان واحد وإن 
  .تنوعت املظاهر، ولكن املستقبل سيكون لإلسالم بإذن اهللا

 إنكان الصابئون والفالسفة يقولون كما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية و
الروح ال تفىن، ويقول املاديون اليوم إن املادة ال تفىن وال تستحدث، وهذا 

R   Q﴿ :كالم كله باطل إذ أنه تعاىل يقول    P   O﴾ ]تعاىلويقول، ]٢٦:الرمحن : 
﴿j   i   h   g   f﴾ ]طل يقول به أهله بناء  وهذا القول البا،]٨٨:القصص

 من أن أولعلى عقيدم يف أن الكون أزيل أبدي، وقد ذكر شيخ اإلسالم 
  ".أرسطو"قال بأن العامل قدمي هو 

 يعزون علم احلركة إىل إسحاق نيوتن، ويسمون -ومقلدوه-والغرب 
  .، ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية نص على أن احلركة أنواع"امليكانيكا"ذلك 

وهو اجلزء الذي ال يتجزأ، مث قال " اجلوهر الفرد"لة يقولون وكان املعتز
 إن أصغر ما يف الكون ل، والعلم احلديث يقو"ادات الروحيةناملوب" "اليبنتز"

  .، وأا ال تنقسم"الذرة"هو 
، وال غبار "األقيسة العقلية"وكان الفالسفة واملتكلمون قدميا يقولون 

وىل استعمال املصطلحات القرآنية، فاهللا على هذه التسمية يف ذاا، ولكن األ
 والقياس إما قياس التمثيل وتعمق يف ذلك أهل أصول الفقه،) األمثال(مساها 

  . قياس األوىلوإما قياس الشمول، وإما
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وبعض مالحدة اهلند كالسمنية ينكرون ما عدا احلواس، وعلى ذلك 
مصدر (ث  كما هو مفصل يف مبحاليوم" العلم التجرييب"يقوم ما يسمى 

  .، ومن السمنية تلقّى اجلاهل الضال جهم بن صفوان مذهبه)املعرفة
إن اإلنسان شرير بفطرته، وهو كالم باطل فصل القول " هوبز"ويقول 

يف إبطاله شيخ اإلسالم بن تيمية، وأثبت أن القلب حيب احلق مامل تعرض له 
  .إرادة الشر

 أن االنسان يولد  قدميا وبعض الفالسفة حديثاةكما أن قول املعتزل
 قابال للخري والشر باطل أيضا؛ إذ فيه انكار للفطرة اليت ءكالصفحة البيضا

  .فطر اهللا الناس عليها
وكان بعض املعتزلة كأيب بكر األصم يقول إن الناس ليسوا حباجة إىل 

عكس " باكونني"إمام، وعلى ذلك يف عصرنا النظرية الفوضوية اليت وضعها 
" هوبز"، وختلصا مما مساه "العقد االجتماعي" "ورسوجان جاك ر"ما مساه 

  .أي الدولة التنني املتغولة" اللواثيان"
 الطبيعة فوقوعلماء الفيزياء اليوم يزجرون عن اخلوض فيما 

جمهول، فكيف خيوض " جدار بالنك"، ويقولون إن ما وراء "امليتافيزيقيا"
 واملالئكة، وأمثال ذلك الناس يف عامل الغيب مثل كيفية صفات اهللا، والقدر،

مما مصدره الوحيد هو السمع، ومامل يرد فيه نص عن املعصوم وجب الكف 
  .، فهذه انتكاسة للمعتزلة وعلم الكالمعنه

والتقمص الذي يؤمن به الدروز اليوم هو نفسه التناسخ الذي يؤمن به 
ال البوذيون واهلندوس، وسواء قرأت ما يقوله جنبالط أو ما يكتبه اهلندوس 

  .فرق
البوذي التبيت الذي يستقبله الرئيس األمريكي هو إله عند " الدااليالما"و

  .وهكذا .أتباعه، ويعتقد الرهبان يف التبت أنه تقمص لبوذا
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  : الغربيةديانات حوض البحر األبيض املتوسط
 أديان شركية لعب الشيطان بعقول أديان الغربيني قبل النصرانية

ا وغيم،أصحاوأشهر ،يونالنورماندمث  وهكذا كان الفرجنة واجلرمن ر فطر 
:  اليت انقسمت قسمني، االمرباطورية الرومانيةامرباطوريات البحر األبيض

االمرباطورية الشرقية اليت كانت عاصمتها بيزنطة أي القسطنيطينية قبل أن 
 يفتحها حممد الفاتح، واالمرباطورية الغربية اليت كانت عاصمتها روما، وال
غرابة يف أن يدين الغرب بالديانات اهلندية، إذ أن أصل األوروبيني هو العرق 
اهلندي اآلري، مث كانت اهلند أكرب درة يف التاج الربيطاين، وبعد جالء 
الربيطانيني عنها أصبحت مستعمرة أمريكية على الطريقة االستعمارية 

  .احلديثة، وأصبح قدوة اهلنديات املرأة األمريكية
ن كان االجنليز يتذرعون الحتالل اهلند بشركة اهلند الشرقية، وبعد أ

أصبحت اهلند نفسها ترحب بشركة ببسي كوال وشركة ماكدونالد 
 احمليط اهلندي ومنها قاعدة متألا، وأصبحت القواعد األمريكية وأخوا

وانتقلت الطبقية اهلندية إىل الغرب لكن مع تعديل، فالطبقات " غوغارسيادي"
االستقراطية، "، ولكن الغربيني جعلوها ثالثا كما هو معلوم:  أربعاهلندية

  ."والبورجوازية، والربوليتاريا
أمواال " خرتسوف"وأراد البابا االلتفاف على الدولة العثمانية فأعطى 

 فوصل ضلّ" كريستوفر كوملبس"أي " خرتسوف"ليصل ا إىل اهلند لكن 
  .هلندإىل أمريكا ومات وهو يظن أنه وصل إىل ا

 وعبد األوروبيون الكواكب ،وامتزج الشرك اهلندوسي بشرك الصابئة
كالصابئة، ورأوا أن عبادا أرقى من عبادة البقرة، مث إن التنجيم انتشر يف 

  .أوروبا باسم علم الفلك
وملا جاء اليونان إىل الشرق قبل ميالد املسيح عليه السالم نقلوا عن 

طان إىل اليونانيني أن جيعلوا ينة، وأوحى الشزنادقة اليهود وأخذوا عن الفراع
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 مع  األوملببلا اجلن الذين كانوا يظهرون هلم جبلكل شيء إهلا، ال سيم
األوملبية، " الشعلة" اليت جعلوها حديثا ،"عبادة النار"احتفاظهم مبجوسيتهم 

كنج جموسا أيضا، وخضع هلم أكثر وكان النورمانديون أو املسمني الفاي
ألبيض، لكن النصرانية قاومتهم وجعلت شركهم أقل أربابا، حوض البحر ا

طاليس  "نبغأما الفلسفة اليونانية فقد أخذت عن الفلسفة املصرية، وهكذا 
وغريهم، وكان أرسطو مربيا لإلسكندر " وأرسطو وأفالطون وأرمخيدس

 وهو اإلسكندر املشهور بالكبري، وقد أعجب اليونانيون بالنيل ،اليوناين
ات، وانتقلوا من الظالم الغريب إىل الظالم الفرعوين، ووجدوا واألهرام

وغريمها، " أبولو"و" بيتريجو"املصريني يعبدون الكواكب فعبدوا هم أيضا 
  .وقد اهم سقراط عن هذه األرباب املتفرقة لكنهم قتلوه

  .وهكذا تتالقى البدع ويأخذ بعضها من بعض، والشيطان نفسه واحد
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  :اليابان
يان اليوم يف العامل غري أهل الكتاب هو اوسية ال سيما يف أكرب األد

اليابان الدولة الصناعية املوصوفة بالتقدم، وقد أرادت اليابان مع متسكها 
بتقاليدها أن تستورد التقدم التقين من الغرب، فاستخدمت تقوميه ونشرت 

" تاجلا"نظمة مل وانضمت الربا وأنشأت البنوك، وشرعتثقافته ونظرياته 
وحكمت بالدميقراطية، وأسست الشركات على النمط الغريب مثل شركة 

شركات السيارات واألدوات وسوين وتوشيبا وتويوتا ونيسان ومازدا، 
املرتلية الكهربائية ومكيفات اهلواء، ونوعت مصادر دخلها حىت أصبحت 

  .تنافس أمريكا بل تتقدم عليها يف بعض ااالت كشرائح الصواريخ
 خفض ميزان املدفوعات مع اليابان، مث إن كال إىل أمريكا ت عمدوقد

الدولتني أغرقها اهللا بالربا وحمقه حمقا كما ذكر يف كتابه، وحلت ما 
األزمات وأصبحتا تدوران يف حلقة مفرغة، وتغوصان يف أوحال مشاكل ال 
حصر هلا، وتبعا لذلك جاءما النذر بالعقوبة الربانية، فأصبحت اليابان 

شى قدوم مدة جديدة من التسونامي، كما ختشى أمريكا وقوع زلزال أو خت
هذا غري التهديدات املتوالية من و وال يظلم ربك أحدا، إعصار عنيف،
  .كوريا الشمالية

، وهو شرك مركب من شرك الصني "الشنتو"واليابانيون يدينون بدين 
الشعب واهلند وكوريا، مع عادات وخرافات راجت وال تزال تروج بني 

البوذية الشمالية" أحيانا  دين اليابان سمىالياباين، وقد ي."  
-وخاف منه واعتقد أن األرواح الشريرة " الثعلب"وقدس هذا الشعب 

  . تأيت من طريقه-ما يزعمك
كادو أو االمرباطور من نسل افات اليابانيني اعتقادهم أن امليومن خر

  .لتتار يف جنكزخانالشمس، أي كما ذكر شيخ اإلسالم عن اعتقاد ا
نه مدير وكالة األنباء اليابانية وأراد أن يتقرب مين ت من قال إوقد قابل
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لكين سألته عن عقيدة مقاالت يف الصحف اليابانية، عين بقوله إنه كتب 
  .فاعترف بأن اإلمرباطور من نسل الشمس، وأنه إلهقومه 

لنظارات  وضعوا معه أدواته مثل ا"هريوهيتو"وملا مات إمرباطورهم 
والكامريا وغريمها، كما كان يفعل املشركون الفراعنة القدامى، واحلمد هللا 

علينا باإلسالم، كما قابلت مسلما من األسرة اإلمرباطورية وذكر الذي من 
  .أم آذوه حىت اضطروه ألخذ جنسية أخرى غري اليابانية

ملاين األ" شبنجلر "ه الذي ذكر"مازدا"والرب األكرب عند اوس هو 
، وأضراما يف فرنسا، كما ذكره الباحثون اإلجنليز "شايل"و" دوموزيل"و

  .واألمريكان، وال ينكر عبادته أي ياباين أو جموسي أينما كان
فهو معروف عند اوس كافة يف اهلند والصني " أندرا"أما معبودهم 

  .وإيران
 املسعودي ويعتقد اوس أن هلم خملصا خيرج يف آخر الزمان حتدث عنه

، واالنثربولوجيون املعاصرون والباحثون يف تاريخ األديان "مروج الذهب"يف 
ن إذ يقول بعضهم إن قدميا وحديثا، ومنهم هيجل الربوسي األملاين، وخيتلفو

 ن، وهو قول األكثرية، وبعضهم يقول إن زرادشت نفسهاملخلص هو سوث
  ! يف بوذايتجسد

، -كما يعتقدون-الكافرين باوسية ومن أعمال هذا املنتظر أنه يعذب 
  ".نكتار"من رحيق اآلهلة " كأس اخللود"بينما يسقي املؤمنني به 

ويعتقد اوس أن املازدي ينعم يف النور بينما يقبع الكفار يف الظالم، 
فاملازدي يعبد إله النور وحده، والكافر يعبد إله الظالم والشر، وهذا يذكرنا 

  .ثري اوسية مباين أو تأثر ماين باوسيةباملانوية ويدل على تأ
ومن شدة إعجاب الغربيني باوسية والزرادشتية كتب نيتشه كتابه 

  .يف احلديث عنه" شبنجلر"و" هيجل"، كما أفاض "هكذا تكلم زرادشت"
التزاوج من ومن خرافات اليابانيني اعتقادهم أن اجلزر اليابانية ولدت 

  .بني اآلهلة
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ملعاصرة اعتقادهم أن املوتى يصبحون آهلة، فكذا كتب ومن عقائدهم ا
  ".الفكاديو"كما يقول " هرياتا"الكاتب الياباين 

وعند اليابانيني خرافات كثرية جعلت أحد الباحثني الغربيني يقول إن 
  "!إنا نؤمن به ألنه سخيف"نيني هو شعار اليابا

فيها شغال عن ومن خرافام أو سخافام اشتغاهلم بالدنيا، وقوهلم إن 
اإلسالم حق ولكن أنا مدير شركة وال أستطيع :  يف جدةالدين فقال أحدهم

  !!أن أمجع بني اإلدارة والدين
واخلالصة أننا ال نستطيع إحصاء خرافات هؤالء اوس وعقائدهم، 

  .فاحلمد هللا الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
ت من النفايات بل من الرباز اآلدمي، واليابانيون يستخرجون الفيتامينا

ويأكلون احليات واحلشرات، وإذا تقدم اليابانيون أو تطوروا فإم يدينون 
  .بالتثليث النصراين أو باإلحلاد الغريب، فينتقلون من الشنتية إىل النصرانية

ملة أو التراب أو أي شيء، سي اهلندي فهو يعبد البقرة أو النأما او
حيرم اللحم، وإمنا احلرق والتدمري للقرى اإلسالمية والواليات ويكون نباتيا 

  .اإلسالمية يف اهلند ال سيما إذا ذبح املسلمون بقرة يف عيد األضحى
احملرم وفق البدع اهلندوسية، بل هي " التابو"فالبقرة عند اهلندوس هي 

  الرب املعبود فكيف يذحبه املسلمون؟
البقرة وأدافع عن عبادا أمام سوف أظل أعبد " غاندي"يقول كبريهم 

  .العامل
واوس عامة يف الصني أو اهلند وكوريا وفيتنام وبورما يعبدون متاثيل 

 فأين إعالم بالد التوحيد من كل هذا الشرك ،بوذا ويصنعون األصنام بأيديهم
زهار، سم اإلمع حديثه الطويل عن حب اليابانيني للعمل وخروجهم يف مو

وعن املنتخبات الرياضية الصني واليابان، يف ند واملنتجات وعن الفيلة يف اهل
وعن التطور الصناعي الذي تشهده هذه الدولة، وقد هلذه الدول اوسية، 

ألنين استنكرت عرض فلم جنسي يف إحدى " احلائر"حققوا معي يف 



 ٦٠٦ 

احلافالت قام به شخص فلبيين، وقالوا إن هذا مما يسيء للعالقات بني البلدين 
  !!قنيالصدي

 والسرقة  أبناء األثرياء،ونسوا ما يفعله بعض الفلبينيني هنا من اختطاف
  . وأمثال ذلك بالعداداتوالتالعب

 يكون من وال يهم أن يكون أحدهم جموسيا أو نصرانيا بل املهم أال
  !اإلخوان

الم عأما مأساة مسلمي الروهينجا فهي قدمية لكن ال يتحدث عنها اإل
  . عندهم نيب األتراكراك كما أن حممدا هنا وهي من شأن األت
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  طائفتا
  اليهود والنصارى
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  :أهل الكتاب
ا إما اليهودية، وإما النصرانية، أي يتدين من الغربيني يكون دينه غالبمن 

  .أنه إما مغضوب عليه أو ضال
ومن احملال أن يسميهم اهللا مغضوبا عليهم وضالني ونردد ذلك يف كل 

إخل، وجيمعها ..  متقدمة أو متحضرة م بعض الناس دواليسميهوركعة من 
  ".أهل الكتاب"اسم واحد 

فمن املعلوم أن النصارى يؤمنون بالتوراة كما يؤمن ا اليهود، 
  .ويضمون إليها األناجيل اليت يكفر ا اليهود كلها

 وتبعه ،)اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون: ( قالوالنيب 
  .السلف مثل ابن عباس وسفيان بن عيينةباللفظ الكثري من 

وأكثر ما يرد مصطلح أهل الكتاب يف القرآن يف حق اليهود، إذ أن 
النصارى يؤمنون بالتوراة وهم يف الواقع فرقة من فرق اليهود، واهللا تعاىل 

: أرسل عيسى رسوال إىل بين إسرائيل، ولذلك قال اهللا تعاىل عن النصارى
﴿/   .  إىل ، وملا ذهبت أم املؤمنني خدجية بالنيب ]١١٣:البقرة[ ﴾-   

هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، وملا استمع : ورقة بن نوفل، قال
 ﴾9 : ; > =8 7 ﴿: اجلن إىل القرآن قالوا لقومهم

  .، وقد قرن اهللا بني القرآن والتوراة كثريا]٣٠:األحقاف[
 الكتاب أن مناظرم ومما جيب التنبيه عليه قبل أن نذكر ما يدين به أهل

 لئال يكون يف ،ال تكون إال بعلم، وإن مل يكن املسلم عاملا بدينهم فليسكت
ضعف حجته فتنة هلم، وقد أخرب اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم أنه قال 

  .]٨٥:يونس[ ﴾z   y   x   }   |   {﴿: هو ومن معه
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  : اليهود- ١
الفنت، ويوقدون احلروب، اليهود يف كل أمة هم شر وبالء، يبذرون 

ويشيعون الفواحش واالحنطاط، ويسعون يف األرض فسادا، ويأكلون الربا 
والسحت وهم أحرص الناس على حياة، وأكثرهم خبال وشحا وعبادة 
للدرهم والدينار، ومن أخالقهم السيئة معاداة كل األمم وأم يتكربون على 

  .وأبناؤه وأحباؤهغريهم ويدعون أم وحدهم شعب اهللا املختار 
-وليست عداوم الشرسة خاصة باملسلمني فقط، بل هم يتجرأون 

 على اهللا تعاىل ويقولون هو فقري وهم أغنياء، ويقولون يد اهللا -قبحهم اهللا
مغلولة ويؤمنون بالبداء على اهللا، وبأنه خيطئ تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا، 

حدة األمريكية، من دخول اليهود وقد حذر املؤسسون األولون للواليات املت
إىل بالدهم، وال تزال حتذيرام حمفوظة حىت اليوم، ومع ذلك دخل اليهود ملا 
أحسوا بنهاية الدولة الربيطانية، وسيطروا يف أمريكا على كل شيء ال سيما 
اإلعالم والشركات التجارية والبنوك وأسواق البورصة وجتارة السالح 

م متكاتفون فيما بينهم، ويتصل بعضهم ببعض والدعارة واملخدرات، وه
لتوحيد مواقفهم خصوصا يف التالعب باألسعار واألسهم وقلب احلقائق، 

" واترلو"وهم يفعلون يف أمريكا ما فعلوه يف أوروبا ال سيما يف نتيجة معركة 
املعروفة، وهم مع سفالتهم واحنطاطهم وخبلهم يدعون أم شعب اهللا 

أي األمم سبيل، وقد أوقدوا احلرب قدميا " اجلومي"م يف املختار، وليس عليه
 ﴾à   ß   Þ   Ý   Ü   Û﴿بني األوس واخلزرج، وصدق اهللا العظيم 

، وأوقدوها ويوقدوا حديثاً يف العامل كله ما استطاعوا، وال يهمهم ]٦٤:املائدة[
األمن واالستقرار وإمنا يهمهم بيع السالح وكثرة احلروب، وملا فيهم من 
الطبائع القبيحة تكرههم األمم والشعوب، فالروس مثال واألملان ال حيبوم، 
واالجنليز كانوا حيرمون دخوهلم بالدهم قروناً، وأغلب النصارى األرثوذكس 

 احلظ؛ فقد إن اليهود سيئو: "سور يهودي روسييكرهوم، وقد قال بروفي
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يعين " شعوبهربوا من االضطهاد األورويب ليقعوا يف أقوى وأشد ال
  .الفلسطينيني، وما ذلك إال ملؤامرام وغشهم

عدد اجلاليات اليهودية اليت طردت من أملانيا " ول ديورانت"وقد قدر 
غوستاف "جالية وذكر مصادره يف ذلك، كما أن املؤرخ ) ٥٠٠(بأكثر من 

ذكر أن تاريخ اليهود هو تاريخ املؤامرات واملكر واجلشع، وأن " لوبون
تنقُّص ) أي املقارنة(املسلمني أو العرب كما يسميهم، فيها مقارنتهم ب

  ".اليهود يف تاريخ احلضارات"للمسلمني، وذلك يف كتابه 
وكثري من الشعوب تكرههم، فهم كما قال أحد الكتاب الروس 

، بل هم مكروهون حىت يف أمريكا نفسها، وقد كتب عن "شعب غريب"
، وهم "اليهودي العاملي"به يف كتا" هنري فورد"ذلك الثري األمريكي 

كارل "و" سيجمون فرويد"يكرهون أنفسهم كما عبر كثري منهم مثل 
على األديان يف استمداد نظريته املوهومة من " فرويد"، وقد حقد "ماركس

اخليالية، اليت كتبها أحد القدامى قبل املسيح عليه السالم " أوديب"أسطورة 
، وعلى "أوديب" أبيه ألنه تزوج أم ، وهي تصور غرية االبن من"سوفوكيل"

الذي زعم أن دافع الربيع " برنارد لويس"اليوم اليهودي اآلخر " فرويد"منهج 
  !!العريب هو الكبت اجلنسي لدى الشباب العرب

 وعن العقدة ،واألنا العليا" األنا"عن " فرويد"ومن هذا االحنطاط كتب 
ند اإلنسان، وتبعه يف نظره، نشأت األديان ع" أوديب"اليت هي عقدة 

املستعبدون للغرب فكريا وكان تالميذه من اليهود عدا واحدا، وصدقت يف 
األمم يكره بعضها : "حني قال" مارك توين"اليهود كلمة الروائي األمريكي 

وقال "! شبنجلر"، وكذلك قال عنهم "بعضا ولكن كل األمم تكره اليهود
" ديفيد ديوك"، وقد قال "هااليهودي هو املصيبة عين: "الفرنسي" ميشيل"

صاحب الوعد " بلفور" إن عضو الكونغرس األمريكي سابقا يف صحوته
فال شك أنه " صمويل"، أما املندوب الربيطاين يف فلسطني !املشهور يهودي

  .رئيس وزراء بريطانيا املعروف" دزرائيلي"يهودي، وكذلك 
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 فيه والربا أن يضرب مثال على حب املال والطمع" شكسبري"وملا أراد 
كما يف " شيلوك"الفاحش وال إنسانية التعامل جعل من يقوم بذلك يهوديا 

أن يضرب مثال لتعليم " شارل ديكرت"، وملا أراد "تاجر البندقية"مسرحيته 
أوليفر "، يف روايته "فاغني"األطفال األيتام السرقة واخليانة جاء بيهودي 

" وزرد روثو"عر ، وكذلك كان الشا"وايلر"كتب وكذلك " تويست
، "يهودي مالطا"صاحب " كريستوفر مالرو" "شكسبري"وقبلهم كان معاصر 

، وما هؤالء إال أمثلة قليلة، فكل "الكسندر بوب"مث كان الشاعر االجنليزي 
أديب غريب يريد أن يضع مثاال عن اجلشع واحلقد والربا جيد كل هذه 

  .الصفات يف اليهود
، "فولتري" الفيلسوف الفرنسي وممن كان يكرههم من املشهورين

و الشعر يذكرون واألدباء الغربيون إذا كتبوا يف املسرحية أو القصة أ
وأصل ذلك ما كتبه اهللا عليهم من التيه ملا رفضوا أن ، "اليهودي التائه"

يدخلوا األرض املقدسة كما عندهم يف التوراة، وأصدق من ذلك وأوثق ما 
  .ملائدةذكره اهللا تعاىل عنهم يف سورة ا

الذي كان ضابطا " درايفوس"وحتزب اليهود يف فرنسا مع اليهودي 
  .فرنسيا خائنا، واستصدروا براءته بعد موته بكثري، وبنوا له متثاالً

، من "إميل زوال" الكاتب الروائي اليهودي )رايفوسد(وممن ناصر 
  .مشاهري املدرسة الطبيعية يف األدب

قضى " اهلولوكست"رقة املزعومة يف احمل" روجيه جارودي"وملا شكك 
  .اليهود مبحاكمته

"  دجيولشارل" فرنسا على بطل حتريرها ورئيسها وملا احتج اليهود يف
  !الذي أحكم فرنسا فإذا م اليهودكنت أظن أنين أنا : قال

" روزفلت"خري من " هتلر"وال يزال كثري من الغربيني يعتقدون أن 
نتصرون، ويف الغربيني من يشكك يف أفران ولكن التاريخ يكتبه امل" ستالني"و

الغاز أو الصابون البشري الذي يقال إن هتلر صنعه من شحوم اليهود، 
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ويقول إا غري عادلة، " نورمربج"وكثري من الغربيني يشكك يف حماكمات 
وأمر اجلميع ! هي قضاؤه على اليهود" هتلر"وبعضهم يقول إن أعظم أعمال 

  . بينهم بالعدلإىل اهللا وهو الذي حيكم
ومن أدباء اليهود الذين متدحهم بعض الصحف العربية حىت اليت تصدر 

، وممن تثين عليهم هذه )إليوت، وإميل زوال، وفرانز كافكا. س. ت(هنا 
، "ألتوسري"الصحف املخدوعة بعض الشيوعيني ورمبا كان بعضهم يهودا مثل 

 اهللا مات، تعاىل اهللا القائل بأن" نيتشه"وكان " لو كاش"، و"ميشيل فوكو"و
، "عزرا باوند"، ومن ارمني أيضا "لوكاش"كذا  و يهودياعما يشركون،

  ".جاكبسون"و" جان بياجيه"، و"دي سوسري"و
  .صاحب فكرة احتالل العراق" برنارد لويس"ومن اليهود املعاصرين 

واليهود هم عقوبة اهللا على كل أمة تعصيه وتعبد الدرهم والدينار، 
اآلخرة، وتنتشر فيها الفواحش، وقد عاقب اهللا م الغرب الكافر يف وتكفر ب

 إما يهود، وإماهذه الدنيا، وعقوبة اآلخرة أشد وأبقى، فالساسة الغربيون 
خيضعون لليهود، وكثري من فالسفة الغرب يهود، وكثري من جتارهم يهود 

   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦﴿: وكثري من أدبائهم يهود، قال تعاىل
 وهذه العقوبة تكون تذكريا للمسلمني وتكفريا لذنوب ]١٢٩:األنعام[ ﴾§

  .ااهدين
واليهود معروفون بنقض العهود واالتفاقيات والكذب والغدر واخليانة 
والتعنت، ويعلم كل مسلم غدر بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة، كما 

شؤومة، وقد تعنت ارم امل" أوسلو"يعلم إخواننا الفلسطينيون مصري اتفاقية 
  .مع صديقته أمريكا كما هو معلوم" نتنياهو"اليهودي 

وال غرابة اليوم يف كراهية األتراك هلم، فالدولة العثمانية هي اليت آوت 
اليهود ملا طردم الدول األوروبية، ولكنهم خانوا وغدروا بالعثمانيني منذ 

لغطرسة الكاذبة أن اعتدوا وبلغت م ا" يهود الدومنة"حىت " شبتاي زيفي"
  .كما يعلم الكل" مرمرة"على السفينة 
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غري أن الشعب التركي املسلم ليس مثل الشعب األمريكي حني دمروا 
، وقال الصهاينة إن ذلك بطريق اخلطأ، فصدقهم األمريكيون "ليربيت"سفينته 

وأمرم حكومتهم بالسكوت فسكتوا، فاألتراك غضبوا مجيعا وتكلموا مجيعا 
  .اإلسالمي منهم والقومي

وقد ظن اليهود أن املسلمني مثل الكاثوليك أي كما أصبح بعض 
اليهود بابوات ميكن هلم أيضا أن يصبحوا شيوخا، ولكن اهللا خيب آماهلم 
فيمكن لليهودي أن يصبح صفويا، ولكن ال ميكن أن يكون مفتيا يف أمة 

 علماؤها دينهم حتفظ أنساا ويف عشائر وقبائل تعرف أصوهلا، ويعرف
تفصيال، حبيث يصعب على اليهود اختراقه، مث إنه دين الفطرة إذا تعلمه أحد 

  .أسلم ولو كان يهوديا
ويستطيع اليهود تقرير خالف األناجيل مثل تربئة اليهود من دم املسيح 

 ، ولكنهم ال يستطيعون أن يقرروا خالف)كما فعل النصارى استجابة هلم(
وهللا احلمد، وقد يصدقهم بعض الناس ولكن اهللا برمحته ما يف القرآن الكرمي 

  .ال جيمع هذه األمة على ضاللة
واليهود يقتلون األنبياء كما ذكر اهللا عنهم، بل عاجل نبيهم نيب اهللا 
موسى عليه السالم وهو أعظم أنبيائهم عاجل منهم الكثري من الفنت 

 ليلة اإلسراء النيب واالفتراءات والعناد وااللتواء، وقد أخرب موسى بذلك 
واملعراج، وقد أخرب اهللا عنهم ملا خرج م من أرض مصر، حيث كان 

: قالواوأم  ،يستعبدهم الفراعنة، وأهلك عدوهم فرعون وهم ينظرون
 عندما رأوا الكنعانيني ]١٣٨:األعراف[ ﴾.   /   0   1   2   3   4﴿

  .، فهم متعودون للشركيعكفون على أصنام هلم
 ﴾| {﴿:  ملوسىرهم بأمر اهللا أن يذحبوا بقرة قالواوملا أم

، وتعنتوا يف صفات البقرة ولو ذحبوا أي بقرة ألجزأم، كما أبوا ]٦٧:البقرة[
: أن يدخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا هلم وقالوا ملوسى عليه السالم

  .]٢٤:املائدة[ ﴾+   ,   -   .   /   0   1﴿
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ات ربه واستخلف عليهم أخاه النيب هارون وملا ذهب عليه السالم مليق
  .عبدوا العجل الذي صنعه هلم السامري

وملا أمرهم اهللا تعاىل أن يسكنوا القرية ويقولوا حطة بدلوا كالما غري 
  .الذي قيل هلم

م واحتالوا على اهللا تعاىل يف السبت فنصبوا الشباك للصيد، ورفضوا كال
ل بعض السلف إم نصبوها يوم من ينهاهم عن هذا العمل السيئ، وقد قا

  .اجلمعة وأخذوا احليتان يوم األحد
 نيب  منهمكما احتالوا على اهللا فجملوا شحوم امليتة فباعوها ومل يسلم

 ملا قال له أصل اهللا موسى بل آذوه، ومن ذلك قوهلم إنه آدر، ولذلك قال 
، ) فصربرحم اهللا موسى لقد أوذي بأكثر من هذا": (اعدل يا حممد"اخلوارج 

n   m   l   k   j   i﴿: وقال تعاىل    h    g   f   e   d    c﴾ 
  . اآلية]٦٩:األحزاب[

حارة " أو أوروبايف " اجليتو"وهم مع ذلك قذرون حسودون، وما كان 
غرب إال مثاال يف امل" املالح"يف اليمن أو " قاع اليهود"يف الشام أو " اليهود

مضرب املثل يف القذارة والشح " رهنري كسينج"للقذارة، وكان اليهودي 
واملكر، وكان من يعملون معه يذكرون قذارته وشحه الشديد، وكيف أنه 

 وكيف كان حيمل مالبسه من بيته -ورمبا ورثه-كان يلبس ما هو أكرب منه 
ليغسلها يف الوزارة، حىت يكون املاء والكهرباء مما تدفعه احلكومة ال مما يدفعه 

ة اخلارجية، أصبح مستشارا للحكومة يف أحد مراكز هو، وبعد أن ترك وزار
البحوث الكثرية، وله مؤلفات كثرية قرأت بعضها، وهكذا أصبحت حروب 
أمريكا كلها قذرة ويهودية، كما أشار وكتب ذلك اليهودي القذر وأمثاله 

تنبأ بزوال دولة إسرائيل سنة " كيسنجر"من اليهود، وهذا اليهودي أعين 
 سبتمرب عينوا كيسنجر أمينا لس ١١ وبعد أحداث ، واهللا أعلم٢٠٢٢

  .األمن القومي األمريكي
  . أن ننظف أفنيتنا وال نتشبه باليهودوقد أمرنا النيب 



 ٦١٦ 

وعلى السالم، كما أخرب " آمني"ومن حسدهم أم حسدونا على قول 
، الذي ليس من بين إسرائيل، ، فما بالك بنبوة رسولنا بذلك النيب 

 الناس على ما آتاهم اهللا من فضله، كما ذكر تعاىل، وحنن وهم حيسدون
مأمورون مبخالفتهم حىت يف أن نصلي بنعالنا، وهذه املخالفة أطال فيها شيخ 

اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب "اإلسالم ابن تيمية وفصلها يف كتابه 
  .شيخ رمحه اهللال، وهي مقصودة لذاا كما بين "اجلحيم

الذين ذكرمها شيخ " لمشاي وهلي"ومنهم -دون أن أحبارهم وهم يعتق
، وكانا قبل اإلسالم يصححون "اجلواب الصحيح"اإلسالم ابن تيمية يف 

  .أخطاء اهللا تعاىل اهللا عما يشركون
ومن شنائعهم الكثرية أم كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه، ولذلك 

ما يف : "ال بعض السلفلعنهم اهللا على لسان داود وعيسى بن مرمي، وق
¤   ¥   ¦   §   ¨   ﴿: كتاب اهللا أشد توبيخا للعلماء من قوله تعاىل

¬   «   ª   ©﴾ ]فكل من سكت عن إنكار املنكر فهو ]٦٣:املائدة ،
  .متشبه باليهود

وأسوأ مثلني ذكرمها اهللا تعاىل يف كتابه مها مثال الكلب واحلمار، ومها 
  .ريم ممن عرف احلق ومل يتبعهيف اليهود ومن شاهم وسار س

نعم أبناء عم لكم اليهود إذا كان ما ذكر اهللا من : "وقد قال حذيفة 
، أي أن اهللا تعاىل ال حيايب أحدا "حلوة فهي لكم، وما ذكر من مرة فهي هلم

  .يهوديا أو مسلما، وإمنا قص علينا ما فعلوه لنعترب وال نكون مثلهم عياذا باهللا
إن بين إسرائيل قد مضوا وإمنا املقصود : "طاب وقال عمر بن اخل

  ".أنتم
، ]١٢٣:النساء[ ﴾9  :   ;  >   =   <﴿: وقال جل شأنه

بل إن من ادعى اإلسالم وعمل أعمال اليهود يكون أشد منهم، فكيف إذا 
عمل ما هو أشنع من أعماهلم؟ وذكر اإلمام أبو حممد بن حزم الظاهري يف 

يهودي، الذي استوزره بعض ملوك الطوائف يومئذ، الرد على ابن النغريلة ال
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أن كل من واىل اليهود يناله نصيبه من الغضب والذلة واملسكنة مثلما كتب 
اهللا تعاىل ذلك على اليهود، وصدق واهللا، وكم رأينا من ذلك يف دول 
الطوائف املعاصرة، ولكن القوم ال يعتربون فيتقربون إىل إسرائيل الكربى 

  . مع تقرم من إسرائيل نفسها،اء إسرائيل الصغرىبإرض) أمريكا(
ومن صفات اليهود املذكورة يف القرآن الكرمي أن اهللا تعاىل ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة، وكل من قرأ عن اليهود أو قرأ هلم أو 
عاشرهم يرى ذلك جبالء، ومن أصدق من اهللا قيال؟ وهم يف كل زمان فرق 

و القلوب، مث ذكر سبحانه عنهم يف اآلية نفسها أم كلما أوقدوا شىت خمتلف
نارا للحرب أطفأها اهللا، وهذا كما حاولوا اإليقاع بني األوس واخلزرج 

 ويشعلون احلروب،  لطريف كل حربقدميا، وهم اليوم يبيعون السالح
ويسلطهم اهللا على من عصاه أيا كان، وال يظلم ربك أحدا، ويطفئ اهللا نار 

ä   ã   â   ﴿: حلروب عمن اتقاه وأصلح ما بينه وبينه، مث قال سبحانها
å﴾ ]وهذا دأب اليهود وكل من يستجيب هلم، فاليهود ، ]٦٤:املائدة

يتاجرون يف الدعارة واملخدرات واخلمور وكل آفة، فضال عن جتارة السالح 
  .كما سبق

لذين كفروا واليهود اليوم حتسبهم مجيعا وقلوم شىت، وحاخامام هم ا
اليهودي الذي انتهج املنهج التارخيي الذي سلكه ابن حزم يف نقد " سبينوزا"

، "النقد التارخيي للكتاب املقدس"التوراة، ذلك املنهج الذي يسميه الغربيون 
ن يف موضعه، وهو وهم يف دويلتهم إسرائيل متفرقون خمتلفون كما هو مبي

ون يف إسرائيل أحزابا شىت من جلي ال ينكره أحد حىت اليهود، وال يزال
شتم سار، وكل حزب مبا لديهم فرحون، وتأقصى اليمني إىل أقصى الي

  .ترصد هلامنهم األخرى وتالطائفة 
ومن عقائد اليهود اليت ال دليل عليها زعمهم أن النار لن متسهم إال 
أياما معدودة، وأنه ينبغي للمسلمني أن يكونوا هودا مثلهم، فهم واضعو 

  .إلرجاء اخلبيثبذرة ا
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 وأن ،ومن تزييفهم للحقائق ادعاؤهم أن عباد األصنام على حق وهدى
املؤمنني على باطل كما ذكر اهللا يف كتابه الكرمي، فهم واألمريكان اليوم 
يقدمون اوس على املسلمني، فانظر كيف تدافع أمريكا اليوم عن كوريا 

  .انستاناجلنوبية واليابان بينما حتارب املسلمني يف أفغ
 مع أم كانوا يستفتحون به على وأعظم من ذلك كفرهم بالرسول 

الذين كفروا، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهل خيطئ أحد يف معرفة 
  .ابنه؟ وادعوا أن خليل الرمحن إبراهيم عليه السالم كان يهوديا

 ،"السام عليك يا حممد"كما أن ألفاظهم غري مهذبة وقد كانوا يقولون 
أي أمحق، وعاقبهم اهللا تعاىل على هذا الكفر والكذب " راعناً"ويقولون 

والعناد فنتق فوقهم اجلبل ليتوبوا ووضع عليهم اإلصر واألغالل اليت لو آمنوا 
  . حلطها اهللا عنهمبرسول اهللا 

، بينما "٦٣٠"ولكنهم آثروا الكفر به والبقاء على اآلصار البالغة 
تركهم العمل "ض معدودات، ومن هذه اآلصار يستثقل بعض املسلمني فرائ

، "التبوير"وتركهم الزراعة يف السنة السابعة اليت يسموا سنة " يوم السبت
املكان الذي وحترمي كل ذي ظفر الذي يسميه اليهود مشقوق الظلف، وقص 

  .تلحقه جناسة من الثياب، وتركهم معاشرة احلائض وحنو ذلك
 وكفرهم بآيات اهللا أم كما قال ومن إعراضهم عما أنزل اهللا 

 هو التلمود -فيما يظهر-وضعوا كتابا فاتبعوه وتركوا التوراة وهذا الكتاب 
تلمود "أو يف فلسطني فسمي " تلمود بابل"الذي كتبوه يف بابل فسمي 

، وفيه ما "املشنا واجلمارا"، وهذا التلمود حيوي كتابني كبريين مها "أورشليم
وفيه كثري " قباال"، أي الظهور، وهو تصوف وسحر "ورالزه"يسميه اليهود 
  .من اخلرافات

 كما حتدث عنه كثري ،وحتدث عن التلمود كثري من الباحثني الغربيني
" حسن ظاظا"من الشرقيني منهم مركز الدراسات الفلسطينية، والباحث 

  . والباحث الفلسطيين صالح الزرو وغريهم،والباحث عبدالوهاب املسريي
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راءات اليهود اامهم للعذراء البتول مرمي عليها السالم، وقوهلم ومن افت
  .عليها البهتان العظيم

واعتقادهم ومعهم النصارى أن املسيح عليه السالم قُتل وصلب، ولكن 
  .ينفرد اليهود بقول إم قتلوه

واملسيح عليه السالم يف األناجيل املوجودة اليوم يصفهم بأم أوالد 
راؤون كذابون طماعون، وبيده الشريفة منع اليهود من البيع األفاعي وأم م

داخل املسجد، وقلب أوعيتهم وذكر أم يغصون باإلبرة ويسطرطون 
  :اجلمل، وهذه سياستهم اليوم كما قال الشاعر

  جرمية ال تغتفر  قتل امرئ يف غابة 
  مسألة فيها نظر  وقتل شعب كامل 

أي -تقرأون يف الشريعة : " هلمويف اإلجنيل أن املسيح عليه السالم قال
من : "أما أنا فأقول لكم. إخل... أن العني بالعني والسن بالسن -يف التوراة

  ...".لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر أيضا 
أي أن شريعته عليه السالم عالج لليهود وألخالقهم الذميمة، وليست 

  !شريعة عامة لكل البشر فهل يعي ذلك النصارى؟
تبون الكتاب بأيديهم  أم يك-وما أكثر جرائمهم-رائم اليهود ومن ج
  . من عند اهللامث يقولون هو

ومن جرائمهم أنه وصل م الكفر إىل أن يقولوا ما أنزل اهللا على بشر 
 ولو صح ذلك ملا كانوا يهوداً وملا كان هلم أحبار وحكماء ،من شيء

  ".حاخامات"
ماد " إىل ريف اسم حممد ومن جرائمهم التحريف املتعمد مثل حت

حىت ال يعرفه الكثريون من قراء التوراة، ويقول اليهودي املهتدي " ماد
السموأل املغريب إن بعض اليهود الصادقني تعمدوا كتابة مادماد حىت ال 

 ﴾/ 0 1 2﴿يغريها اليهود لو كتبوا حممد، وصدق اهللا 
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يف " بئر سبع) "برية( ومن ذلك زعمهم أن جبال فاران هي ]٤٦:النساء[
  .فلسطني

والتوراة املوجودة لديهم اليوم تصفهم بأشنع األوصاف منها أم 
وال ) غضب عليهم(وأن اهللا تعاىل ) أجناس(، وأم "شعب عصي الرقبة"

، وأم ال يرثون األرض ألم ال )حمروقام وقرابينهم وصلوام(يتقبل منهم 
  .يرمحون األرملة واملسكني

إمنا : "ني اإلنس الذين يأيت إليهم املنافقون ليقولوا هلمواليهود هم شياط
، وإذا مساهم اهللا تعاىل شياطني "آمنا"، أي يف قولنا للمؤمنني "حنن مستهزئون

  فماذا نتوقع من الشيطان؟
واليهود ملعونون عابدون للطاغوت جعل اهللا منهم القردة واخلنازير، 

w   ﴿:  تعاىل، قال"اخلديعة واملكر"ومن صفام املذمومة     v   u
¢¡   �   ~   }    |{   z   y   x﴾ ]١٣:املائدة[ 

  .أآلية
ومن كَذب اليهود يف الدولة الصهيونية احملتلة ادعاؤهم أم بنو إسرائيل 

كما يف تارخيهم ويعرف ذلك علماء " اخلزر"مع أن أكثرهم اليوم من يهود 
  .األجناس البشرية

ت ويف النصيب الذي أوتوه من واليهود يؤمنون باجلبت والطاغو
الكتاب أمر هلم باتباع النيب األمي صلوات اهللا عليه وسالمه الذي ال يزال 

  .مكتوبا عندهم يف التوراة حىت اليوم
 حق وال مرية فيه، بل وبعضهم حىت اآلن يوقن ويعلم أن ما قاله 

براءة بلغين أن بعض اليهود املتنفذين، يطلب من سجينه املسلم أن يكتب له 
يعتمد عليها إذا ظهر عليهم املسلمون، وبعضهم يقر بأن املسلمني سوف 

 الذي ال ينطق عن كما أخرب بذلك النيب " إسرائيل"يزيلون دولتهم 
  .اهلوى
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 يعلم ذلك استفاد من إخباره " صمويل هاتنغتون"وملا كان اليهودي 
مون مأ"ل  كما قا"صراع احلضارات"عن الصراع آخر الزمان، فكتب كتابه 

  ".فندي
، فبعد أن قالوا عنه كما قال عبد اهللا بن سالم " ت"واليهود قوم 

شرنا "توه ملا خرج إليهم وأعلن إسالمه، فقالوا عنه " عاملنا وابن عاملنا"هو 
  ".وابن شرنا

يا " إىل املدينة وهم الذين صاحوا يف األوس واخلزرج ملا هاجر النيب 
، ومع ذلك أبوا هم أن يدخلوا يف "تنتظرونبين قيلة هذا جدكم الذي 

  .اإلسالم
ملا  حيي بن أخطب ها صفية رضي اهللا عنها أن أباوذكرت أم املؤمنني

  )!نعم: قال حيي: أهو هو: ( قائالعن النيب سئل 
نشهد أنك نيب، فقال : ( وقاال لهوجاء احلربان اليهوديان إىل النيب 

 :اهللا أخذ العهد أنه ال يزال من ذرية داود إن : ما مينعكما أن تتبعاين؟ قاال
 مع ظهور ، فهي إذن العنصرية املقيتة اليت متنعهم من اتباع النيب !)نيب

  .الرباهني وقيام احلجة
وهذه العنصرية ال اعتبار هلا يف اإلسالم، بل تقوى اهللا تعاىل واتباع 

خضريي هذا : الكتاب والسنة معيارنا لكل أحد، ولذلك فقول بعضهم اليوم
هتيمي وهذا طرش حبر وهذا حضري وهذا أسود وهذا وهذا صليب وهذا 

: إخل، كله كالم جاهلي، وقد قال .. بدوي وهذا صانع، وهذا بلحطي 
الفخر باألحساب (وذكر منها ) أربع من أمر اجلاهلية ال تتركها أميت(

  ).كلكم آلدم وآدم من تراب: ( وقال،)والطعن يف األنساب
 آدم من اجلنة مل يكن معه عبد وال صليب وال طرش حبر، وملا أهبط اهللا

  .فهذه التسميات حمدثة
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وليس عند اليهود يف التوراة أن النيب من نسل داود عليه السالم، بل 
عندهم إىل اليوم أنه من إخوم أي من بين إمساعيل الذين هم أفضل العرب 

  .يف القرشي ومنهم أفضل اخللق كلهم حممد بن عبداهللا اهلامشي املنا
وهل آمن اليهود بنيب اهللا عيسى بن مرمي عليه السالم وهو من بين 

  .إسرائيل، وأمه مرمي عليها السالم من ذرية داود
 الذي قال " أبزىأيبابن " على مكة وعلى قريش موىل هو وكان الوايل

  ).إن اهللا يرفع ذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين (:فيه عمر
 مل -ومنهم أبو سفيان- معه بالطلقاء نيملسلموا عمر ومع ترحيب 

يكونوا عنده أعلى من السابقني األولني، بل ظل بالل وصهيب أفضل وأكرم 
عنده من أيب سفيان املنايف القرشي سيد قومه يف اجلاهلية، فلم جتعله سيادته 

 فوقهم، ولذا كان غريهم من السابقني األولني وال قرابته من رسول اهللا 
ذبوا يف اهللا أفضل وأكرم، حىت من كان منهم عبداالذين ع.  

 كتب الصحيفة بعد هجرته، وجعل لليهود ما ومع أن النيب 
 باخليانة والغدر واملكر واجلرمية، بل حاولوا للمسلمني، فقد قابلوا كرمه 

بطباعهم اخلبيثة أن يغتالوه صلوات اهللا وسالمه عليه، وسحره بعضهم، وآخر 
  .لسمأمرهم وضعوا له ا

وكان منهم فنحاص، وشاس بن قيس وأبو عامر الفاسق، وكعب بن 
أيف كل مرة : "األشرف، وأبو رافع التاجر، وحيي بن أخطب الذي قال هلم

  ".ال تعقلون
ولو ومل يؤمن بدعوته صلوات اهللا وسالمه عليه من اليهود إال أقلهم، 

  . ألسلم كل اليهودآمن به عشرة
 غربية، كما تغلغلوا يف كل حركة أو وقد دخل اليهود يف كل منظمة

فلسفة إن صدقا وإن خداعا، فأصبح منهم الشيوعيون، ومنهم الربوبيون 
الذين ينكرون الوحي والرساالت، ومنهم امللحدون، ومنهم " دايزم"

وأكثر مدرسة فرنكفورت، " فرويد"و" كارل ماركس"ومنهم  العلمانيون، 
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منهم الصحفي، ومنهم األديب، كما دخلوا يف كل مهنة فمنهم الطبيب، و
ومنهم التاجر، وصاحب املصنع، أو الشركة، وكلما كانت املهنة إىل املال 
أقرب، كان اليهود إليها أميل، مثل الصرافة وأعمال البنوك واألسهم 

  . وما أشبه ذلكوصياغة اوهراتوالبورصات 
ومن أقبح ما يفعله اليهود التجسس، ومنهم من يكون جاسوسا 

كمال "الذي مسى نفسه " إيلي كوهني"جا، وكل العرب يعرفون قصة مزدو
، وكان يتجسس على البعثيني حني كان بعض اليهود يصدق أم "أمني ثابت

جبهة صمود وحتد، وملا أعلن البعثيون أن القنيطرة سقطت بأيدي اليهود قبل 
سقوطها، وملا ظلت الدويلة الصهيونية اجم دمشق، ويعلن البعثيون 

لباطنيون احتفاظهم حبق الرد دون أن يردوا ولو مرة واحدة، مث قامت الثورة ا
عليهم، وهامجها أولئك البعثيون، ملا فعلوا ذلك أيقن كل اليهود واألمريكان 

ملتفجرة إمنا هي للشعب ال لليهود، أنه ال خطر منهم قط، وأن الرباميل ا
  .وكذلك األسلحة الكيماوية

يز ا اليهود أمرنا اهللا تعاىل أن نعاملهم أحسن ومع كل الطبائع اليت يتم
املعاملة وال نظلمهم وال نتهمهم بباطل، وما كان عندهم يف التوراة وعندنا 
يف الكتاب والسنة ما يصدقه آمنا به وما ليس يف ديننا ما يثبته أو ينفيه ال 

  .نصدق به وال نكذب
ة األصنام وكل وحنن أمة العدل نعدل مع اليهود ومع النصارى ومع عبد

أحد، وال خنون من خاننا، وال نظلم من ظلمنا، وال نفتري على من افترى 
علينا وال جنازي السيئة إال بسيئة مثلها، وخري من ذلك العفو والصفح عمال 

¦   §﴿: بقوله تعاىل   .]٤٠:الشورى[ ﴾ |   {   ~   �¡   ¢   £   ¤   ¥   
بعني منهم ملا مثلوا بعمه  توعد املشركني أن ميثل بسونيب الرمحة 

²   ³   ´   ﴿: تبعا لقوله تعاىل) ال نعاقب بل نصرب: (محزة، مث قال
¿   ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶   µ﴾ ]١٢٦:النحل[.  
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 حىت الدول اليت تساملهم شيئا  منهمواليهود قبحهم اهللا ال يربح غريهم
ء حىت املاء من  كل شي معهموتقيم العالقات معهم، فاليهود اليوم جيلبون

  .الدولة الصهيونية، لكي ال يشتروه يف سياحتهم من مصر أو األردن
ملا جاءهم إىل  وقد أرادوا قبحهم اهللا أن يرشوا عبد اهللا بن رواحة 

لقد جئتكم من عند أحب : " قال هلمخيرب ليقبض ما اتفقوا عليه مع النيب 
 من عدتكم من القردة  وأنتم واهللا أبغض إيل-يعين رسول اهللا-الناس إيل 

ذا قامت السموات : واخلنازير وما كنت ألحابيه وأظلمكم، فقال اليهود
  .أي بالعدل والقسط" واألرض
وتروقد دخل هو اخللق اإلسالمي الرفيع -حىت مع اليهود- الفحش ك ،

والسام هو املوت " السام عليك يا حممد: " فقالوابعض اليهود على النيب 
عائشة رضي اهللا عنها فقالت بل عليكم السام  املؤمنني أمففطنت لذلك 

 قال هلا يا عائشة إن اهللا يكره الفاحش البذيء أمل واللعنة، غري أن النيب 
  . وعليكم، فما كان أحلمه وأصربه وأعدله وأعفه: تري أين قلت هلم

وحنن ال جنادل اليهود إال باليت هي أحسن، وال ندعوهم إال إىل الكلمة 
ء، اليت قال اهللا يف كتابه، ومن أسلم منهم فهو أخونا له ما لنا وعليه ما السوا

 الذي مسى نفسه بعد ،النمساوي اليهودي" ليوبولد فايس"علينا، كما أسلم 
الذي كان " حاييم وايزمان"إسالمه حممد أسد، وحممد أسد رمحه اهللا جادل

  .حني ذاك زعيم الصهاينة وبني له بطالن ادعاءات اليهود
ال سيما -أن الصهاينة وإن كان سبق ذكره مما ينبغي أن نذكره هاهنا و
" مناحيم بيجني"وال " بن غوريون"وال " هرتزل" ليسوا متدينني ال -القدماء

" هرتزل"بل كانوا متأثرين باألفكار الغربية، وأن الربيطانيني أرادوا إعطاء 
ني، ولكن الصهاينة أول األمر وطنا يف أوغندا أو يف األحساء أو يف األرجنت

اختاروا فلسطني، ليجلبوا إليهم اليهود من كل مكان زاعمني أن ذلك ما دل 
  .عليه سفر التكوين من التوراة وأن فلسطني هي أرض إسرائيل وطن اليهود
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بل إن الصهاينة األوائل كانوا شيوعيني غالبا وأنشأوا يف األرض احملتلة 
  .ماعيةأي املزارع اجل" الكيبوتزات"القبوصات 

وحنن نؤمن برسالة موسى عليه السالم وأنه كليم الرمحن وأنه من أويل 
العزم وأن اهللا تعاىل فضل املؤمنني به على عاملي زمام، وظل أتباعه املؤمنون 
برسالته أفضل بين إسرائيل حىت بعث اهللا فيهم املسيح عيسى بن مرمي عليه 

تيهم اهللا أجرهم مرتني كما  ومبن قبله، يؤالسالم، ومن آمن منهم مبحمد 
، ]٥٤:القصص[ ﴾ E D C B﴿يف احلديث، بل جاء يف القرآن الكرمي 

وإىل ذلك ندعو كافة اليهود الذين لن خيسروا إميام مبوسى إذا آمنوا مبحمد 
 ال سيما وأن أقوى الطوائف اليوم يف إسرائيل تأثريا هم املتدينون، وكون ،

 كما يف سياسة ،تهم هو ما ينطق به الواقعاملتدينني هم من يتحكم يف سياس
. ، وكتب عنهم بعض اإلخوة املتخصصني من الفلسطينيني منهم د"نتنياهو"

ب حممود طَ، بل تراه يف خ"يف قبضة احلاخامات"صاحل النعامي مؤلف كتاب 
وتؤيده الدول العربية ال " التنسيق األمين"عباس الذي يقمع الفلسطينيني باسم 

  .وأتباع ضاحي خلفان" جبهة االعتدال "سيما ما يسمى
ومما اشتهر به اليهود يف كل زمان ومكان، مع نقض العهود ومع 

 البخل بل الشح الشديد، وقصصهم يف ذلك كثرية ،القذارة والرائحة الكريهة
جدا، ومن ذلك أن رجال من اليهود ماتت امرأته فتزوج ثانية ومل يشتر 

هنري "رتداء ثياب امليتة، وكذلك للثانية أي ثوب، بل أرغمها على ا
  .الوزير اليهودي املعروف، وقد تقدم الكالم عنه" كيسينجر

ومع أن اليهود معروفون بثرائهم الفاحش جتدهم يعيشون عيشة 
  .التقشف الشديد وجيمعون املاليني أو املليارات يف احلساب البنكي

ل ال جيوز ومع هذه الصفات املذمومة يف القرآن والسنة بل عند كل عاق
أبدا مواالة اليهود، وال إقامة عالقات معهم كما بشرت به سابقا بعض 

، بل جيب إعالن عداوم واحلديث عنها "عكاظ"الصحف الرمسية هنا مثل 
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 وجيب على السياسيني قول ذلك يف كل خطبة أو ،يوميا يف كل وسيلة
  .مناسبة صدقا ال نفاقا

، وهذا أحد الشواهد الواقعية على واليهود اليوم أقل أهل األديان عددا
أن ما كتبوه يف تورام من أن اهللا سيجعلهم كعدد جنوم السماء وحبات 
الرمل باطل حمرف، وال يستطيع اليهودي أن يكون يهودياً إال باعتراف 

 قائمة يف )من هو اليهودي(إحدى الطوائف اليهودية به، وال تزال مشكلة 
  . هلا وال دستور وال هويةالدولة الصهيونية اليت ال حدود

" السفاردمي"واليهود يؤمنون بالتفرقة العنصرية فاليهود الشرقيون 
منبوذون حىت يف الدويلة الصهيونية الصغرية اليت أمسوها إسرائيل، ولوال 

" األشكناز"أمريكا مل تبق هذه الدولة الصهيونية، أما اليهود الغربيون 
ألحياء الراقية وبيدهم األعمال فيتبوأون أعلى املراتب ويسكنون يف ا

التجارية، فالدويلة الصهيونية عنصرية وهذه العنصرية خمالفة ألحكام التوراة 
  .نفسها وللوصايا العشر بالذات

ي رئاسة إسرائيل، بل وصلت م قوحىت اليوم مل يتول يهودي شر
  .العنصرية إىل جعل مقابر للسفاردمي غري مقابر األشكيناز

 أي أم سود ،إن بعض األسرى يف غزة من احلبشة" هونتنيا"وقد قال 
ال اعتبار هلم، مع أن قوات النخبة اإلسرائيلية، وكذلك قوات الشرطة 

، ورداً على غالبا" السفاردمي"من هم " الشاباك"أو " املوساد"والعاملون يف 
  .كالمه العنصري قام اليهود املشرقيون مبظاهرات يف تل أبيب وغريها

ى ما فيهم من الطباع واملساوئ والقذارة واالفتراء والظلم واليهود عل
ليست صفتهم حالة حمدودة يف شعب بذاته، بل هي صفة عامة لكل من 

، أو "لكل بلد يهوده": "مترنيخ"عرف احلق وأباه، أي أن املسألة كما قال 
  ".من دون صهيون بذتنا صهاينا: "كما قال الشاعر النبطي خلف بن هذال

ف بتلك الصفات الذميمة فهو صهيوين، ورمبا كان أكثر فكل من اتص
  .منهم إميانا بالصهيونية
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  :وإليك عن اليهود هذه القصة الواقعية الطريفة
! عندما أراد بعض يهود اليمن أن يفارق اليمن إىل اجلنة املوعودة

بعد حرب الست ساعات توقفوا ملا رأوا هذا اجلسم الغريب ) إسرائيل(
ضطرت سلطات املطار إلحضار أحد احلاخامات ليقول هلم املسمى طائرة، فا

وأنه ! إن الطائرة مذكورة يف التوراة، فهي النسر الذي يف األسفار املقدسة
حالل لليهود أن يركبوها كي يذهبوا إىل أرض إسرائيل اليت تفيض لبنا 

  .وعسال كما تقول التوراة
 حل هلا، وبذلك احنلت املشكلة، ولكن بقيت مشكلة أخرى عويصة ال

وهي أن اليوم يوم سبت ال جيوز لليهود أن يعملوا فيه، فوافقت سلطات 
املطار على أن ينام اليهود تلك الليلة يف املطار مث يف يوم األحد يسافرون إىل 

  .إسرائيل
ويف يوم األحد أقلعت م الطائرة ولكن اليهود يف طبقات اجلو العليا 

فئة، األمر الذي أزعج قائد الطائرة أحسوا بالربودة وأوقدوا النار للتد
األمريكي الذي حذر من مغبة ذلك العمل، فأسكته اليهود وسكت على 
مضض، واستمروا يف التدفئة حىت وصلوا إسرائيل، وهناك استقبلهم 

سرائيل إال أن يكونوا خدما السفاردمي ليخربوهم أنه ال عمل هلم يف إ
عسل فال وجود هلما، إذ األرض ازمي، هذا إن وجدوا، أما اللنب واللالشكن

  !!تفيض أعماال فدائية
  : فرق اليهود-

 فرق كثرية حيسبهم الناظر مجيعا وقلوم شىت، وأحزام دائمة اليهود
التشقق والتغري، وهم يتلونون بلون البيئة اليت يعيشون فيها، ويتأثرون 

  :باألفكار األممية، ومن أشهر فرقهم تارخييا
كذبوا املسيح عليه السالم، ووشوا به وكانوا يف  الفريسيون الذين -١

، وهم "بولس"أيامه أكرب فرق اليهود، ومنهم شاؤول الذي يسميه النصارى 



 ٦٢٨ 

ميتازون بااللتزام الشكلي ببعض شرائع التوراة، مع احتياهلم على اهللا للتملص 
  .منها، كشريعة السبت، وشريعة التبوير، وحترمي الشحوم وشريعة الرجم

بنو قينقاع، وبنو النضري، وبنو  ( أكثر اليهود زمن النيب ويبدو أن
  .كانوا منهم) قريظة

يام العباسيني، وهم ينتسبون إىل الكاهن وكانوا أ:  الصدوقيون-٢
، وأهم عقائدهم إنكار البعث والقيامة، كما أم كفروا باملسيح "صدوقيا"

  .عليه السالم، وبينهم وبني الفريسيني عداوة
متأثرا بعلم الكالم، وهم " عنان بن داود"وكان زعيمهم : ن القرائيو-٣

  .متأثرون كثريا بعقيدة املعتزلة ورفعوا رؤوسهم يف أيامهم
وهم أتباع السامري الذي صنع العجل الذهيب، ملا :  السامريون-٤

ذهب موسى عليه السالم للقاء ربه، وهم طائفة قليلة العدد يسكنون قريبا 
 على  تورام اخلاصة اليت ال تشمل إال وهلممن نابلس بأرض فلسطني،
  .األسفار اخلمسة األوىل فقط

  ".مشروين"واليهود يسمون السامري 
وهم فرقة غري صهيونية من اليهود وتوقعوا لدولة :  ناطوري كرتا-٥

  .إسرائيل النهاية والزوال مع أن بعضهم يعيش يف إسرائيل
  .لبيئة اليت عاشوا فيهاوسنفصل إن شاء اهللا بعض الشيء عن تأثرهم با

ومن أشهر اليهود يف التاريخ اإلسالمي عبد اهللا بن سبأ، وموسى بن 
  .ميمون

وبعض اليهود يعلن إسالمه إما ألنه تكشفت له احلقيقة عن معتقدات 
اليهود مثل موسى أبو العافية، وإما لينجو من القتل كما فعل شبتاي زيفي، 

  .واهللا أعلم بالسرائر
ويسمون " ساراملدبيت " يسمون بيت دراستهم وكان املسلمون

  ".رأس اجلالوت"كبريهم 
 دائما ما دامت القنوات السعودية متتلك هذا اجليش من وإين ألتساءل
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املراسلني فلماذا ال حتدثنا عن احلريدمي يف إسرائيل اليوم، حيث تتحجب 
نساؤهم حجابا كامال ويلزمون األسواق عصر اجلمعة باإلقفال استعدادا 
للسبت، وحيرمون التلفاز وال ينشرون يف صحفهم أي خرب فين أو رياضي، 

 بالتربقع، ولو أن امرأة يهودية مل تلتزم وأمثال ذلك مما يفتيهم به احلاخامات
 فإن احلريدمي يرمجوا ،يف حي من أحياء احلريدمي مثل حي شعارمي يف القدس

  !باحلجارة
  :اليهود والبيئة

تاب منذ أن حرفوا التوراة جيد أم ال يقتصرون من يتتبع تاريخ أهل الك
لبيئة احمليطة م اعلى التشبه بالذين كفروا من قبل، بل يتلونون بلون 
ملا رأوا يف كتابه ومياثلوا يف شركها، خذ مثال اليهود الذين ذكر اهللا 

الكنعانيني يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة، 
 وجد اليهود فيس مثالًم مشركو مصر يعبدون العجول ومنها ملا كانو

 لكي يصنع هلم السامري العجل، وملا علموا ،ذهاب موسى للقاء ربه فرصة
  .أن هاورت وماروت يعلمان الناس السحر نبذوا كتاب اهللا واتبعومها

وملا نشأ علم الكالم عند املعتزلة تأثر م اليهود أيضا، وعندما تفشت 
الذي أعلن " ابن ملكا"فلسفة تأثر اليهود أيضا، فنشأ الفيلسوف اليهودي ال

  .إسالمه واهللا أعلم
طلع علينا موسى بن " عدم التشبيه"وعندما راجت موضة ما مسوه 

  . ميمون مبقدماته اخلمس والعشرين
وملا وجد الصهاينة العقلية العربية أذكى من الغربية اختاروا من املغرب 

لفرنسية، وإذا ذهب إىل أمريكا فالبد له من مترجم، إذ هو ال وزيرا يتكلم ا
اختاروا من العرب أيضا رئيس أركام، أما جيشهم فأكثره وجييد اإلجنليزية 

يهوديا مينيا يدعى " إسحق رابني"، وكان قاتلُ "يهود احلبشة"من الفالشا 
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.. يني، وكثري من أساتذة اجلامعات الصهيونية هم من اليهود املصر"عمري"
  .وهكذا

وعندما انتشرت املاسونية يف العامل اإلسالمي أطل علينا يهود الدومنة يف 
  .تركيا برؤوسهم

والغرب ملا ظهرت فلسفات عصر التنوير كما يسمى انضم إليها من 
استطاع من اليهود، وعندما قامت الثورة الفرنسية انضم إليها اليهود، 

ورة على الدين نفسه وولدت أول وحولوها من ثورة على رجال الدين إىل ث
  .دولة ال دينية يف التاريخ
، "ثهاوبآدم وايز"يف أملانيا، وكان منهم " النورانيني"وملا قام من مسو 

  .كان اليهود ضمن دعاما أيضا
كارل "وملا قام الفكر الشيوعي أيده اليهود، فهو من تأسيس اليهودي 

شفة وأكثر الصهاينة الغربيني ، وصار اليهود هم املتحكمون يف البال"ماركس
  .شيوعيني من دول أوروبا الشرقية مثل روسيا وبولدنا وليتوانيا" اشكيناز"

ه مر أبناء وأ"روت شيلد"وملا عبد الغرب املال جاء اليهودي امللقب 
 ومن نسله آل ،اخلمسة أن يكون كل منهم يف دولة غربية ويؤسس ا بنكًا

،  وزير خارجية أمريكا السابق"نريكس تلريسو" الذين منهم روكفلر
وهم  شركة أرامكو، من% ٥٠ اليت متلك "إكسن موبيل"وصاحب شركة 

  .كذلك يف كل فلسفة عقلية أو مادية
م كثري من الناس يف الشرق والغرب كالم الرجال وملا انتشر التقليد وقد

على كالم اهللا، قدم كثري من اليهود كالم فقهائهم وشريعتهم الشفوية 
: على التوراة، وهذا ما عابه عليهم املسيح عليه السالم حني قال" لمودالت"
  عليهم رسول اهللا اخلامت حممد ه، كما عاب"تركتم الشريعة واتبعتم التقاليد"

وجعلوا " سفر التثنية"ملا تركوا الرجم الذي يف التوراة وال يزال فيها إىل اليوم 
  .مكانه اجللد والتحميم

اليهود مهما تغريت البيئة هو أن اليهود هم شعب والشيء الثابت عند 
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 حالل الدم واملال والعرض، وأن املال هو األقواماهللا املختار، وأن غريهم من 
أفضل وسيلة للسيطرة، فكان منهم قارون وأبو رافع ومالكو الشركات 

  ".هولدنغ"القابضة 
يدمي قادمون وهلذا التفاوت البيئي أثره يف الدويلة الصهيونية اليوم، فاحلر

  .من بيئات متشددة والعلمانيون قادمون من بيئات علمانية
 :اليهود والتنظيم

بتنظيم العمل وتقسيمه قسمة ذكية من القواعد املعروفة علميا أنه 
صحيحة حيقق الفرد الواحد ما ال حتققه األمة املبعثرة، فانظر كيف استطاع 

روا على أكثر اقتصاديات مثال سيط" روتشليد"اليهود تنظيم أنفسهم، فآل 
، ال سيما شركات السالحكثري من الشركات األمريكية، وعلى الغرب، 

  .وعلى هوليود وأخواا وعلى شركات وادي السيلكون يف كاليفورنيا
 أننا أصبحنا اليوم يف عصر املؤسسات وليس ومن دوافع اليهود للتنظيم

  .ع مواجهة جيش منظمالفرد مهما يكن عمالقا ال يستطيويف عصر األفراد، 
وذا األسلوب واملكر حلب اليهود بريطانيا حىت خرج الدم يف 

  .أناملهم، مث انتقلوا إىل أمريكا ليحلبوها أيضا، وهي حتلب هلم الدول النفطية
 ):التوراة(مرجع اليهود والنصارى هو 

شريعة اليهود والنصارى واحدة وهي التوراة اليت ختتلف طوائفهم يف 
يعترف اليهود  وأنزله اهللا على موسىالذي " الناموس"ها وهي عدد أسفار

، وأن الذي أعاد التوراة "تابوت العهد"بأن التوراة ضاعت ملا غنم أعداؤهم 
الذي عظمه اليهود لذلك جدا، حىت قالوا إنه " عزير"كتبها من حفظه هو و

يكي أن الكاثول" ترنت" ذلك قرر جممع وعلىابن اهللا كما ذكر اهللا يف كتابه، 
الكتاب املقدس بعهديه هو كلمة اهللا املوحى ا منه، كما قرر ذلك األقباط 
كالبابا شنودة والقس منيس عبد النور، وقالوا إن من قال إن أحد العهدين 
دخله التحريف فهو كافر، والقبطي إبراهيم لوقا أعاد الشبهات اليت أثارها 
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حديثة، وإذا " التناخ"اة ، وكل نسخ التورأسقف صيدا قبله بقرون" بولس"
وجدوا نسخة من التوراة عمرها سبعة قرون ابتهجوا بذلك وتناقلوه يف 

) ٢٤( إن اهللا أنزهلا على موسى قبل مالفضائيات والصحف واملواقع، مع قوهل
  .قرناً

وتبعا لذلك ترى التوراة اليوم تتكون من نصني متداخلني ينتاقضان 
األلوهي، وقد دمج النصان ضمن خمطوط وخيتلفان، مها النص اليهوي والنص 

، مث ترمجها مترمجون جمهولون، مث عثر على "النص املاسوري"واحد فيما مسي 
  .بعض املخطوطات بعد ذلك بقرون

وقد واجه طفل مغريباألرجنتيين " فرنسيس" بابا الفاتيكان حاليا  مسلم
ل وأنت أنا عمري سبع سنوات وأحفظ القرآن، فهل حتفظ اإلجني: فقال له

 يعرف اللغة العربية ودرس يف  الباباال، علما بأن: احلرب األكرب؟ فقال البابا
  .  باملغربجامعة القرويني

وأهل الكتاب ال حيفظون اإلجنيل على صغره، فضال عن التوراة اليت  
  .حتتوي على تفصيالت وحروب وقضايا كثرية جتلب امللل والسآمة لقارئها

، بل ذكر املهتدي السموأل بن "مادماد"قا قط  ومل يرد يف تورام مطل
أن " بذل اهود يف إفحام اليهود"حيىي املغريب الذي كان يهوديا يف كتابه 

، فوضعوا مكانه )حممد(األحبار خافوا من تغيري اليهود االسم الشريف 
اليت هي على وزن حممد يف حساب اجلمل، مث حرف النصارى " مادماد"

  . أي كثري احلمد وجعلوها املعزي كما يف إجنيل يوحنا"الفارقليط "كلمة 
ولكن األخ فيصل الكاملي استطاع مبعرفته باللسان العربي وترمجاته أن 

، وذلك يف كتابه مكتوب عندهم يف التوراة بامسه الشريف يثبت أنه 
  .)جيدونه مكتوبا عندهم يف اتوراة واإلجنيل(
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 هل خيتلف الصهاينة واألمريكان؟

 من كان منهم يف إسرائيل ومن ! نعم، خيتلف اليهود فيما بينهماجلواب
كان يف الكوجنرس، ولكنهم يتفقون كلهم على العمل ملصلحة اليهود، 

حىت اجلماعات بل فاخلالف بينهم يف الوسيلة فقط أو كما يقولون تكتيكي، 
هي بقاؤهم مشتتني اليهودية املعادية للصهيونية ترى أن مصلحة اليهود 

 إرادة اهللا ضدني حلكم جمتمعام حىت يرتل املسيح، وأن الصهيونية وخاضع
تقتضي بقاءهم خاضعني حلكم اتمعات القاطنني   واملصلحةوضد التوراة

فيها، ويدينوا هلا بالوالء، وأن اهللا هو الذي يقيم الدولة على يد املاشيح 
  .املنتظر

  : النصارى- ٢
 كل ركعة أن جينبنا صراطهم، النصارى هم الضالون الذين نسأل اهللا يف

ومثلهم كل من تعبد اهللا بالبدع والضالل واجلهل وإن انتسب إىل اإلسالم، 
، وقال ابن عباس )اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون: (ويف احلديث

من ضل من علمائنا ففيه شبه من : (وتبعه سفيان ابن عيينة وكثري من السلف
، ولذلك يشبه كثري من  )ه شبه من النصارىاليهود، ومن ضل من عبادنا ففي

  .السلف أهل الكالم باليهود وأهل التصوف بالنصارى
والنصارى اليوم صليبيون، يستوي يف ذلك األصويل منهم وامللحد 

  .اجلاحد
أمط : ( قال لهوجاء يف حديث عدي بن حامت أن الصليب وثن وأنه 

يقه ولو حلظة واحدة، ، وهذا الوثن ال جيوز ملسلم تعل)عنك هذا الوثن
قرب "والكفار يريدون منا الكفر شيئا فشيئا، وقد قالوا ألحد املؤمنني باهللا 

  ".ولو ذبابا
  .وكان األجدر بالنصارى عقال أن يكون الصليب رمزا للشر والظلم

ضارعت : (وقال صلوات اهللا وسالمه عليه ملن أراد أن يترهب
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، ونص اهللا يف كتابه الكرمي على أن )رهبانية أميت اجلهاد: (، وقال)النصرانية
، وال يزالون ]٢٧:احلديد[ ﴾ d   c﴿: النصارى ابتدعوا الرهبانية فقال

يف كل زمان يبتدعون، فقد ابتدعوا الرهبنة الدومينيكانية والفرنسسكانية 
وأمثاهلما، ونص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا على أن من قال من أهل 

فقد شبه وليه املزعوم برهبان " نكح وال ذبحما : "التصوف عن الويل
  .النصارى

والنصارى يدعون أن هللا ولدا وهم بذلك يسبون اهللا تعاىل مسبة مل 
يسبه ا أحد من العاملني، إال من كان مثلهم من األمم القدمية، قال اهللا 

&   '   )   (   *   +   ,   -   ﴿: تعاىل    %   $   #   "    !   .
  .]٤-١:الصمد[ ﴾   2/   0   1

ونفى جل شأنه أن يكون اختذ صاحبة أو ولدا يف آي كثرية، ويف 
يشتمين ابن آدم وما كان له أن يشتمين يزعم أن يل ولدا (احلديث القدسي 

، وقد تسربت إىل النصرانية كثري )وأنا الواحد األحد الذي مل يلد ومل يولد
، وهذا التثليث املناقض للعقل "ثالتثلي"من العقائد الوثنية ورمبا كان أعظمها 

،  كما تقدموالفطرة كان يؤمن به قبل النصرانية الفراعنة والسبئيون والرومان
 والكلمة !"فرفريوس"كما آمنت به الفلسفة األفالطونية احلديثة اليت تزعمها 

انتقلت للنصرانية، ورحم اهللا اإلمام أمحد إذ ) اللوغوس(اليت يسميها الفالسفة 
، وكان بعض العلماء إذا "كان) كن(ولكن بـ) كن(س عيسى هو لي: "قال

  ".ال أريد أن أرى من يسب اهللا تعاىل: "قابل نصرانيا غطى وجهه وقال
ومن تأثر منهم بالفلسفة واشتغل بالعقليات وعلم ما يف قوهلم من 

  !!الشناعة، يقول إن له تعاىل ولدا من غري مباضعة
النصارى بعيد امليالد، وهو عيد وثين ومن هذه العقائد الوثنية احتفال 

قدمي يأيت إذا أخذ النهار يف الطول وأخذ الليل يف القصر، وقد نفى البابا 
أي اليسوعيني، أن يكون عيد " اجلزويت"وهو من طائفة " فرنسيس"احلايل 
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امليالد يف اإلجنيل، وصدق يف ذلك فليس فيه، وليته يقول أيضا إن التثليث 
  .ليس يف اإلجنيل

 ويسكت علماء ،العجب أن يقول البابا ما يشاء أو يزور من يشاءو
! كل ما يفعلون وشرعيةاملسلمني أو يكتفون مبدح الزعماء واإلشادة م 

وهم يشبهون يف هذا رجال الدين يف العصور الوسطى األوروبية، وبذلك 
إىل " ماري لوبان"يكونون فتنة للذين كفروا، وملا جاءت عدوة املسلمني 

 قالت قد قابلت شيخ  وأمرا دار الفتوى يف لبنان بتغطية شعرها،انلبن
  !األزهر دون أن أغطي شعري

وقد أثبت الباحثون يف املصريات أن التثليث خرافة مصرية، وأن تثليث 
، أي أم "متو، وشو، وتفنوت"املسيحيني النصارى هو تثليث املصريني ومنه 

، ]٣٠:التوبة[ ﴾  ~   � z   }   |   {﴿: كما ذكر اهللا تعاىل
ويعتقد النصارى أن االبن مكافئ ألبيه كما كان يعقتد املصريون القدامى أن 

، انظر "رع"، مكافئ ألبيه "رع"هو ابن اإلله املعبود عندهم و" أوزيريس"
، مع ما يف ديانة املصريني من "ولس بدج"تأليف " الديانة الفرعونية"مثال 

  .االختالف والتباين
هلا اليوم ميوهون على اجلهال بقوهلم إن املسيح إما أن يكون إوالنصارى 

، وحنن نقول إنه رسول من رسل اهللا الكرام -كما يزعمون أو دجاال كذابا-
  .ونؤمن أنه وأمه كانا يأكالن الطعام، فليس عليه السالم إهلا وال دجاال

ج  يقولون أيضا إنه مل يتزو-تعاىل اهللا عما يصفون-ومع دعوى ألوهيته 
ذلك مل يتزوج رجال الدين وأنه حث على العزوبة يف اإلجنيل، وإميانا ب

وهو أبو بكر الباقالين -، ويذكر املؤرخون أن أحد علماء املسلمني النصارى
 كان عاملا بدينهم، لكنه تظاهر أمامهم جبهله، فلما ذهب إىل ملك -رمحه اهللا

إم ال : الواالروم سأل رجال الدين كيف حال زوجاتكم وأبنائكم؟ فق
:  عن الزوجة والولد، فقال الباقالينيترتهونيتزوجون وليس هلم أوالد، وهم 

  !".عجبا لكم تترتهون عن الصاحبة والولد وتنسبوما هللا عز وجل"
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 ﴾t   s   r   q   p   o   n   m   l﴿: ويف الذكر احلكيم
ه السالم تزوج ، فالزواج من سنن األنبياء، وإذا ثبت أن عيسى علي]٣٨:الرعد[

  .البابامرمي ادلية أو غريها فال منكر يف ذلك وإن غضب 
وهم اليوم يدعون أم مسيحيون نسبة إىل املسيح عليه السالم، وحنن ال 

  .نقول إم مسيحيون، بل نقول إم نصارى كما يف الكتاب والسنة
فيما وعندهم أنه عليه السالم ممسوح بالزيت، وليس لذلك يف ديننا أثر 

  .كما أن ذلك ليس يف أناجيلهم .أعلم
" جالوب"وأكثر األمريكان ال يقولون إن املسيح إله، فقد أجرى معهد 

  !!هو بشر فوق البشر وليس إهلا: ماستبانة بذلك فقال أكثره
وقد أغرى اهللا بينهم العداوة والبغضاء كما ذكر يف كتابه ايد، فهم 

 ومن فرقهم قدميا ،هم اليوم أكثر تفرقافرق كثرية متناحرة قدميا وحديثا، و
اليعقوبية والنسطورية وامللكية، وكل فرقة حتكم على األخرى بالبدع 
واهلرطقة وال تصلي خلفها، وانقسم النصارى حبسب طبيعة املسيح إىل من 

ومن يقول إن له طبيعتني، " املنوفوزية"يقول إن املسيح له طبيعة واحدة وهم 
إلسالم، ومن أسباب ذلك أم على مذهب خيالف وقد دخل أهل مصر يف ا

مذهب الروم، فهم يقولون بالطبيعة الواحدة أي على املذهب اليعقويب 
إن هلم : ( بأهل مصر وقالوليسوا ملكيني كأكثر الروم، وأوصى النيب 

 منه  وبلغته تلك الوصية، وملا قرأ املقوقس كتاب رسول اهللا )نسبا وصهرا
مث أهدى إىل "قرابة بعيدة ال يصلها إال األنبياء: "ل والصهر والنسب قا ،

 مارية القبطية وبغلة يقال هلا الدلدل، وهذا يدل على أنه صدق أنه النيب 
نيب صلوات اهللا وسالمه عليه، واملراد بالقرابة البعيدة أن إمساعيل هو ابن 

صارى هاجر عليهما السالم، وهذا مذكور يف التوراة حىت اليوم، وقد عاىن ن
  .مصر أشد املعاناة من ظلم الروم، وفرحوا بالفتح اإلسالمي العادل لبالدهم

وقد ذكر اهللا جل شأنه يف كتابه احلكيم أن النصارى يقولون إن اهللا هو 
املسيح ابن مرمي، وأنه هو وأمه إهلان من دون اهللا، وأن اهللا ثالث ثالثة، 
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 فنقول إنه عليه -سلمنيامل-وكفّروا من يقول بالتوحيد ولعنوه، أما حنن 
السالم رسول من اهللا خلقه اهللا، وسوف يرتل مسلماً يصلي خلف هذه األمة 

X   W   V   U   ﴿املباركة، وقد قال جل شأنه يف ذكر حيىي عليه السالم 
Y﴾ ]4   5   6   7   8﴿ ويف ذكر املسيح عليه السالم ،]٤٠:آل عمران ﴾ 

  .]٤٧:آل عمران[
  . أن اهللا هو الذي أرسله حق أما غري الرسالة فالوما جاء يف األناجيل

ودين النصارى قدميا وحديثا يعتمد على املخاطبات والرؤى واملنامات 
أربابا من ) وهم رجال الدين" (الكهنوت"أي " األكلريوس"واألسرار، واختاذ 

، !!"آمن مث فكر"دون اهللا، ودينهم مناف للعقل السليم وعندهم قاعدة 
  "!أنا أؤمن به ألنه غري منطقي"قوله " أوغسطني"يسهم القدمي وينقلون عن قد

Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ×   ﴿: واهللا تعاىل يقول  
Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø﴾ ]٥١:الشورى[.  

فكل من خاطبه اهللا يقظة أو مناما فهو نيب، وقول عبد اجلبار النفري يف 
باطل وهو من كالم زنادقة "  احلق وقال يلأوقفين" "املخاطبات"كتابه 

  .املتصوفة
جيء له يف منامه مبائدة من " بطرسا"ومن أعظم دعاواى النصارى أن 

 فيها من كل ذوات أربع، وعلى ذلك اعتمدوا يف -كما يقولون-السماء 
  .حتليل اخلرتير الذي هو حمرم يف التوراة

" جوزيف مسث"عوم واليوم يعتقد املورمن يف أمريكا أن نبيهم املز
النبوة، " ألن هوايت"خوطب يف املنام، وتقليدا له ادعت النبية املزعومة 

ويعتقدون أن املسيح عليه السالم ظهر يف القرن التاسع عشر دون أن يشعر 
   أوال تستطيع كل أمة أن تدعي ذلك؟به أحد، فما فائدة ظهوره إذن؟

خاطبه املسيح، " سبول"اليهودي " شاؤل"ومن أعظم ذلك اعتقادهم أن 
وقال له املسيح ملاذا تضطهدين؟ وتبعا لذلك آمن بولس باملسيح وصار رسوال 
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، وذا النداء الذي رمبا "بولس الرسول"كما يقولون، وهم إىل اليوم يسمونه 
كان شيطانيا أو اختالقا أو ومها حرف دين املسيح عليه السالم، وفسر كل 

 إىل عدة أنه أرسل رسائل" بولس "تشيء على هواه، ومن أعظم حتريفا
مدن وأقاليم، وأرسل الرسل كما يقولون إىل أطراف األرض، مع أن رسالته 
هو غري ثابتة، األمر الذي أسس التنصري، وحول النصرانية من دين لبين 

  .إسرائيل خاصة، كما كان املسيح عليه السالم إىل دين عاملي للناس كافة
سيما من النصارى أنفسهم كما فعل كثريون ال " بولس"وقد انتقد 

، وال شك أن اهللا "يسوع ال بولس" "بنتام"، وقد كتب "بنتام ورينان وولز"
، ولكن املشكلة الكربى "بولس"أمر بين إسرائيل باتباع املسيح وليس باتباع 

  هي أين ما جاء به املسيح عليه السالم وأين اإلجنيل األصلي الصحيح؟
هللا نظر إىل أهل األرض عرم وعجمهم إن ا: (وصدق رسول اهللا 

 بدين اهللا احلق ، وبعد بعثة حممد )فمقتهم إال بقايا من أهل الكتاب
الوحيد ال يعذر اليهود وال النصارى يف اتباع أديام املنسوخة احملرفة، بل لو 

، مع أن موسى الكليم هو كان موسى نفسه حيا ملا وسعه إال اتباع حممد 
  . إسرائيل، وال يزال النصارى حىت اليوم يدعون اتباع التوراةأعظم أنبياء بين

إىل طريق أمم : "وعندهم يف إجنيلهم أن املسيح عليه السالم قال حلوارييه
  .)٦: ٥، ١٠مىت، فصل (" ال متضوا وإىل مدينة للسامريني ال تدخلوا

 أن ،ومن املدن املنهي عنها أنطاكية، مع ذلك تدعي كل فرقة نصرانية
  .ها أنطاكي ال سيما يف بريوتبطريك

واهللا ) إزمري( املدن السبع اليت أرسل إليها بولس هي  إحدىويقال إن
  أعلم

وعليه، فكل ما يدفعه الغرب عامة وأمريكا خاصة والشركات النصرانية 
باطل، وما يدفعونه لليهود كان األوىل به وفقا زيادة يف الاملختلفة للتنصري 

، ال تأييدا ودعما وحفظا ألمنهم  للتوحيدلإلجنيل أن يكون دعوة هلم
  وتفوقهم، فكيف يدفعون ملن قتل رم؟
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K   J   I   ﴿: واهللا يف كتابه ايد يقول عن عيسى عليه السالم
L﴾ ]وقال جل شأنه]٤٩:آل عمران ، :﴿   Ê    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã 

Ì   Ë﴾ ]فخروقال ]٥٩:الز ،) :ه خاصة وكان النيب يبعث إىل قوم
: ، وتصديق ذلك يف كتاب اهللا إذ يقول تبارك امسه)وبعثت إىل الناس عامة

﴿§   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �    ~   }   |﴾ 
4   5   6   7   8   9   ﴿، وقال يف أول السورة نفسها ]٥:إبراهيم[

 ﴾`  d c b a﴿: وقال، ]١:إبراهيم[ ﴾: ;>
y x﴿:  وقال]١٠٧:األنبياء[  w vu﴾ ]فالنصارى ]٢٨:سبأ 

، والتنصري باطل من أصله، فإن بين إسرائيل أنفسهم مأمورون باتباعه 
  مدعوون إىل اإلميان بالتوراة فكيف بالقرآن؟

وليس املسيح إال أحد أنبياء بين إسرائيل، وهلذا عاب اهللا تعاىل على 
+   ﴿! النصارى قوهلم إن اليهود ليسوا على شيء    *   )   (   ' 

 . ، وكثريا ما يقرن اهللا بني القرآن والتوراة ]١١٣:البقرة[ ﴾  /,   -   
ª   ﴿: ففيهما أحكامه وشرائعه وأعظمها التوحيد، ومن ذلك قوله تعاىل    ©

³   ²    ± 5   ﴿: ، وقال عن اجلن]٤٩:القصص[ ﴾»   ¬   ®   ¯   °   
=   <   ;   :   9   8 -، وقال ورقة بن نوفل ]٣٠:األحقاف[ ﴾6   7   

هذا هو  " ملا نزل الوحي على رسول اهللا -ن قد تنصر يف اجلاهليةوكا
، وليس يف القرآن ما يدل على أن عيسى "الناموس الذي أنزل على موسى

عليه السالم جاء بشرع جديد، إال أنه حيل لبين إسرائيل بعض ما حم ر
  .عليهم

ري للمرأة غ: والنصارى يقرأون يف إجنيلهم قول املسيح عليه السالم
، ويعترفون أن "إمنا بعثت إىل خراف بيت بين إسرائيل الضالة"اإلسرائيلية 

" سفر التثنية"عدد أتباعه حنو مائة وعشرين شخصا، كما يقرأون يف التوراة 
 وإخوم هم العرب، ويف إجنيل يوحنا أن ،أن اهللا يقيم فيهم نبيا من إخوم
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 الذي حيرفونه إىل ،أي كثري احلمد" الفارقليط"املسيح بشرهم بقدوم 
، فإمنا جاء بعد املسيح حممد " فارقليطا"أو " معزيا"، وسواء كان "املعزي"

 ﴾2   3   4   5   6   7   8﴿:  يف كتابه قال عن املسيح قالواهللا تعاىل
 فقد ضل عما بشر به املسيح،  فمن بشر بغري رسول اهللا ]٦:الصف[

إلسالم ابن دين القدمية، ونقله شيخ انسخ العه مذكور يف والتصريح بامسه 
عن ابن قتيبة وابن ظفر، وإمنا حذفه متأخرو أهل " اجلواب الصحيح"تيمية يف 

الكتاب، لكن اهللا تعاىل يفضحهم بالنسخ اليت يعثرون عليها يف تركيا ومصر 
 علي ل اآلرامية، وقد ألف األخ فيصل بنواحلبشة وغريها، ال سيما األناجي

تنبيه أويل األلباب إىل صفة ) (جيدونه مكتوبا عندهم(عنوانه الكاملي كتابا 
  .) يف أسفار أهل الكتابحممد 

بل ألغاه من شريعة التوراة فريضة اخلتان اليت قال " بولس"ومما حرفه 
، واخلتان سنة أبينا إبراهيم عليه "رأيت ملك أمة اخلتان قد ظهر: "عنها هرقل

 ا، والنصارى حىت مرنا رسول اهللا السالم، وهو من خصال الفطرة اليت أ
، "اخلتان ال يفعل شيئا وال الغرلة": "بولس"اليوم ال خيتتنون، وقد قال هلم 

إىل أهل غالطية، مع أنه هو نفسه كان يهوديا، " بولس"انظر مثال رسالة 
ولذلك هو خمتون كما قال عن نفسه، وقال النصارى هلرقل ملا نظر يف 

ال خيتنت إال اليهود فمر بقتل ": "أمة اخلتان قد ظهرإن ملك : "النجوم وقال
، ولكن هرقل أمرهم بالبحث، لعلمه أن اليهود أمة "كل يهودي يف مملكتك
  .مث وجدوا العرب خيتتنون فهم أمة اخلتان إذن! حقرية ال يقوم هلا ملك

وبعد مناظرته الشهرية أليب سفيان كاد يسلم، وكفر النصارى البطارقة 
كما يف " اطرضغ" وكبريهم الذي يسميه املسلمون ، إال رئيسهماحمليطون به

فإنه أسلم، وصرب على أذاهم " تيادر"، ولعله "اجلواب الصحيح"و" اإلصابة"
  .حىت نزعوا كليته بالكلبتني، انتقاما لدينهم الباطل واستكبارا عن احلق

  فإن على املسلمني قبول،ومن قال اليوم أنا أسلم لكن أخاف من اخلتان
 فكونه مسلما غري خمتون ،إسالمه، بل حىت من قال أُسلم لكن أشرب اخلمر
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  .أو مسلما عاصيا خري من بقائه على الكفر
املوروثة، واخلطيئة " عقيدة اخلطئية"ومن عقائد النصارى املهمة عندهم 

عندهم هي أن آدم عليه السالم أكل من الشجرة اليت هي يف التوراة احملرفة 
 والشر، ويؤمنون أن هذه اخلطيئة ظلت تتوارثها البشرية شجرة معرفة اخلري

بزعمهم، حىت أراد اهللا أن يكفرها بقتل ابنه الوحيد تعاىل اهللا عن ذلك علوا 
  .كبريا

Ð   ﴿: وقد كذم اهللا تعاىل بأن ذكر توبته على آدم عليه السالم فقال
Ö   Õ    Ô   Ó   Ò   Ñ﴾ ]وقال]٣٧:البقرة ، :﴿  ª   ©   ¨   §¬   « ﴾ 

  .]١٢٢:طه[
ومن أحكام اهللا تعاىل القاطعة أال تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب 
اإلنسانية ومنهم األنبياء األولون حىت يؤخذوا خبطيئة أبيهم؟ فاهللا تعاىل ال 

  . بذنب الشيطان نفسه-الذي هو يف تورام احلية-يقتل ابن الشيطان 
اليت يؤمن ا الكاثوليك حىت " التماثيل"ومما هو حمرم عليهم يف التوراة 

والنصارى بعد " مارتن لوثر"اليوم، وأنكر ذلك الربوتستانت الذين زعيمهم 
، وكل )كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت(انقسموا كما هم اليوم " لوثر"

مذهب من هؤالء الثالثة فرق ورهبانيات كثرية، وقد ذكرت الكاتبة 
أن النصارى يف " احلرب املقدسة"ا يف كتا" كاترين أرمسترونغ"الربيطانية 

اختلفوا مث اتفقوا أخريا على إعطاء مفتاح الكنيسة ) فلسطني(األرض احملتلة 
  !ألحد املسلمني

قهم مشهور معروف يف كل بلد ال ينكره أحد منهم وال من وتفر
غريهم، فاهللا تعاىل أغرى بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة، حىت 

د ينقسم أهله إىل فرق ال حصر هلا إما حبسب اللغة أو الوطن املذهب الواح
  .أو املؤسس أو التقومي

وبعض فرقهم تبيح الطالق وبعضها حيرمه مطلقا، والكاثوليك يقولون 
إن مرمي عليها السالم ظلت عذراء طوال حياا، وغريهم يبين أضرحة 
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ملسيح، ويف وجيزمون أن مرمي أجنبت بعد ا" يعقوب"إلخوان املسيح ومنهم 
، ويف غرب أمريكا )ريح سانت يعقوبض(مشال أسبانيا ضريح يسمونه 

  "!سانتياجو"مدينة مسوها بامسه وهي 
يف نقده حياة البذخ اليت كان عليها البابوات يف " لوثر"وقد أصاب 

روما، وأن املسيح عليه السالم مل يكن هكذا، كما أصاب يف إنكاره الفسق 
  :رهبان ولكنه أخطأ خطأين عظيمنيوالفجور الذي رآه عند ال

أنه أنكر السلوك ومل ينكر العقيدة اليت كانوا يدينون ا وهي : أوهلما
ن النصارى يف احلقيقة إ": "سرفت"التثليث، وهذا التثليث الوثين هو كما قال 

إمنا يعبدون سربريوس وهو معبود خرايف تقول األسطورة اليونانية إنه كان ذا 
، وله عند املشركني الفراعنة صفات "وابة العامل السفليثالثة رؤس حيرس ب

  .أخرى ووظائف أخرى
، -كما قال-أنه جعل النصارى كالكالب على مائدة اليهود : والثاين

ولو أنه اكتفى بأن يكون املسيح من بين إسرائيل ألصاب، وبقوله هذا جعل 
هود ويؤمنون  يؤيدون الي، ومنهم رؤساء أمريكا اليوم،كثريا من الربوتستانت

  .حبرفية التوراة واإلجنيل احملرفني
اإلجنيل إىل اللهجة األملانية الدارجة اليت أصبحت اليوم " لوثر"وترجم 

اليت سبقت صهيونية " الصهيونية النصرانية" "لوثر"لغة، وبذلك أسس 
  ".هرتسل"

صندوق (وأنشأ هؤالء النصارى " نابليون"وكان من الصهاينة األولني 
حزب :  إن الدولة اإلسرائيلية ثالثة أحزاب اليوميقالو، )طنياكتشاف فلس

الليكود وحزب العمل واحلزب الثالث هو اإلدارة األمريكية، ويزور نتنياهو 
مع أن أوباما ! الكوجنرس األمريكي ويلقي فيه خطابا رغم أنف أوباما نفسه

جون "ائبه يقول دائما إنه مع الصهاينة وإنه ملتزم بأمن إسرائيل وتفوقها، ون
" سي إن إن"يقول عن نفسه إنه صهيوين، كما يف مقابلته مع حمطة " بايدن

  .جفوة قاسية" بايدن"غري أن نتنياهو جفا 
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وكل األناجيل األربعة املوجودة اليوم هي بلغة غري لغة املسيح عليه 
السالم، وهي مترمجة عن اليونانية واملترجم جمهول، والنصارى خيتلفون كثريا 

 املسيح، وال خيتلف املسلمون أا العربية لغة بين إسرائيل، وقد أسلم يف لغة
 القدمي، بعد أن اشترك يف ترمجة العهد" اقأمحد فارس الشدي"العامل اللغوي 

وهو التوراة واجلديد وهو اإلجنيل، ملا رأى النصارى يعدلون عن الترمجة 
  !الصحيحة إىل غريها، فعلم أن القوم حقا ضالون

سيح عليه السالم هي العربية أي اللهجة العربية ألهل الشام، ولغة امل
وكان يتكلم ا بنو إسرائيل، ويف األناجيل املوجودة اليوم أن املصلوب قال 

الكلمة العربية املعروفة، وقد قال " إلّ"فهي " إيل"، فأما "إيلي إيلي مل شبقتين"
اهللا ما خرج و: "ملا مسع بعض قرآن مسيلمة الكذاب أبو بكر الصديق 

كما هو " جبل إالل"، أي من إله، والعرب يسمون جبل عرفات "هذا من إل
أي " شبكتين"فمعناها " شبقتنين"فهي عربية معروفة وأما " مل"معلوم، وأما 

ألقيتين يف الشبكة، والعربية اليوم فيها كثري من الكلمات العربية وإن كان 
، واللغة العربية اليوم هي اللغة )انلغة اليهود األمل(غلب عليها ألفاظ يديشية 

الرمسية يف إسرائيل اليت خمس سكاا على األقل من العرب، وقد استعان 
ية باملعاجم العربية ملا بني اللغتني من بعث لغتهم العرباإلسرائيليون على 

  ". نعوم تشومسكي"، وتعلمها لذلك العامل اليهودي اللغوي الصلة
 النصارى هو إجنيل يوحنا وهم يزعمون أنه واإلجنيل الرابع الذي عند

 يكذِّبوم يف ذلك ومنهم الباحثون يف دائرة الباحثونيوحنا احلواري، و
املعارف الربيطانية، وهذا اإلجنيل مبدوء بالتناقض الذي ال يقبله عقل، فأوله 

، وهذا "يف البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند اهللا وكان الكلمة اهللا"
ه الفلسفة ال ميكن أن تكون من كالم احلواريني فضال عن أن اهلذيان وهذ

تكون وحيا من اهللا، وفيه كثري مما يدل على أن اهللا هو الذي أرسل املسيح، 
إذ كان أخذ املسيح عليه السالم ليال ومن قوم ! وفيه ما يدل على أنه شبه هلم
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كل شيء وال ال يعرفونه، وفيه بشارة املسيح بقدوم نيب من بعده خيرب عن 
  .يتكلم من عند نفسه

احلجر الذي : "ففي أكثر من موضع يقول املسيح كما ينقلون عنه
مثلي ومثل (وهذا مطابق حلديث " رفضه البناؤن أصبح هو رأس الزاوية

األنبياء من قبلي كرجل بىن بيتا وترك موضع البناء حجرا فجاء الناس يقولون 
  .) نا ذلك احلجرلو أن هذا الرجل وضع حجرا هناك فكنت أ

ويف األناجيل املوجودة اليوم ما يدل على أا مكتوبة بعد املسيح عليه 
 )كذا(السالم بزمن يعلمه اهللا، وهي تنص بصراحة على أن اليهود يقولون 

، عدد ٢٨، وفصل ٨ عدد ٢٧مىت فصل ( كما يف إجنيل ،إىل هذا اليوم
١٥(.  

باالجنليزية يكتبون اإلجنيل وهم -أما اإلجنيل املسمى عندهم إجنيل لوقا 
إذا كان كثريون قد أخذوا بتأليف قصة يف األمور املتيقنة : " فأوله-وفق لوقا

 رأيت ،عندنا، كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداما للكلمة
 أن أكتب على التوايل ،أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من األول بتدقيق

  ".وفيلسإليك أيها العزيز ثا
فمن حق كل عاقل أن يسأل أهذا وحي من اهللا أم هو قصة ورأي 
للكاتب؟ ويعترف كاتبه أنه ليس حواريا فأين إسناده املتصل؟ وإذا كان كل 
من كتب لصديقه شيئا مساه النصارى إجنيال وقالوا إنه كلمة اهللا فما هذا 

  الدين؟
 عداها، وإمنا وهذا حال األناجيل اليت اختارها جممع نيقية وألغى ما

اختارها قسطنطني امرباطور الروم مع أن القائلني ا أقلية ملوافقتها هواه 
  .ألنه يقول إن املسيح خملوق" آريوس"الوثين، ولعن ذلك الس 

واألناجيل عندهم تعد بالعشرات ويكذِّب بعضها بعضا حىت يف نسب 
  .املسيح وصلبه كما يزعمون

  . ما يكذب دعواهم إنه إله-على اختالفها وتناقضها-وفيها 
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، عدد ٢١مىت فصل (ويف أناجيلهم ما ال يقبله عقل أصال كما يف إجنيل 
، أن املسيح جيء له بأتان وجحش فوضع ثيابه عليهما وركب عليهما، )٧

  .فهل يعقل أن يركب إنسان واحد على مركبني اثنني
 ومن ذلك إجنيل ،وكل إجنيل خيالف ما عليه النصارى يكفرون به

وإجنيل الطفولة، ويكفرون بكل خمطوط ليس فيه ألوهية املسيح حىت " برنابا"
إن وجدوه يف كهف أو يف متحف غريب أو مؤسسة نصرانية خالصة أو بلد 

  .، وباللغة اآلرامية نفسهاا أو احلبشةتركيآخر مثل 
مث إن الكنيسة الكاثوليكية مل تكتف باختيار ما يوافق هواها واعتبار 

كما يقولون، بل إا آمنت بأن دينها دين " أبو كريفا" مكذوبا غريه منحوال
علماين، ويف الوقت نفسه أخضعت لطغياا األباطرة وامللوك واإلقطاعيني 
والنبالء، وطغت سياسيا وماليا كما هو معروف يف التاريخ األورويب، وكان 

 شارل"هلا األوقاف اليت ال حتصى، وكان خيضع هلا الغربيون كما ذكر 
، واملدينتان مها لندن وباريس، وعليه كل "قصة مدينتني"يف رواية " ديكرت

  !!كاتب غريب أو مؤرخ
وجعلت الكنيسة املرجع هو اامع املقدسة كما تقول، وليس األناجيل 

الذي كان من قراراته عصمة الكتاب من ) ترنت(القدمية، ومن اامع جممع 
ي أن النصارى اختذوا األحبار التحريف وأن من قال إنه حمرف كافر، أ

أن يقبح البابوات يف أعني األوروبيني قال " لوثر"والرهبان أربابا، وملا أراد 
  .ويعين باألتراك عموم املسلمني! إم أسوأ من األتراك

منيس "وبعض األقباط اليوم يعتقد أن ما بني أيدهم غري حمرف، ومنهم 
صاحب كتاب " إبراهيم لوقا"، و"شبهات ومهية"صاحب كتاب " عبد النور

أسقف صيدا، " بولس"، وزعمهم هذا قدمي كتب عنه "املسيحية يف اإلسالم"
، "اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح"ورد عليه ابن تيمية بكتابه العظيم 
، وبنت "دع ما لقيصر لقيصر وما هللا هللا"ونسب البابوات إىل املسيح عبارة 

ب نسخ كثري من أحكام التوراة، وقالت إن الكنيسة على ذلك القول املكذو
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دينها علماين ال شريعة فيه، وآمنت بأن على الشعوب أن تطيع امللوك 
عون اإلسالم، وزعمت أن واألباطرة، وتبعها يف هذا الضالل بعض من يد

اإلسالم ال حكم فيه وال سياسة، كما اتبعتهم املرجئة يف مبدأ الطاعة املطلقة 
  . األمر يطاع يف كل شيءللحاكم، وأن ويل

ومن ضالل هؤالء البابوات أم ملا عثر بعض الناس على خمطوطات 
 إسرائيل وغريت فيها نقحتالبحر امليت سارع البابا إىل إخفائها، وكذلك 

 وأخرجت للعامل نسخا منقحة منها، وكذلك فعلت إسرائيل ،الكنيسة
ت أن املخطوطات وحذفت الكنيسة كل ما خيالف األناجيل الرمسية، وزعم

ال متثل إال الرهبان األسينيني، وهم مجاعة يهودية تؤمن باملخلِّص املنتظر 
، وعلى ذلك تدل حقائق التاريخ والترمجات )حممد عندنا الذي هو (

  .الصحيحة لألسفار والتعبري الصحيح للرؤى
ومما جاء يف هذه املخطوطات أم مل يقتلوا عيسى عليه السالم بل رفعه 

 أو ابن إين اهللا: إن الناس يقولون(عنه عليه السالم " إجنيل برنابا" إليه، ويف اهللا
م قتلوين أو صلبوين، فرد اهللا ذلك مبوت يهوذا الذي اعتقدوا أنه أنا اهللا وإ

M   L   ﴿: ، وهذا يطابق ما يف القرآن الكرمي)وقتلوه وصلبوه    K   J   I
O   N﴾ ]عواهم ودعوى من اتبعهم كقناة  وهو مع ذلك يكذب د]١٥٧:النساء

i﴿: العربية أنه صلب، واهللا تعاىل يقول    h   g   f﴾ ]ومل تأت ]١٥٨:النساء ،
وحده، بل هي كذلك يف كتب " برنابا"الشهادة بصدق اهللا ورسوله يف إجنيل 

اهلندوس والزرادشتية والصابئيني، وقد سبق ذكر ما يف سفر التثنية من 
  .التوراة

للمسيح عليه السالم ناظرهم فيه الشيخ أمحد ديدات رمحه وهذه التأليه 
حيب العظيم "اهللا، كما أن أحد النصارى من فرتويال أسلم ومسى كتابه 

، وكتب بعضهم بعد إسالمه كتابا "للمسيح عليه السالم قادين إىل اإلسالم
  ".رحبت حممدا ومل أخسر املسيح"جعل عنوانه 
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الديين أو احلق اإلهلي الذي كان " طيالثيوقرا"والنصارى يدعون احلكم 
البابوات يؤمنون به، ويقرونه، وليس يف اإلسالم كهنوت، وال رجال دين، 
وال ثيوقراطية، وال حق إهلي، بل حيق لكل مسلم أن ينكر على من خالف 

  .حكم اهللا ولو كان إماما وهذا على أهل العلم واجب
 اليت هي احللول نفسه، ومن العقائد النصرانية املشهورة عقيدة التجسد

 نقلها النصارى عمن قبلهم من املشركني، وهي عقيدة وثنية قدمية أيضا
عند املؤمنني به " املانا"ويقول الباحثون الغربيون اليوم إن أصل التجسد هو 

قدميا، وهذا التشابه امللحوظ بني النصرانية وديانات البدائيني هو أحد أسباب 
د يف الغرب، وأحد األسباب اليت جعلت الغربيني يكفرون انتشار اإلحلا

  .بدينهم كما يقول العقاد
فالنصرانية الغربية صورة من صور الطوطمية أو األحيائية، حيث وجد 
الغربيون أن األزياء هي األزياء وأن الكهنة هم الكهنة، وأن التثليث هو 

... و الكاهن األكربالتثليث، وأن التجسد هو التجسد، والبابا هو الشامان أ
  .وهكذا

وملا كانت حرب تدمري العراق اليت يسميها األمريكيون حترير الكويت، 
املستشارون  " يف بالد احلرمنيجاءت أمريكا برجال الدين النصارى ومستهم

، ويف حرا على العراق مألت احملافظات العراقية باملنصرين، وملا "الروحيون
 الفلوجة استعانت بدول التحالف الدويل، أرادت أن تنتقم هلزميتها يف

والعجيب أن هذا التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب مل يضرب أي مدينة 
شيعية قط، وكيف يضرا وقيادة التحالف أمريكية، والشيعة هم حلفاء 

  .أمريكا، ال أعين كل شيعي، ولكن أكثرهم
 يف ذلك، "لدو"كما قال " إسرائيل"واستشارت أمريكا ربيبتها املدللة 

 سلَّحت النصارى وعبدة الشياطني وكل عدو لإلسالم، وأنكى من ذلك أا
ووصفت هؤالء األعداء لإلسالم بأم معتدلون، كل ذلك باسم حماربة 
اإلرهاب وحنن ال نقر الغلو بأي شكل، ويف نفس الوقت ال نقر تسليح 
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د أكثر دول النصارى واليزيديني وغريهم، وأمريكا هي كما قال إدوارد سعي
العامل انشغاال بالدين، ويف خطام الستيين أوضح ستون من املفكرين 
األمريكيني أن علمانية أمريكا هي لرفع الدين، وأنت ال تكاد جتد أي ميدان 
يف أمريكا ليس عليه صورة املسيح وصلبه كما يزعمون، بل إن األمريكيني 

وليم " األمريكي ، والرئيس"لبيحزام البا"يسمون اجلنوب األمريكي 
نفسه ملا كان يف اجلنوب واجه معارضة شديدة ودعوات صحفية " كلينتون

 سفر التكوين من التوراة، وليس كثرية لتصديق قصة اخللق كما وردت يف
التطورية، وعلى هذا أكثر احلزب اجلمهوري ال سيما من " داروين"نظرية 

مؤلف " بوكاننيج، "كان حمافظا مثل مرشح الرئاسة األمريكي السابق 
بات "، وكذا من كان أصوليا مثل املرشح األصويل للرئاسة "موت الغرب"

، فأمريكا النصرانية ليست مثل أوروبا اليت ختلى القسم األكرب منها "روبتسون
عن الدين وأصبحت تبيع الكنائس، وقد قرأت يف إحدى دوائر املعارف 

لكنيسة يوم األحد، فقط من الربيطانيني يذهبون ل% ١٠الربيطانية أن 
املعروف، وهم " توين بلري"وأظنهم ينقصون مع الزمن، وممن يذهب للكنيسة 

مع ختليهم عن النصرانية صليبيون حاقدون، ويكفي أن تقول ألحدهم كلمة 
  .عن الدين لكي يظهر حقده وتعصبه

ومعظم رؤساء أمريكا معمدانيون وهم طائفة من الربوتستانت، 
املقتول، ومن الربوتستانت " جون كينيدي"لوحيد هو  اوالرئيس الكاثوليكي

  .تكون األصوليون
أو عن " فرانكلني جراهام"أو " جيمي سواجارت"أما احلديث عن 

االجتاه األصويل يف أمريكا وقنوام وكتبهم وجمالم فطويل جدا وال يكاد 
تخايب ع االنق االجتاه األصويل نصرا كبريا باختيار ام، وقد حققجيهله أحد

صويل ليكون رئيسا ألمريكا، ومن العجيب أنه مع خضوع لدونالد ترامب األ
بعض املتدينني يف العامل اإلسالمي للحكومات جتد االجتاه األصويل األمريكي 
املؤيد للصهيونية ال يطيع احلكومة يف واشنطن وال يتبعها، بل هو حر يف رأيه 
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ه الكنيسة املرئية، ونادي ويبث دعوته كما يشاء وله إعالمه اخلاص، ومن
  .السبعمائة، واملنظمات الكنسية اليت تفوق احلصر

 ليس فيه -على ما فيه من حتريف-وما لدى النصارى من األناجيل 
) ص من اخلطيئةأنا املخلِّ(أو ) اعبدوين(كلمة واحدة عن املسيح أنه قال 

 لديهم اليوم ، وال ذكر فيما)أنه هو اهللا أو أنه رب العاملني (ىن دعوفضال ع
?   @   E   D   C   B   A   ﴿:  مطلقا، كيف واهللا تعاىل يقولللتثليث

P   O   N   M    L    K   J   I    H   G   F﴾ ]وقال ، ]٧٩:آل عمران
Z   Y   X   W   V   U]   \   ﴿: عن املسيح عليه السالم    T   S   R

f   e   d    c   b   a   `   _   ^   ]﴾ ]كما أنه ال ذكر يف ]١١٦:املائدة ،
  .األناجيل للخطيئة األصلية وإمنا هي مذكورة يف رسائل بولس

وليت األمريكان على كفرهم يؤمنون مبا قال املسيح عليه السالم 
إن كل من ينظر إىل امرأة يشتهيها فقد زىن ا يف قلبه، "عندهم يف اإلجنيل 

نه خري لك أن يهلك فإن كانت عينك اليمىن تعثرك فاقلعها وألقها عنك أل
-٥/٢٨مىت فصل (". عضو من أعضائك من أن يلقى جسدك كله يف جهنم

٣٠(.  
ولكن مع األسف جند األمريكان اليوم ينشرون الدياثة والتعري 
واإلباحية يف أكثر الدول الغربية، وهم ينشرون ذلك يف املدن الشرقية أيضا، 

لك اخلسران، ولذلك وكل من أطاعهم أو حتالف معهم نشر ما يستطيع من ذ
  .ابتلى اهللا اجلميع بالطواعني واألوجاع اليت مل تكن فيمن قبلهم

وكما يكثر يف األناجيل النهي عن الزىن والفواحش يكثر فيها احلديث 
لقد : ( عن املرأة اليت رمجتعن العشاريني وأم خطاة مذنبون، وقد قال 
ملكوس أعظم من ، فجعل ا)تابت توبة لو تاا صاحب مكس لقبل منه

  .إخل... أو ضرائب أو رسوم " مجارك"الفاحشة، واملكوس اليوم قد يسموا 
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والعجيب أن األمريكان يدفعون مكوسهم إىل الدولة الصهيونية لتتقوى 
  .أي شرا على شر" ضغثا على إبالة"ا على املسلمني، أي أم مجعوا 

ا ثلجيا يكلف حفظه فقد هيأت ألمريكا والغربيني شاطئ" يبد"أما إمارة 
  .ماليني الدراهم وبنت أكرب كنيسة يف الشرق األوسط

يوحنا الفصل (له احلق كما يف اجيل تنص على أن اهللا وحده هو اإلواألن
أن يعرفوك أنت اإلله احلقيقي وحدك، وليسوع الذي ) (٣السابع عشر 

  .، فهو الذي ال إله إال هو وعيسى إمنا هو رسول أرسله اهللا)أرسلته
، غري أا ال ختص "ابن اهللا"غاية ما يف األناجيل أن تقول عن املسيح و

، وهكذا "طوىب لصانعي السالم فإم أبناء اهللا يدعون"املسيح بذلك ففيها 
، فإذا كان السادات "كامب ديفيد"يف " جيمي كارتر"قرأ الرئيس القس 

مريكا يقولون وبيجني أبناء هللا فكيف بغريمها؟ وال يزال طالب املدارس يف أ
، "اخللق عيال اهللا"، وهذا مثل قول )بانا الذي يف السماءيا أ(الصباح يف 

 إن فالنا ابن اهللا محاية جلناب التوحيد فقد -حنن املسلمني-ولكن ال نقول 
  .يظن السامع أننا نقول إن هللا ولدا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

بها أربعة من أتباعه، وال  للمسيح عليه السالم كتوإمنا األناجيل سري
يصح عندنا يف اإلسالم أن نقول إن سرية ابن إسحاق أو موسى بن عقبة 

  .وحي من اهللا
ابن "و" رب"و" سيد"و" معلِّم"واألناجيل اليوم فيها وصف املسيح بأنه 

فأما (وليس يف شيء من ذلك داللة على التثليث الذي تعتقده النصارى، " اهللا
 مرية فيه، وكل داعية فضال عن األنبياء معلِّم، وقد قال أنه معلِّم فهذا حق ال

) : إن اهللا ومالئكته وحىت النملة يف جحرها وحىت احليتان يف جوف البحر
، وقد مسى بعض الصحابة رضي اهللا عنهم )يصلون على معلم الناس اخلري

 معلِّما كما يف حديث معاوية بن احلكم السلمي، وال إشكال يف الرسول 
كما يف إجنيل لوقا فصل " إنه معلم: "مطلقا، واملسيح نفسه يقولذلك 

  .وأما السيد فمثلها أيضا)! ٢٢(
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وأما الرب فكل صاحب شيء يقال له ربه، وقد قال تعاىل عن يوسف 
، ويكثر يف األناجيل ]٤١:يوسف[ ﴾ r   q   p   o   n﴿: عليه السالم

ح ابن اإلنسان فليس هو ذكر وصف املسيح بأنه ابن اإلنسان، فإن كان املسي
  ابن اهللا، وإن كان ابن اهللا كما يقولون فاألناجيل كاذبة؟

أن "وقد جاء يف األناجيل بعض صفات اهللا تعاىل وتوحيده، فمن ذلك 
، وأن املسيح كان "للرب إهلك تسجد وإياه تعبد: "املسيح عليه السالم قال

كل شيء قدير، يصلي فلمن يصلي؟ وكان عليه السالم يؤمن أن اهللا على 
، وقال )٢٧مرقص، فصل " (مستطاع عند اهللاكل شيء "مما قال عندهم و

  ).حىت يعلم الناس أنك أنت وحدك اإلله احلق: (أيضا
فقالت : "ومنها أن بين إسرائيل يعتقدون أنه نيب كما ورد يف إجنيل مىت

: ، وأن اهللا أرسله وقال عندهم)١١: ٢١فصل " (اجلموع هذا يسوع النيب
أنا إنسان قد : "، وقال)٤٨، ٩لوقا فصل " (قبلين يقبل الذي أرسلينمن "

  .))٤٠: ٨يوحنا " (حكمت باحلق الذي مسعته من اهللا
أن عيد امليالد ليس مذكورا يف " فرانسيس"وقد ذكر البابا احلايل 

اإلجنيل، وصدق وهو كذوب، وكفى بذلك زجرا ملن حيتفل، أو يهدي أو 
ثين، ولكن أكرب من ذلك ليس يف األناجيل تثليث، يرسل بطاقة ذا العيد الو

فليت البابا يقول ذلك، ورمبا كان البابا يصلي سرا كما فعل بعض أسالفه، 
فإن شك يف شيء مما قلنا، فليقرأ ما يف مكتبة الفاتيكان من نسخ قدمية ليجد 

  ! فيهاصفة النيب 
 صفات النيب والنصارى اليوم يكفرون مبا يف التوراة واإلجنيل من بقايا

 أو صفات مكة أو املشاعر وحنو ذلك، فيزعمون مثال أن الطريق اليت ال ،
، وهذا -"شكيم"اليت يسموا -مير ا جنس هي الطريق بني القدس ونابلس 

 أن اليهود يقتحمون املسجد األقصى املبارك يوميا وهم -١: يكذبه أمران
 أن كل مسافر -٢سها، أجنس خلق اهللا، وجناستهم مذكورة يف التوراة نف

طريقا مكتوبا عليه " الشميسي"يرى يف املكان الذي يسمى من جدة اليوم 
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" سفر التثنية"وال يدخل مكة شرفها اهللا إال املسلمون، ويف " لغري املسلمني"
، قال شيخ "جاء اهللا من ساعري وأقبل من طور سيناء وتألأل من فاران"

" فاران"التسمية معروفة يف زمانه، وإن هذه " (اجلواب الصحيح"اإلسالم يف 
!   "   #   $   %   &   '   ﴿: هي جبال مكة، وإن هذا مثل قوله تعاىل

" القاموس"، كما ذكر صاحب  انتهى كالمه ملخصا)]٣-١:التني[ ﴾)   (
فالظاهر أنه " ساعري"مذكورة يف التوراة أي يف عصره أيضا، أما " فاران"أن 

  .صرةجبل سعري القريب من النا
 وعن مكة، وعليه ذكر أن يكون كله عن النيب " سفر أشعياء"ويكاد 

، كما أن يف أسفار التوراة أنه يف التوراة صفة النيب  عبد اهللا بن عمر 
وخامت النبوة على كتفه، " أركون السالم"وهو " سيد العامل"، فهو صفته 

فيه، " رشليمأو"غري أن اليهود حرفوها وغريوا البشارات وأقحموا كلمة 
العليا أو اجلديدة أو السماوية حىت " أورشليم"هي " فاران"وبعضهم يقول إن 

وادي "كما يف بعض األناجيل إىل " وادي بكة"ال يقولوا مكة، وحرفوا 
يقع يف فلسطني، كما " زمزم" "ماء احلياة"، وبعضهم يزعم أن "البكاء

املسيح عليه السالم حني إن : ينكرون القبلة، وعندهم يف إجنيل يوحنا يقولون
وصدقت يف ذلك فهو عليه السالم (يا سيد أرى أنك نيب : قالت له املرأة

آباؤنا سجدوا يف هذا اجلبل، وأنتم تقولون إن : ، مث ابتدأت تسأله فقالت)نيب
يا امرأة : يف أورشليم املوضع الذي ينبغي أن يسجد فيه، فقال هلا يسوع

"  اجلبال وال يف أورشليم تسجدون لآلبصدقيين أنه يأيت ساعة ال يف هذه
  ).٢١-١٩، /٤فصل (

وحقا قال فالقبلة حوهلا اهللا إىل الكعبة املشرفة، فهي ليست يف جزرمي 
  .أو يف أورشليم

فتقول التوراة اليت يؤمن ا النصارى " ماء زمزم"و" عني احلياة"وأما 
هلاجر واضعا إياها فبكَّر إبراهيم وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطامها : "حىت اليوم

على كتفها والولد، وصرفها فمضت وتاهت يف برية بئر سبع وملا فرغ املاء 
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من القربة تركت الولد حتت إحدى األشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا 
ال أنظر إىل موت الولد، فجلست مقابله ورفعت : حنو رمية قوس، ألا قالت

الك اهللا هاجر من السماء صوا وبكت، فسمع اهللا صوت الغالم، ونادى م
وقال هلا ما لك يا هاجر؟ ال ختايف ألن اهللا قد مسع صوت الغالم حيث هو، 
قومي امحلي الغالم وشدي يدك به ألين سأجعله أمة عظيمة، ففتح اهللا عينها 
فأبصرت بئر ماء فذهبت ومألت القربة وسقت الغالم، وكان اهللا مع الغالم 

. اهـ" و رامي قوس فسكن يف برية فارانفكرب وسكن يف الربية وكان ينم
  ).١٢-١٤، ٢١سفر التكوين، فصل (

وكثري منهم ينكرون أن يكون إبراهيم عليه السالم قدم إىل احلجاز، 
أي اليهود، وحنن نرد ) اإلسرائيليني(وقد رد العقاد على هؤالء الذين يسميهم 

 هو الذي رفع عليهم مبا ثبت يف القرآن والسنة من أن إبراهيم عليه السالم
القواعد من البيت وأذّن يف الناس باحلج بعد أن بوأه اهللا مكانه، وهذا أمر مل 

حىت رآها " قرنا الكبش"يكن ينكره أحد من العرب يف اجلاهلية، بل بقيت 
  .املشركون واملسلمون أيضا

هلذه االفتراءات ولكفرهم ووأكاذيب اليهود والنصارى كثرية جدا، و
r   q   p   o   n   ﴿:  اهللا تعاىل عن مواالم فقالوهذا الباطل انا

�   ~   }   |   {   z   y    xw   v   u   t   s﴾ 
 ﴾¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨﴿: ، وقال بعده مباشرة]١٤٤:النساء[
، وهؤالء املنافقون هم الذين يتخذون اليهود والنصارى أولياء ]١٤٥:النساء[

، ويقولون إم أقوى أمة يف العامل ]٥٢:ائدةامل[ ﴾G   F   E   D﴿ويقولون 
ويبتغون عندهم العزة، وال يكفِّروم بل تقضي سياستهم املزعومة التعاون 

#   ﴿: معهم واختاذهم أصدقاء وشركاء وحلفاء، وقد قال جل شأنه    "
3   2   1   0   /   .-   ,   +   *)   (   '   &   %   $﴾ 

>   =   <   ?   @   E   D   C   B   A   ﴿ : إىل أن يقول]٥١:املائدة[
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G   F﴾ ]اآلية، فانظر إىل قوله جل شأنه]٥٢:املائدة  :﴿-  ,   +﴾ 
  !، وتأمل حال أمريكا اليوم مع الدولة الصهيونية]٥١:املائدة[

ويذكر التاريخ كيف قام النصارى حبروم الصليبية وسفكوا الدماء 
بزعمهم، وافتروا على املسلمني " صلبوتصليب ال"الربيئة وحبثوا ونقبوا عن 

ما شاؤوا، األمر الذي اضطر الفاتيكان إىل االعتذار عنه، واهللا أعلم حبقيقة 
هذا االعتذار، وحنن ال ندعو البابا إىل االعتذار فقط، بل ندعوه إىل الكلمة 

  .السواء اليت ذكر اهللا يف كتابه، وإىل اتباع ملة إبراهيم عليه السالم
ستشرقون وأكثرهم يهود وبعضهم نصارى، وهم كما قال مث ظهر امل

، وأنكروا كثريا من حقائق اإلسالم وشوهوا عقائده "رهبان فكر"حممد أسد 
إنه :  باجلنون والصرع والشهوانية، وبعضهم يقولوتارخيه، واموا النيب 

نصراين ابتدع دين " كاردينال"هو الذي وضع القرآن، وأنه قسيس أو 
ون هو البابا، وألصقوا به صلوات اهللا عليه كثريا من التهم، اليت اإلسالم ليك

، ]٥٣:الذاريات[ ﴾/   10   2   3   4   5﴿ال خترج عما قاله الكفار األولون 
ومسوا املسلمني " هرطقة اإلمساعيليني"ومسى النصارى الغربيون اإلسالم 

  "!احملمديني الكفار"
 فروخا وكان هلم فروخ من أبناء واجلديد أن هؤالء املستشرقني ربوا هلم

املسلمني أي من املنافقني اجلدد الذين نشروا أفكارهم أكثر منهم، ومن 
هؤالء الفروخ طه حسني الذي مسوه عميد األدب العريب، وهو الذي صرح 
بأن ورود إبراهيم وإمساعيل يف القرآن غري كاف إلثبات وجودمها تارخييا، 

كما رد غريه، فطه " حتت راية القرآن" كتابه ورد عليه الرافعي رمحه اهللا يف
" أناتول فرانس"، وهو الذي قلد "مرجليوث"حسني هو تلميذ املستشرق 

، وتلميذ طه "حديث األربعاء"فكتب طه حسني " حديث االثنني"كاتب 
الذي أسس جامعة امللك سعود يف امللز بالرياض، " مشس"حسني هو املدعو 

اتة القبطي، أما زوجته فهي فرنسية وكان سكرتري طه حسني فريد شح
اليهودي، ويقول األستاذ " إسرائيل ولفنسون"وتلميذه األثري هو " سوزان"
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إن طه حسني قد تاب ملا سافر إىل الديار احلجازية : الباحث حممد عمارة
  .ورأى الكعبة، واهللا أعلم

وملا مات طه حسني رثاه بعضهم، وممن نعاه أو رثاه محد اجلاسر الذي 
مونه عالمة اجلزيرة، يف حني أن عالمة اجلزيرة يف ذلك الوقت هو الشيخ يس

  .عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا
واعتمد محد اجلاسر يف حبثه عن اآلثار على الشعر اجلاهلي الذي ينكره 

اكتشاف "طه حسني وجعله متهيدا إلنكار القرآن، ونشر محد اجلاسر كتاب 
 وهي مستشرقة فرنسية، وذكر اجلاسر "جاكلني"الذي كتبته " جزيرة العرب

" بلنت"و" بوريأركهارت ون"بعض الرحالة الغربيني ومن هؤالء الرحالة 
  ".غربيون يف بالدنا"، وكتب عنهم حممود السمرة كتابا عنوانه "بلي"و

 وإمنا ،والواقع أن كثريا من الرحالة الغربيني أرادوا اكتشاف هذه اجلزيرة
ن واملنصرين، وبعض الرحالة جاسوس صريح، فعلوا ذلك خدمة للمستعمري

وكثري منهم مل يتعد مدينة بريوت وإمنا سأل فيها بعض الناس، وكثري منهم 
، فالعرب عندهم بدو جهلة، وهذا "البدو الوهابيني"بل كلهم يسمون العرب 

ما مسعته بنفسي من بعض الغربيني حيث مسوين بدويا يف مصر، وقد ذكرت 
لغربيني رأى البحرية الواقعة قريبا من الرياض اليت طوهلا أن بعض ا" جاكلني"

مائة ميل كما زعم، وبعض املستشرقني كان يأيت إىل هذه البالد متنكرا 
 عدد اخليول لدى القبائل، ويرى أن الغرب أوىل ا، ويقولون إن غرضه
  ؟فإذا كانت اخليل كذلك فكيف بالنفطم هفكيف يكون شره

 ، وفؤاد محزة،م أهل مكة حافظ وهبةومن فروخهم الذين يعرفه
 الذي ترجم هلم يف ،وعبداهللا الدملوجي وزميلهم خري الدين الزركلي

، وفيه ذكر أن فؤاد محزة رجع عند موته عن عقيدته الدرزية إىل "األعالم"
عقيدة أهل السنة واجلماعة، وذكر الزركلي عن نفسه أنه كان عضوا يف 

 ومل يذكر الزركلي ،"تركية الفتاة"على مجعية وهي رد " العربية الفتاة"مجعية 
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 وال ، وقد أفضوا مجيعا إىل ما قدموااخللفاء العثمانيني وكأم ليسوا أعالماً،
  .يظلم اهللا مثقال ذرة

اليت حتدث " جند الفتاة" مسي فيما بعد أصل ماعربية الفتاة الكما أن 
ين أحد أثرياء  وهذا اليما،أي أمحد زكي مياين" مياين"عنها مؤلف كتاب 

  .العامل، فقد كان وزيرا للبترول يف السعودية
وممن ذكر عقيدة فؤاد محزة ويوسف ياسني غري الزركلي الشريف 
عبداهللا بن احلسني ملك األردن سابقا، فقد ذكر أن فؤاد محزة درزي وأن 

 نصريي، وإمنا مسي -"يوسف جريدة"الذي يعرف باسم -يوسف ياسني 
رئيسا للشعبة  مديرا لتحرير جريدة أم القرى، وعمل يوسف جريدة ألنه كان

 أو فيما يشبه منصب رئيس الوزراء حىت مات، وقد كره الشيخ السياسية
عبدالرمحن بن قاسم تقدمي يوسف ياسني موع الفتاوى، ولكن هكذا 

  .بنهايتهطلبت احلكومة وبقيت عائلة يوسف ياسني يف الدمام واهللا أعلم 
ره هنا أن فؤاد محزة اقترح توحيد اململكة باسم ومما ينبغي أن نذك

واحد، وأن يكون هلا عيدان العيد الوطين وعيد اجللوس، وجعلهما يف نفس 
تاريخ اليومني الذين كانا للعرب يف اجلاهلية، ولكن الشيخ حممد بن إبراهيم 
رمحه اهللا أنكر ذلك ومعه علماء عصره كلهم، وأفتوا بتحرمي االحتفال بالعيد 

، حيث )االعتدال اخلريفي(طين الذي اقترحه فؤاد محزة وجعله أول امليزان الو
كان العرب يلعبون فيه يف اجلاهلية، وقال العلماء إن عيدي الفطر واألضحى 
مها العيدان الشرعيان الوحيدان، وقد أبدلنا اهللا تعاىل ما عن اليومني الذين 

  .ديثكان أهل اجلاهلية يلعبون فيهما كما ثبت يف احل
مث جاء اجليل الثاين الذي كان منه رشاد فرعون الذي قال عنه شيخنا 

: أعوذ باهللا إن اهللا تعاىل يقول: "الشيخ حممد األمني الشنقيطي ملا ذكروه له
﴿Ó   Ò    Ñ    Ð﴾ ]ومنهم أيضا معروف الدوالييب رئيس "]٩٧:هود ،

يقارب حزب الشعب السوري، ومنهم بعض النصارى الذين ظلوا سفراء ما 
قال إن اجلهاد ف" بولس سالمة"ثالثني سنة مثل مجيل البارودي، أما النصراين 
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، "ملحمة عيد الرياض"غزو وسلب كما يف الكتاب الذي نظمه شعرا بعنوان 
مث تبعهم اجليل الذي جاء بعدهم مثل أمحد عسه، واد الغادري وزهدي 

  .الفاتح وصالح الدين خمتار وشكيب اجلابري
اء الدين مل يكتفوا بالتغيري الفكري، بل ضموا إليه التغيري كما أن أعد

االجتماعي، واقترح بعضهم مشروع توطني البادية وجلب احلكيمات إليه 
، إىل اخلرج ووادي فاطمة، "انالليسرس "ونقلوا جتربتهم يف ريف مصر 

وحتت ستار مكافحة اجلراد قضت احلكومة الربيطانية على اإلخوان 
 كان فيهم تشدد وغلو جيب ذيبه، والعجيب أن هذا اجلراد الذين" الغطغط"

ال يوجد إال حيث يوجد اإلخوان، أما املناطق األخرى من جزيرة  العرب أو 
  !من البالد األخرى فلم يقض عليه فيها الربيطانيون

ومن عجيب أمر اإلخوان أم أسقطوا الطائرة احلربية ببنادقهم وقالوا 
  ".اهللا تعاىل فوق الطيارة وإال الطيارة فوق اهللا؟ ":ملن اعترض على اجلهاد

مشكلتنا احلقيقية هي "وقد قابلت أحدهم يف حي املالوي مبكة، فقال 
  .، وذكر كالما طويال عن ذلك"اجلهاد

وكانت وزارة املستعمرات يف لندن تعتمد على التقارير اليت يرفعها هلا 
ني، غري أن العراقيني املندوب السامي يف العراق ذلك احل" برسي كوكس"

كانوا ضد االجنليز وثاروا عليهم، وقتل الشيخ ضاري الشمري املندوب 
، والشيخ ضاري هذا هو جد "ليشمان"الربيطاين يف ذلك الوقت املدعو 

يف " هيئة علماء املسلمني"الشيخ حارث الضاري رمحه اهللا الذي كان يرأس 
فغزا العراق وكانت له " ليشمان"العراق، ومل يرتدع بوش الصغري مبصري 

 إىل سحب "باراك حسني أوباما"اهلزمية املنكرة هناك، األمر الذي دعى خلفه 
كلوب " اعترف -على ما فيهم-اجليش األمريكي املهزوم، وهؤالء اإلخوان 

الذي " ديكسون"أنه عجز عن إدخال جاسوس بريطاين بينهم، أما " باشا
ه حني زارهم ما رأى فيهم من كان وكيال سياسيا يف الكويت، فقد أدهش

هؤالء هم الذين يعبدون اهللا حقا، : التعبد وكان من طائفة املتطهرين، وقال
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إن ": لورانس"، وقال اجلاسوس الربيطاين "الكويت وجاراا"وألف كتابه 
القضاء على اإلخوان يكلف االمرباطورية الربيطانية مخسني ألف جندي 

أن تالمسها مشس الصحراء احملرقة، بريطاين سوف تذوب رؤوسهم مبجرد 
  .أي أم لن يستطيعوا القضاء عليهم مطلقا وذلك هدف بريطاين يسعون إليه

وأنا أدعو القارئ إىل قراءة الوثائق الربيطانية إن استطاع، وفيها يقولون 
إن األب الروحي لإلخوان هو الشيخ عبدالكرمي الدرويش، والعجيب أن هذا 

فرائص أقوى دولة يف العامل آنذاك مل يكن يكلف اجليش الذي ترتعد له 
هد ميزانية الدولة قرشا واحدا، بل كان الواحد منهم يأيت ببندقيته ودابته وجيا

) جتربتنا املعجزة(يف سبيل اهللا وابه كل الدول، وسيأيت هلم تفصيل ضمن 
  .من النصيحة الثالثة

ون أن كل عريب وقد ذكر جهاد اخلازن يف جريدة احلياة أن اهلنود يظن
، وأخوه مسري اخلازن هو الذي سرق "اجلليل"مسلم، وجهاد هذا نصراين من 

خزينة جريدة الشرق األوسط، وبالطبع ال يتهمه اإلعالميون عندنا بالنصرانية 
  فضال عن اإلرهاب أو التكفري، وكيف يكونون إرهابيني وهم غري مسلمني؟

ن النصارى اليوم وال وأغرب من ذلك كله أن بعض املنافقني حياورو
حياوروم على أساس الكلمة السواء اليت ذكر اهللا يف كتابه، أو الدعوة إىل 
اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن، بل على الشروط 
الوضعية اليت وضعها أولئك النصارى وأمهها أال تثار القضايا املختلف فيها 

، وإمنا يكون احلوار يف األمور املتفق التنصريتثليث واجلزية والتحريف وكال
، فما فائدة احلوار يف املتفق عليه، وهل هذا إال أشنع مما لو شرطت !عليها

علينا إيران احلوار يف علي بن أيب طالب بشرط أن ال نثري موضوع أيب بكر 
وعمر وعائشة ألن اخلالف يف ذلك واقع، كما اشترط النصارى أن يكون 

 ال سياسيا، وأن يكون مقر احلوار الدائم يف الفاتيكان وال مانع احلوار دينيا
  .من احلوار يف أي مكان آخر برضى الطرفني

وقد اطلعت على بعض وثائق احلوار، كما قرأت حتذيرات بعض من 
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كتب عنه حمذرا منه املسلمني، كما بلغين حتذيرات بعض أساتذة الالهوت 
ذرون عربا وغربيني ذكروا أن جملس الغربيني وهم غري مسلمني، وهؤالء احمل

الكنائس العاملي ما هو إال واجهة صهيونية، وأن الذين أسسوا احلوار أو 
شاركوا فيه هم من الصهيونيني النصارى، وهؤالء الصهيونيون ابتدأوا بتربئة 

بوا األناجيل املصرحة بذلك، ويعتقدون أن قيام اليهود من دم املسيح وكذّ
ا هو إال متهيد لرتول املسيح الذي سوف خيتطفهم الدولة الصهيونية م

بزعمهم إىل السحاب، ويدمر األشرار الوثنيني أي املسلمني ويهدم الكعبة 
اليت يشارك " هرجمدون" ويهزم قوى الشر يف معركة -كما يزعمون-املشرفة 

  . مليون جندي، ويبلغ فيها الدم أكثر من مائة غلوة٤٠٠فيها 
غريس " يؤمن رؤساء أمريكا كما ذكرت وذه املعركة املزعومة

  .، وهي إحدى العامالت يف البيت األبيض وترجم هلا حممد السماك"هالسل
واملمنوع قطعا هو احلوار مع الدعاة ومع من يدعو إىل كتاب اهللا وسنة 

  . بدون شروطرسوله 
صحيح أن األصل يف شريعة النصارى هو حترمي الربا، وأم حيرمون 

ولكن ليس يف شيء من وثائق احلوار ذكر هلذين، وال هو عمل قوم لوط، 
أيضا مما ينشره احملاورون يف الصحف اليومية، مثل اجلزيرة، والوطن، 
والرياض، وعكاظ، وإمنا مسعته فقط من بعض املشايخ غري املطلعني على 

فإن االلتزام به يفرض عليهم بواطن األمور، ولو فرضنا جدال أن ذلك عندهم 
  .لى احملكمة األمريكية العليااالنكار ع

آت ال " هرجمدون"تعتقد أن يوم " أمريكا"وهذه االمرباطورية الشريرة 
" يوحنا الالهويت"أو يف رؤيا " سفر حزقيال"شك فيه، وتؤمن مبا جاء يف 

  .عنه
 -أي ثنيا-ذلك تدبريا ولياً " غريس هالس"وليس العجب أن تسمي 

ذه  هافرة، ولكن العجب من يقف معليد اهللا تعاىل اهللا عن ذلك، فهي ك
  !ومع ذلك يدعي التوحيد! االمرباطورية أو يصدقها يف شيء
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 نقضت أمريكا اتفاقيات دولية كثرية وانسحبت من أخرى، وبعد أن
ومل توقع على بعض االتفاقيات احلقوقية، من الذي يصدقها أو يثق يف كالم 

  رؤسائها؟
 نمريكااأل  بعضأول لكفر يت-غفر اهللا هلم-وبعض علماء املسلمني 

 وهذا عندي غري صحيح، بل هو باطل، والغرب ويقول إم أهل فترة،
  ؟ أهل فترة أو كأهل الفترة وقد مسعوا بالنيب ونوكيف يكون

ومما يدل على أن الغربيني ليسوا أهل فترة أنه بقي لديهم بشارات 
ملهم كل  ومكة واملشاعر، كما أن كتبهم وتارخيهم وتعاصرحية بالنيب 

ذلك يثبت معرفتهم حبقيقة اإلسالم، وهذا غري البشارات اليت حرفوها 
وشوهوها عن قصد، كما أن األناجيل القدمية فيها إخبار صريح بنبوة حممد 

 وتسميته، وهذه األناجيل كانت معروفة لدى نصارى الشام والعراق 
وا خبيرب واملدينة وفارس، ويعرفها اليهود الذين هاجروا إىل جزيرة العرب وأقام

 كما ذكر اهللا تعاىل يف ويستفتحون على قبائل العرب املشركة بالنيب 
 وهي إىل اليوم معروفة يف مكتبة ،سورة البقرة، وظلت هكذا متداولة معروفة

الفاتيكان السرية، ويف احلبشة ويف تركيا ويف كثري من الدول األخرى، وممن 
، وعنه نقل "البِشر بسيد البشر"ي يف كتابه نقل حمتوياا اإلمام ابن ظفر الصقل

، وشيخ اإلسالم رمحه اهللا مل "اجلواب الصحيح"شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
ينقل ذلك عن ابن ظفر وحده، بل عن غريه أيضا كابن قتيبة، ولذلك يعرب 

يصلي " يوحنا"، ولذلك كان البابا "قالوا: "عنهم بصيغة اجلمع فيقول
 أن سبب استقالة سكرتري الباباتم إسالمه، وقد ذكر كاملسلمني ولكنه يك

تسرب بعض الوثائق املهمة من هي  املفاجئة،" بندكت السادس عشر"البابا 
 وإذا ضممنا إىل ذلك كله ما ذكره اهللا تعاىل وهو !مكتبة الفاتيكان السرية

 :أصدق القائلني يف سورة الصف أن عيسى عليه السالم قال لبين إسرائيل
، وأظن "أهل فترة"، تبني أم ليسوا ]٦:الصف[ ﴾  4   5   6   7   28   3 ﴿

أن القائل لو اطلع على هذه األدلة لرجع عن هذا القول، وليس هذا خاصا 
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، بل يشمل كل الغربيني اليوم، وتارخيهم حافل بأخبار أولئك، مبن عاصره 
  .كما أن فيه الكثري من دالئل النبوة اليت يعلمون

املئات من مراكز البحوث فضال عن الباحثني املستقلني وما ويف أمريكا 
  .أكثرهم

وكيف يقول هذا القائل إنه مل يبلغهم عن اإلسالم إال صورته املشوهة، 
الذي " نوماس جفرسن"مع أن من أهم زعمائهم ومؤسسي أمريكا الرئيس 

  .ال تزال نسخته من القرآن حمفوظة يف بنسلفانيا
  . ومشتهرةولكن أكاذي أمريكا كثرية

وهو كما مساه أكرب روائي يف " البنتاغون"ومن األكاذيب اليت يروجها 
أن اهلجوم على السفارات أو " نيطاوكر الشي" "غور فيدال"أمريكا 

القنصليات األمريكية مل يسفر عن حوادث، بينما يؤكد بعض شهود العيان 
  .املصابني شخصاً، غري ٣٠أن القتلى ال يقلون عن 

ارى لو أرادوا لعرفوا اإلسالم كما أنزله اهللا، كيف وهم مل وهؤالء النص
وتصنيف الوهابية كما ! خيطئوا يف تصنيف العلمانيني والصوفية معتدلني

يسموا إرهابية، كما عرفوا دول االعتدال اليت تقر إلسرائيل حبق الوجود، 
ما فيها الذي يسمونه إرهابا، وقد اكتشفوا املناطق القطبية و" اجلهاد"وعرفوا 

عرفوا البوذية وأصناف اوس والديانات البدائية، ومن األحياء والنباتات 
  وكل ذلك قبل ثورة املعلومات احلديثة،وديانة ما يسمى ما قبل التاريخ،

  .فكيف ال يعرفون اإلسالم لو أرادوا
ومن كان من الغربيني يهتم بالدين ويريده فمن السهل عليه أن يعرف 

، وإمنا كثر الكفر "اإلسالم" احلق الذي هو دين الفطرة دين اهللا الوحيد
 ال هم هلم إال عبودية الدرهم البهائمواإلحلاد يف الغرب ألن أكثرهم مثل 

والدينار، وليس لآلخرة عندهم من نصيب، وقد سألت بعض الغربيني الذي 
 جاء ملقابليت هل رأيت الكعبة املشرفة يف أي قناة؟ فقال ال، ودهش ملا حدثته

  .عن أسفار التوراة ووجدته جاهال ا جهال مطبقا
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فليس الغرب أهل فترة، بل هم معاندون جاحدون ال جيهلون اإلسالم 
لو أرادوا معرفته على حقيقته، وال يعذرون باجلهل أو مبا اعترى اإلسالم من 

  .تشويه
وكيف جيهل الغربيون اإلسالم وتارخيهم كله متأثر باإلسالم، فحظروا 

 أيام الروم البيزنطيني، مث أنشأوا حركة اإلصالح املعروفة بتأثري التماثيل
اإلسالم، وقد تزعمها الربوتستانت الذين يشكلون اليوم أكثر االجنليز 
واألمريكان ودول مشال أوروبا، وقد كان هؤالء املصلحون كما يسميهم 

 "جون ويكلف"الغربيون متأثرين باإلسالم عاملني به دارسني له، حىت أن 
، وساوى بني البابوية واإلسالم وكان معاديا "إننا حممديون غربيون: "قال

إن القرآن كتاب فاسد : "املشهور" مارتن لوثر"لألتراك كما يسميهم، وقال 
، وملا أراد أن يطعن "احلرب على األتراك"كتابا مساه " لوثر"، وألف "ومشني

أداة "ن األتراك هم  األتراك، وصرح بأ-أو مثل-من يف البابا قال إنه شر 
، وأن اجلهاد ما هو إال ب وقتل ونشر لإلسالم بالسيف، ورمبا "الشيطان

استشهد على هذا القول مبا يراه من قوة العثمانيني واستيالئهم على كثري من 
أجزاء أوروبا يف أيامه، حىت كادوا يفتحون أوروبا كلها ومنها أملانيا اليت ولد 

إن ": "احلرب على األتراك"ا، وقال يف كتابه هذا اخلبيث يف بعض مقاطعا
  .حتذيرا منهم" األتراك يقتربون منا

N   M   L   K   ﴿: وقد قال اهللا تعاىل    J   I    H    G   F   E
\   [   Z   Y    XW   V   U   T   S    R   Q   P   O﴾ ]١٩:املائدة[.  

الكافرين به  أن أولئك ومن عجائب التوفيق ونصرة اهللا لنبيه حممد 
من الكاثوليك واألرثوذوكس والربوتستانت يسمونه بغري امسه، وبذلك 

 كما صرف شتم املشركني الذين كانوا يسمونه شتمهميصرف اهللا عنه 
 عد ذلك صرفا من اهللا تعاىل، فاالجنليز ، وثبت يف احلديث أنه "مذمما"

قولون ، واألملان ي"ماهوت"، والفرنسيون يسمونه "مامهت"يسمونه 
  .، وهكذا فاحلمد هللا"ماتشميت"
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 مل يقاطعوا على األقل الدول اليت أصحاب العقيدةومن العجب أن 
، وكأنه رسول األتراك وليس رسولَهم، نشرت الرسوم املسيئة للرسول 

ومن ذلك الدمنارك والنرويج وفرنسا وغريها، وقد قاطع بعضهم السويد ليس 
 طعنوا يف سياسته وطالبهم باالعتذار جتاريا فقط بل دبلوماسيا أيضا ملا

  .فاعتذروا، مث أعاد السفري
  .وهكذا أصبح اجلنب الفرنسي أغلى عند بعض الناس من رسول اهللا 

وقد أسلم حرب أهل الكتاب وابن حربهم، وعاملهم وابن عاملهم عبد اهللا 
وجعله اهللا ومن أسلم معه، حجةً على من كفر من املشركني  بن سالم 

 ﴾|   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥﴿: كتاب، قال جل شأنهوأهل ال
 ﴾ }   |   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴿: وقال، ]١٩٧:الشعراء[
، بل كل من أراد احلق ، وليس هذا خاصا بعبد اهللا بن سالم ]١٠:األحقاف[

  .رآه جليا حىت يف عصرنا احلاضر
 وأعلن ذلك وآمن كذلك بعض من وفقه اهللا من وفد نصارى جنران

  :شعرا فقال
  جنينها بطنها يف معترضا * وضينها قلقا تغدو إليك

  خمالفا دين النصارى دينها
ويف ذلك الوفد نزلت سورة آل عمران، وأخبار أهل الكتاب يف السرية 

، وحسبك ملوكهم الثالثة، فأما كثرية، وكلها تدل على معرفتهم بصدقه 
 إال بعضهم، ذلك فلم يؤمن بالنيب هرقل فقد عرف أنه نيب ودعا قومه إىل 

كبري بطاركة الروم، وضن هرقل مبلكه فأخزاه اهللا وهزمه، " ضغاطر"ومنهم 
، وأما املقوقس فقد علم وأما النجاشي فقد أسلم وصلى عليه رسول اهللا 

، وقال عنه ابن القيم "الدلدل"أنه نيب فأهدى إليه مارية القبطية ومعها بغلة 
ميكن أن خيفى عليهم هذا أو يقال إم أهل فترة؟ وكيف ال ، فهل "كاد وملّا"

  يكون إسالم من أسلم منهم وهم كثري حجة على الباقني؟
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ولو أراد الباحثون الغربيون معرفة اإلسالم على حقيقته لعرفوا ذلك من 
مصادر اإلسالم املوثوقة، فمقتضى البحث العلمي أن يعرفوا أي شيء من 

اهلندية، " الفيدا"ينا وقرأنا كيف يرجعون إىل أسفار مصادره األصلية، وقد رأ
واللغة السنسكريتية، وكيف يدرسون البوذية والزرادشتية والطاوية واجلينية 
من املصادر األصلية هلذه األديان ويتعلمون لغاا، أما حني يبحث 

وعن " ألف ليلة وليلة"املستشرقون وأضرام يف اإلسالم فإم ينقلون عن 
للدمريي، وعن اخلرافات القدمية اليت ذكرها يوحنا الدمشقي " احليوانحياة "

 ذاته، وأمثاله، ويطعنون يف القرآن الكرمي ويف الصحيحني ويف النيب 
 القرآن ويرددون ما قاله املشركون من قبل من التهم واألكاذيب، مع أن

 حىت  من عماند يتكلم ا أمة عظيمة متتمحيةمتاح ومتوفر والعربية لغة 
موريتانيا، غري من جييدها من أهايل تشاد واريتريا ونيجرييا وفطاين وماليزيا 

: وأندونيسيا والترك ودول شبه القارة اهلندية، ولكن األمر كما قال تعاىل
﴿$  # ª   ﴿: ، وكما قال جل شأنه]١٤:النمل[ ﴾!  "     ©

±   °   ¯   ®   ¬ ، وقد بني جل شأنه أن ]٣٣:األنعام[ ﴾»   
: قالإلجنيل، ف مكتوبا عندهم يف التوراة وال الكتاب جيدون النيب أه
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O﴾ ]وإمنا كفروا به كما قالوا ألنه ليس من ذرية داود، ]١٥٧:األعراف ،
F   ﴿: قال جل شأنه! أو حسدا للعرب اإلمساعيليني، فالسبب إذن عنصري

 K   J   I   H   GN   M   L  ﴾ ]وهل آمن اليهود بعيسى عليه ]٩٠:البقرة ،
 على اختالف بينها كم ،السالم وهو من ذرية داود كما تصرح به األناجيل

بينه وبني داود عليه السالم من األجيال، وقد ورد صرحيا فيها قول األعمى 
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: ، وقال جل شأنه يف آيات القبلة]٧١:آل عمران[ ﴾'   )   (   *
﴿®   ¬    «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴾ ]وقال]١٤٤:البقرة ، :﴿   M

  R   Q   P   O   NS ﴾ ]وهل خيطئ أحد يف معرفة ]٢٠:األنعام 
  ابنه؟

واهللا تعاىل ألقى بينهم العداوة والبغضاء، حىت يف األمور اليت هي 
ملصلحة دينهم، كاحلوار القائم اآلن بني املسلمني والنصارى، على غري 

  .الكلمة السواء اليت أمر اهللا ا
المي يهودي والطائفة الربوتستانتية تقول إن احلوار يف حقيقته إس

واتفقوا فيه على نبذ ) املشؤوم(وإمنا صار ثالثيا بعد مؤمتر مدريد ! كاثوليكي
دين "العنف ونبذ الطائفية أو الكراهية بني األديان، واتفقوا على ما يسمونه 

الذي يعين عندهم اإلميان بالتوراة واإلجنيل والقرآن، واتفقوا على أن " إبراهيم
مكذبني للقرآن جاعلني التوحيد والتثليث ! دية كلها توحي الثالثةاألديان

سواء، وجاعلني احلق واحملرف سواء، وكلها أديان إبراهيمية كما قالوا، بل 
دعا املدعو أمحد الطيب شيخ األزهر إىل ما مساه تنقية األديان، فما الذي 
سوف ينقيه من اإلسالم القائم على كتاب اهللا، وملاذا مل يدع إىل تنقية 

ة من الوثنيات كزعم النصارى أن اهللا ثالث ثالثة، وأنه اختذ ولدا النصراني
 مما شاب عقائد املسلمني من العقيدة اإلسالميةيدعو إىل تنقية وسبحانه، 

  بدع الصوفية وغريها، أم أن صوفيته متنعه من ذلك؟
بعد " دم إبراهيم"وهو رئيس أمريكا سابقا " كارتر"وقد كتب القس 

العرب واليهود يشتركان يف هذا الدم، وليست القضية أي أن ) كامب ديفيد(
: قضية نسب بل دين، فماذا كان دين إبراهيم عليه السالم؟ أمل يقل اهللا تعاىل
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À   ¿    ¾ ¤   ¥﴿: ، وقال للمسلمني]٦٨-٦٧:آل عمران[ ﴾¼½       £﴾ 
 أوىل الناس به اليوم، وكل -املسلمني- فإبراهيم حنيف مسلم وحنن ]٧٨:احلج[

من كان على ملته فهو أوىل به، وهو الذي جدد بناء الكعبة املشرفة ودعا 
ست اليهود والنصارى على ملته أبدا، واملسلمون فقط هم ، وليببعثة النيب 

، أما اليهود والنصارى )أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم(الذين يقولون كل يوم 
Æ   Å   Ä   Ã   Â   ﴿: فهم كما قال تعاىل بعد اآليات السابقة مباشرة

È   Ç﴾ ]اآلية]٦٩:آل عمران .  
اية اإلضالل، كما أن وهل احلوار مع املسلمني بشروطهم هم إال غ

باطل وال جيوز اإلنفاق " روجيه جارودي"إنشاء معهد لألديان الثالثة يرأسه 
  .عليه من بيت مال املسلمني

وأكثر ما تتحدث األناجيل عنه أن املسيح عليه السالم كان خيرج 
الشياطني وليس ذلك خاصا به، فكثري من املسلمني دونه عليه السالم 

اله أو معجزاته هي ما يف القرآن الكرمي كإحياء املوتى خيرجوم، وأعظم أعم
وإبراء األكمه واألبرص ونفخ الروح يف التماثيل، وكثري من مفكري الغرب 

 إمنا كفروا بالنصرانية ملا فيها من -ال سيما يف عصر التنوير كما يسمونه-
املعجزات، والشيخ مصطفى صربي الذي كان شيخ اإلسالم يف الدولة 

ليجد مثلها يف مصر، وقد " االحتاد والترقي"ة هرب من أفكار مجعية العثماني
، ومن "موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني"عرب عن ذلك يف كتابه 

أي –املشهور، وتبعا لذلك " أرنست رينان"ذلك إنكار املعجزات كما فعل 
بيده جنيل اإل" توماس جفرسن" عدل الرئيس األمريكي -إحلاد عصر التنوير

  .وحذف منه كل املعجزات، هذا إن مل يكن جفرسن مسلما يكتم إسالمه
وليس من ديننا إنكار املعجزات، بل نؤمن أن للنبيني آيات وللصاحلني 
كرامات، وحنن نؤمن بأن للمسيح عليه السالم آيات تدل على صدقه ولكن 

 اهللا  أكثر منها وأعظم، وأجلها كلها القرآن كالمآيات صدق نبينا حممد 
  .اخلالد
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ومن الكرامات اليت يؤمن ا أهل الكتاب واملسلمون ما وقع ألصحاب 
  .الكهف

كما أنه ليس من ديننا الفصل بني ما هو سياسي وما هو ديين كما 
يدعي الكاثوليك، وهذه البدعة الغريبة على اإلسالم هي من األسباب اليت 

ني العبد وربه فقط، دفعت كثريا من الغربيني إىل اعتبار اإلسالم صلة ب
كدينهم احملرف، واعتبار السياسة ميدانا آخر ال دين فيه وال أخالق، 

، وحنو ذلك "اإلسالم احلركي"أو " اإلسالم السياسي"ويسمون اإلسالم احلق 
ال دين يف السياسة وال : مما يسمونه أو سيسمونه، وقدميا قال السادات

  .سياسة يف الدين
ربية وأخواا، والصحف السعودية ال سيما  قناة العوعلى هذا الضالل

  .الشرق األوسط والرياض وعكاظ والوطن
ومن نتائج احلوار املشؤوم والسياسة غري الشرعية ما قرأته يف بعض 

هكذا نشرت عكاظ، وما ! الصحف يف جدة من التبشري بسفارة إسرائيلية
لقطيع، كتبه تركي السديري يف جريدة الرياض من أن العداوة هي غريزة ا

أي أن كراهية اليهود والنصارى من بقية العصر احليواين املزعوم، وكتب 
، وسهري زكي ممثلة يهودية "من سهري زكي إىل اليزابث تايلور"السديري 

مصرية، أما األخرى فهي ممثلة يهودية أمريكية، وكتب بعض العلمانيني 
ر يف جملس الوزراء رأي أنه ال يوافق على ما قُ" إسالميأنا عريب أنا "آنذاك 

  .الذي كان عضوا فيه، وكان أذكى من كاتيب عكاظ والرياض
واحلمد هللا أن ديننا دين األمن والطمأنينة والتعاون ال دين الصراع 
والعداء، والغرب تقوم حضارته على الصراع املرير بني الدين والعلم وبني 

يعة، وبني العامل ورب الرجل واملرأة وبني الفرد واجلماعة وبني اإلنسان والطب
املعارضة، وبني املنتج والعمل وبني احلاكم واحملكوم، وبني احلكومة 

واملستهلك، وأمثال ذلك، وهذا الصراع كان قدميا أيام اليونان والروم، مث 
قامت عليه احلضارة الغربية املعاصرة، ومن مساوئ ذلك الشرك تلك التجزئة 
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تلك ، "وما هللا وما لقيصر" "د والروحاجلس"اليت يقوم عليها الفكر الوثين 
، وال وجود يف اإلسالم وهللا "جتزئة الطبيعة": "هوايتهد "املشكلة اليت مساها

 والعبودية ، والغاية واحدة،احلمد هلذه التجزئة، فاخلالق تبارك وتعاىل واحد
 وكلٌّ له قانتون، والطبيعة ، على كل البشر حىت اجلمادات تسبح اهللا،واحدة

 واألرزاق يقسمها اهللا، وكلٌّ له حقوق وعليه ، لإلنسان بإذن اهللامسخرة
واجبات شرعية، سواء أكان عاملا أو جاهال، غنيا أو فقريا، رجال أو امرأة، 

  .إخل... حاكما أو حمكوما، وعامال أو صاحب عمل 
" بولس"ومن الباطل والعنصرية اللذين تشبع ما الفكر النصراين، زعم 

، وعليه فاليهود عنده "هاجر"أفضل من أبناء اجلارية " سارة "أن أبناء احلرة
أفضل من العرب، ألن اليهود من ذرية إسحاق بن سارة والعرب من ذرية 
إمساعيل بن هاجر، فالعرب أمة حقرية عنده، وال يزال الغربيون حىت اليوم 

  .يقولون إن العرب عبيد سارة بل كل املسلمني كما تقدم
 أفضل من هو "إمساعيل"ل على أن الغالم احلليم والقرآن الكرمي يد

، وكالمها نيب له فضله، ولكن اهللا تعاىل يفضل "إسحاق"الغالم العليم 
باطل إذ ليس يف الكتاب والسنة ما يدل " بولس"بعضهم على بعض، وزعم 

على شرعية استعباد الفراعنة لألحرار، فإذا فعله الفراعنة فهو جزء من 
راض أن إبراهيم عليه السالم مل يعتق هاجر إن كانت ظلمهم، هذا على افت

 جويرية بنت احلارث املصطلقية، وإمساعيل حقا أمة، كما أعتق ابنه حممد 
عليه السالم هو الذي أعان أباه يف رفع القواعد من البيت، وهو الذي أنبع 

، فجنس اهللا له ماء زمزم، وهو الذي اصطفاه اهللا وجعل من ذريته حممدا 
ب أفضل من جنس العجم وليس آحادهم، أي ليس كل عريب أفضل من العر

  .كل عجمي، إمنا التفاضل بالتقوى وحدها
وقد فضل صلوات اهللا وسالمه عليه بين عبد القيس وأهل اليمن على 
الفدادين يف اجلملة وفضل أصحاب الغنم على أصحاب اإلبل، وى اهللا عن 
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ألحساب وأن يفخر أحد على  عن الفخر باتزكية النفس وى رسوله 
  .أحد

هذا وأكرب جمموعة شرقية نصرانية هم نصارى احلبشة، ونصارى احلبشة 
، وهم ال  قدمياابن حزم رمحه اهللاعنهم  يعقوبية كما ذكر  اليومال يزالون

يعترفون بالبابا الكاثوليكي وال بأتباعه، وهلم تقومي خاص ال يتبعون فيه 
كنيسة االسكندرية وأقباط مصر، والناس يف التقومي الغريب، وهم يتبعون 

احلبشة شعوب كثرية أكثرهم مسلمون، وفيهم بعض الوثنيني، ومن الشعوب 
، وهو من أكرب الشعوب اإلفريقية، إذ "أرومو"اليت يكثر فيها املسلمون شعب 

 مليونا، وبعض قادته عربوا البحر إىل اليمن مث ساروا ٤٠يبلغ تعدادهم اليوم 
 من اليمن إىل مكة شرفها اهللا، وجاؤوين وحتدثت معهم كثريا، على أقدامهم

ومع كثرة املسلمني هناك جتد احلكومات نصرانية كحال أكثر بلدان القارة 
السمراء، واملسلمون وهللا احلمد يزيدون يف احلبشة ويف إفريقيا ويف كل 
مكان، ألن اإلسالم دين الفطرة، وألجل ما اكتشفوا هناك من األناجيل 

 وامسه، وبعض القبائل هناك حتولوا من قدمية، وهي تصرح بنبوة حممد ال
الوثنية إىل اإلسالم بعد أن كانوا قابلوا أحد املنصرين الغربيني وسأله شيخ 

يدبره : قال له الشيخ! االبن يسوع: قال املنصر" من يدبر الكون؟"القبيلة 
ن أبدا، وملا جاءه أحد االبن واألب موجود؟ قال نعم، قال الشيخ هذا ال يكو
اهللا تعاىل خلَقه وهو : دعاة اإلسالم سأله الشيخ نفس السؤال فقال الداعية

  .الذي يدبره، قال الشيخ أما هكذا فنعم، فأسلم وأسلمت معه قبيلته
فهم أقل عددا ومع ذلك حيكمون ما يسمى اليوم " التجراي"أما شعب 
  .أثيوبيا وإريتريا

ا من الغربيني عبادة املادة، وأظن أم لو أعطوا غري أم يف احلقيقة أخذو
األموال ألسلموا ولو قيل هلم تعلموا العربية لتعلموها، فالناس هناك حيبوا 
كثريا، ولو قيل هلم اطردوا مجاعة األحباش لطردوهم من الس اإلسالمي 

  ! يقبلون على ما منه أهله يفروناملنحرفونوغريه، ولكن ال جيدون ذلك، بل 
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أن نصارى " أباطيل وأمسار"وقد ذكر األستاذ حممود شاكر يف كتابه 
م، أي أم فعلوا كما احلبشة حذفوا اسم النجاشي املسلم من قائمة ملوكه

الذي تعلم أبناؤه يف األندلس " أوفاريكس"جنليز مبلكهم املسلم فعل بعض اإل
ال إله إال  "وله عملة حمفوظة حىت اليوم يف املتحف الربيطاين مكتوب عليها

  ".اهللا حممد رسول اهللا
وأيا ما كان األمر جيب إعطاء هؤالء القوم ودعوم إىل اإلسالم، ال 

هاجر إليها " أثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان"سيما وأن هذه املناطق 
املسلمون ودخلها دين اهللا قبل أن يهاجر املسلمون إىل املدينة، وكانت 

  .م تشملها كلها أكسو-أو مملكة-إمرباطورية 
 تعاون ملوك احلبشة النصارى ،وبعد سقوط األندلس وجميء الربتغاليني

 ومل يعرفوا بعد ،معهم، وكان الربتغاليون يطمعون يف االحتالل العسكري
القوة األمريكية الناعمة، فأرادوا أن حيتلوا جدة ومنها إىل مكة واملدينة، 

ووضعت احلاميات يف اليمن ولكن الدولة العثمانية كانت هلم باملرصاد، 
" غوري"وساعدت املسلمني يف الصومال يف جهادهم بقيادة ااهد البطل 

رمحه اهللا، وجعلت البحر األمحر حبرية إسالمية كالبحر األبيض، فاضطرت 
الكنيسة الكاثوليكية يف روما إىل تطويق املسلمني من الشرق، واحتل 

ردهم الربيطانيون، واحتلوا هم اهلند الربتغاليون شواطئ اهلند والفلبني حىت ط
وألغوا الشريعة اإلسالمية فيها وأنشأوا حكومة اهلند الربيطانية اليت خضعت 
هلا البصرة والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومشيخات اخلليج آنذاك، كما 
خضعت للربيطانيني حمميات عدن واجلنوب، وأكثر جزيرة العرب، وخضع 

لى حكم الدولة العثمانية، وظلوا يف اخلليج حىت هلم كل من فضل حكمهم ع
حل حملهم األمريكان الذين جاؤا بأسطوهلم الضخم وحاملة طائرام، 
وجعلوا املنامة مقرا لذلك، ومل خيرج عن نفوذ االجنليز إال آل عايض يف أا 

 وآل الرشيد يف حائل، وكل ما عمله االجنليز وما كوتبوا به ،يف اجلنوب
، وهو كذلك حمفوظ "لورمير"ئق الربيطانية ونقله املؤرخ االجنليزي نشرته الوثا
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يف املتاحف التركية واملصرية، ومنشور أيضا يف صحف تركيا ومصر، وبعض 
  .الذي كتبه مجال باشا التركي" إطالعات"ما فعله خونة العرب نشره كتاب 

واحلاصل أن أولئك النصارى يف احلبشة تعاونوا مع نصارى الغرب، 
ل الثالثي احلَيأي " هيالسيالسي"مث " منلك"ن تعاون معهم امللك احلبشي ومم

أما ! أو القوة الثالثية، ويعين بالقوة الثالثية األب واالبن وروح القدس
ه كما أمهلوا ذكر النجاشي من قبل، ومن املسلم فقد أمهلوا ذكر" منلك"

  .التجراي حكام أريتريا اليوم
 هو تأييده املطلق لدولة إسرائيل "أسياس أفورقي"وليست مشكلة 

وإعطاؤها بعض اجلزر أو سجن املسلمني وجتنيد املسلمات أو فتح بالده 
للتشيع، ليست هذه فقط على ما فيها من شر، بل هو نصراين حاقد متعصب 

 جيب دعوم وبيان احلق هلم، وجيب الضغط عليه -وكل نصارى التجراي-
حة وتعليم اللغة العربية وإخراج كل لكي يتيح نشر السنة والعقيدة الصحي

املسلمني من سجونه، كما جيب طرد مجاعة األحباش من إثيوبيا وأريتريا، 
ومنعهم من العمل هنا، ومنع شيخهم من الدخول والعالج يف جدة، وحماربة 

ويف إريتريا " أوغادين"فكرهم باحلجة والبيان، وجيب تأييد ااهدين يف 
انية من البحر األمحر واخلليج، وأن يلتزم ساطيل النصراألوطرد كل 

األمريكان حدودهم اليت نص عليها القانون الدويل، وليس منها قطعاً احتالل 
البحر األمحر واخلليج بالذريعة الباطلة، وهي أا مياه دولية، وذه الذريعة 

وغريها من اجلزر التابعة " حنيش"وجزيرة " دهلك"نزل اليهود يف جزيرة 
 العرب، وقد رأيت بعيين األساطيل األمريكية يف البحر األمحر فأينجلزيرة 

  أمريكا من هذا البحر ومن اخلليج، وهل للقرصنة معىن أعظم من ذلك؟
كما نقول هلؤالء املستعمرين اجلدد إن أمن اخلليج هو مسؤولية أبنائه 
 وليس مسؤولية األمريكان وال غريهم، وجيب على أبنائه أن يعلنوا اجلهاد،

  . عدودمههمويتعني ذلك عليهم إذا 
كما ينبغي للمسلمني أن ينكروا اإلساءة إىل أي نيب، وأن يفرقوا بني 
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 مرحلة -٢ مرحلة ما قبل النسخ والتحريف، -١: مرحلتني يف األديان املرتلة
ما بعد ذلك، ومن اإلساءة إىل املسيح عليه السالم أن يصوره هؤالء كما 

اعيل ومها يستقسمان باألزالم، وهؤالء الذين صور املشركون إبراهيم وإمس
يدعون حب املسيح عليه السالم يصورونه على صورة اليهود أو العرب 

 روميا، الذين يروم يف هولندا أو يف إيطاليا أو أسبانيا، ورمبا صوروه أشقر
الذي مل ير املسيح قط صوره " دافنشي" بل إن ،وكل ذلك من الظن واإلفك

 مليون دوالر يف ٤٥٠، وبيعت ب"خملص العامل"ه ومساها يف إحدى لوحات
 وصوروا حياته اجلنسية !هذه األيام، أي أكثر من مليار ونصف مليار ريال

أما التماثيل له وألمه الصديقة، فأنت تراها يف ميادينهم  ،كما يزعمون
، "فرجينيا"خصوصا يف أمريكا، وهناك مسوا إحدى الواليات باسم العذراء 

بل تراها يف " هوليود"قتصر صور املسيح عليه السالم على أفالم ومل ت
القنوات التلفزيونية وتعرضها كثريا القنوات األصولية، وهذا بعض إفك 

  .النصارى وابتداعهم
  : املسيح يف األناجيل-

ويف آخر الكالم املوجز عن النصرانية أقدم للقارئ الكرمي ما يف 
ارة إليه، وأهم ذلك حقيقة املسيح كما األناجيل نفسها وبعضه تقدمت اإلش

  .يف األناجيل وأنه ليس إهلا كما يعتقدون
 ومع ،األناجيل األربعة مبا فيها من تناقض وما دخلها من التحريفيف و

اختالف النصارى يف حقيقة كاتبيها، وجهالة مترمجها صورة للمسيح عليه 
 دينهم، فليس فيها مثال السالم مغايرة ملا يعتقده فيه النصارى، بل يبنون عليه

، وال األلفية السعيدة، وال إىل ما يدعو إىل الوهية "اخلطيئة األصلية"التثليث و
املسيح، وال فداء اإلنسانية، وال احللول، وال عيد امليالد، وليس فيها أن 
املسيح عليه السالم ادعى أنه هو النيب الذي خيربهم عن كل شيء، بل صرح 

  .القبلة سوف تتغريبأنه غريه، وصرح بأن 
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وليس فيها أن النصرانية دين عاملي بشر به غري اليهود، وال أن بعض 
  . التوراة منسوخة كاخلتان، أو بعض أحكامها كأكل اخلرتيرشرائع

  .وليس فيها ذكر أن إبراهيم عليه السالم كان يهوديا
  :وليس فيها ذكر للرهباينة قط، وإمنا فيها

: أنه قال عليه السالم): ٩ عدد ٨صل ف(يوحنا  ففي إنه إنسان، -١
  ".أنا إنسان قد كلمكم باحلق الذي مسعه من اهللا"

أم سألوا األعمى من الذي عاجلك ) ١١عدد (ويف الفصل التاسع منه 
  ".إنسان يقال له يسوع: "فقال

: تقول له املرأة) ٢٠عدد ( ففي يوحنا الفصل الرابع منه  أنه نيب،-٢
  .ويقرها على ذلك" يا سيدي أرى أنك نيب"

يقول له ) ٢٠عدد (الفصل التاسع منه :  ففي لوقا: أنه يسبح اهللا-٣
  .ويصمت عليه السالم مقرا بذلك" تسبح اهللا): "كبري احلواريني(بطرس 
، ففي إجنيل مىت الفصل التاسع عشر قال له بعض  أنه معلّم-٤
، كما يف الفصل ، ومثله يف الفصل الثالث عشر من لوقا"أيها املعلّم: "جلسائه

ريب الذي  "٨العاشر من إجنيل مرقص، ويف الفصل األول من يوحنا عدد 
  ".تفسريه يا معلّم

  ).١٢عدد (وكذا يف لوقا الفصل الثاين والعشرين 
أنه أرسل عليه السالم رجال : ١٤ويف يوحنا الفصل الثالث عشر عدد 

  .أي نفسه" يقول لك املعلِّم: "إىل آخر وقال له
: يقول املسيح عليه السالم) ١٣عدد ( الفصل الثالث عشر ويف يوحنا

  ".أنتم تدعونين معلما وسيدا وحسنا تقولون، ألين أنا كذلك"
: ، ففي جتارب إبليس له يقول وهو أيضا ال يعبد إال اهللا الواحد-٥

  ".ال جترب الرب إهلك) أي يف التوراة(مكتوب "
ك تسجد وإياه للرب إهل"مكتوب : يقول) ٩ عدد ٤لوقا فصل (ويف 
  ".وحده تعبد
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  ".الرب إهلنا رب واحد): "٢٩ عدد ١٢مرقص فصل (ويف 
   يف األناجيل أن املسيح عليه السالم كان يصلي فلمن يصلي؟-٦

  :انظر مثال
  ).٢٩ عدد ٢٦مىت فصل (

  ).٤٦ عدد ٥مرقص فصل (ويف 
  ".وقضى الليل كله يف الصالة هللا): "١١ عدد ٦لوقا فصل (ويف 
  ).٣٥ عدد ١صل مرقص ف(ويف 

  :ومنها أنه ال يعلم الغيب
وأما ذلك "قال املسيح عليه السالم ): ٣-١ عدد ٢٤فصل (ففي متى 

وتلك الساعة فال يعلم ا أحد وال مالئكة ) يعين يوم القيامة(اليوم 
  ".السماوات إال أيب وحده

  ).٣٤ عدد ١٣مرقص فصل (ومثله يف 
 عدد ١٩مىت فصل (في إجنيل  ف: إجالل هللا تعاىل فيهاأقوالهمن  و-٧

ملاذا تدعوين " "أيها املعلم الصاحل"يقول املسيح عليه السالم ملن دعاه ) ١٧
، )١٩ عدد ١٨لوقا فصل (، ومثله يف "صاحلا ليس أحد صاحلا إال اهللا وحده

  ).١٨ عدد ١٠مرقص فصل (ويف 
 :ويف األناجيل ما يدل على أنه ليس هو اهللا كما يزعم النصارى -٨

أما يسوع فكان يتقدم يف احلكمة والقامة ): "٥٢ عدد ٢لوقا فصل (ففي 
  ".والنعمة عند اهللا والناس

 ويف األناجيل كلها أن الناس كلهم وكذا املالئكة كلهم أبناء -٩
  .اهللا، أي عياله كما تقدم

أنتم من : "يقول املسيح لبين إسرائيل) ٩ عدد ٨يوحنا فصل (فمثال يف 
إين أصعد إىل أيب وأبيكم ): "١٧ عدد ٢٠ل فص(، وفيه "أب هو إبليس
  ".وإهلي وإهلكم
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هم أبناء اهللا إذ هم أبناء : "يقول املسيح) ٢٦ عدد ٢٠لوقا فصل (ويف 
  ".القيامة

 ويف إجنيل مرقص ينكر املسيح على بين إسرائيل ترك كتاب اهللا -١٠
تركتم وصية اهللا ومتسكتم بتقليد ) "٩ عدد ١١فصل (واتباع فقهائهم 

  ".سالنا
واملسيح عليه السالم إمنا يدعو إىل وصية اهللا، ومن ذلك العمل بكتاب 

  .اهللا واتباع سنة نبيه اخلامت 
ومن ضالل النصارى أم ينتسبون إىل شخص املسيح عليه السالم، 
فأي نصراين تقابله اليوم يقول إنه مسيحي أو كريستياين كما يزعمون، بينما 

 فال يقولون حممديني كما يقول هؤالء ينتسب املسلمون إىل اإلسالم هللا
، وكانت "بوش اجلد"النصارى وكنائسهم، وكما يقول باحثوهم مثل 

حتقريا منها لإلسالم، واهللا تعاىل " هرطقة احملمديني"الكنيسة منذ القدمي تقول 
، فنحن ال نعبد إال اهللا وال ننتسب إىل )املسلمني(يقول يف كتابه إن امسنا 

  .ل اهللا شخص ولو كان رسو
بل إن بعض الباحثني الغربيني بتاريخ األديان ومقارنتها يقولون إن أصل 

  !اهلندوسي" كريشنا"هو " كريستيان"تسمية 
   هل خيتلط اهللا بالبشر؟-

ضمن كالمه عن جتسد املسيح عليه ) شورش(يزعم األصويل األمريكي 
  .بد أن خيتلط اهللا خبلقه السالم أنه ال

  :ه من وجوه كثرية منهاوهذا باطل والرد علي
 وهو ، على عرشه العظيمأن اهللا تعاىل عليم بكل شيء وهو مستوٍ -١

  . فال حاجة للرتول إىل األرض،قادر على خالص اخللق وهو على عرشه
اتسعت ال تستطيع الصمود للعلي الكبري  أن األرض مهما كربت أو-٢
  . وملا جتلى اهللا تعاىل للجبل جعله دكا،سبحانه
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 عجزنا وإذالقرآن وهو كالمه بني أيدينا ونعجز عن استيعابه، أن ا -٣
  .عن الصفة فنحن عن املوصوف أعجر

أن التجسد يف حق اهللا تعاىل دخول يف الكيفية اليت ال يستطيعها  -٤
وحنن تقاصر إدراكنا عن عامل .  وى السلف الصاحل كلهم عنها،عقل بشري

1   2   43   5   ﴿تعاىل الشهادة فكيف حناول فهم عامل الغيب؟ وهو 
 وكل من العاملني له قوانينه وطبيعته فكيف ،]١١:الشورى[ ﴾6   7
  ).جدار بالنك( وراء ندعي العلم مبا

 فكيف ال يكذبون الذي ،أن الكفار كذبوا الرسل وهم بشر مثلهم -٥
¿   Ã   Â   Á   À   ﴿ :هأرسلهم ويقولون إذا رأو   .]١٥:احلجر[ ﴾ ½   ¾   

 ولكن أهل البصرية والتقوى يعلمون أنه ،دجال يدعي ذلكأن ال -٦
  هما؟ينليس اهللا، فبماذا يفرق النصارى ب

 هي قول ،دناجيل الدالة على التجسة الوحيدة يف األرأن العبا -٧
 وهي عبارة تناقض ما ،" بينناة حلَّلموالك"جنيل املنسوب إليه يوحنا أول اإل

 ،)اهللا كلمة اهللا وكانت الكلمة عنديف البدء كان الكلمة وكان ال(قبلها 
ية حال أوهذا على .  هذا غاية التناقض؟ف هو اهللا وعند اهللا وحيل بينناكيف

  .فالطونية ليس من كالم املسيح أو أحد احلوارينيأفلسفة 
 ﴾1   2   3   4﴿ هللا تعاىل األمثالأننا منهيون عن ضرب  -٨

  .]٧٤:النحل[
ناجيل  ليس يف شيء من األ"ش شورسأني"هذا القول الذي يقوله و
أضافوا ما تشتهي أنفسهم الذين  وإمنا هو من ابتداعات رجال الدين ،األربعة
 تصرح بأن املسيح عليه السالم واألناجيل ، وجعلوه هو العقيدة،ناجيلإىل األ

 ومل يدع مرة واحدة أنه هو اهللا أو أن اهللا حل فيه ونزل إىل ،كان يصلي
  !رضاأل

  :يس شورش  نصيحيت إىل أن
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من حمبيت اخلري ألنيس شورش أنصحه أن يسلم وأن يعيد قراءته عن 
ستاذ األدب االجنليزي أ وهو عريب فلسطيين مثلما كان إدوارد سعيد ،سالماإل
  .امعة كولومبيا قبل وفاتهجيف 

كلما " :وعلى السيد أنيس أن يتذكر كلمات أمني خنلة حني يقول
منري " واهللا تعاىل هدى ،" مل أسلمقرأت عن اإلسالم ملت نفسي على أنين

  .د فارس الشدياق وغريمها وكذلك أمحباإلسالمورفعه " شفيق
وما أظن السيد أنيس إال قارئا مطلعا على أصل التثليث النصراين 

عرضا عن التوحيد مومنشئه، وما أظن عقله يستسيغ مثل هذه اخلرافة الوثنية 
  .الذي فطره اهللا عليه

 ولكين أحيل السيد ،د ديدات أناظره ألغلبهوأنا لست كالشيخ أمح
  . قد تعرض لهشبهةأنيس إىل عقله ونفسه ومستعد لإلجابة عن أي 

 وأنه بذلك ،وليعلم أنه لن خيسر موسى وعيسى عليهما السالم إذا أسلم
يتجنب عذاب اهللا يف قربه يوم يدفنونه وحيدا ال كنيسة وال إعالم، وأننا إمنا 

  . باتباعهاليه السالم اليت أوحى اهللا إىل نبيه حممد ندعوه مللة إبراهيم ع
 ﴾E   D   C   B﴿ :وقد قال تعاىل عن مسلمي أهل الكتاب

  .]٥٤:القصص[
أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك ( : إىل هرقل قال لهوملا كتب النيب 

  ).مرتني
¬   ﴿: وليقرأ إن شاء قوله تعاىل    «    ª   ©   ¨§   ¦   ¥   ¤

   ±   °¯   ®   ½    ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ´   ³   ²
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وليس من العقل وال من املنطق وال من الدميقراطية التفريق بني رسل 
 فاملسيح وحممد صلى اهللا عليهما رسوالن كرميان جيب على أهل األرض ،اهللا

  .كلهم احترامهما وحبهما
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 وأنا ،رج بوشكما أن السيد أنيس أعلى مرتلة عندي من الرئيس جو
µ   ³﴿ : وأذكره بقول اهللا تعاىل،واثق كل الثقة يف عقله وفهمه    ´  

¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸¶﴾ ]٤٦:سبأ[.  
 أكثر منه براءة حني امته وليعلم السيد أنيس أن نيب االسالم حممدا 

 بل حينما امه خمالفوه من النصارى وبعض ،شرطة والية أالباما األمريكية
املسلمني مبا ليس فيه، وأنه ال يعيبه أن يقال إنه حتول عن أفكاره ومعتقداته 

  .القدمية
 رآه يف الناصرة أو أن ماليعلم فهذا شأن كل مفكر مستقل العقل، و

 وأصحابه، القدس من طباع بعض املسلمني ال ميثل ما كان عليه النيب 
  .يح عليه السالمكما أن ما عليه الفاتيكان اليوم ال ميثل أخالق املس

  : األناجيل القدمية
و كان مندوبا غحدثين عن هذه األناجيل القدمية أخ مسلم من الكون

 كان نصرانيا خيدم اغامبيللفاتيكان يف منظمة الوحدة األفريقية، وأخ ثان من 
الفرتويلي حتدث عنها بعد طول دراسة وتنقيب األخ كما  ،البابا يف الفاتيكان

 ،) للمسيح قادين إىل اإلسالم العظيمحيب(يف كتابه املنشور  "الفريدو كرابيلو"
 عن ابن قتيبة وابن ظفر "اجلواب الصحيح"سالم ابن تيمية يف ونقل شيخ اإل
  .ما يؤكد ذلك

" ر بسيد البشرشالبِ" أن يؤلف كتابه رورمبا كان هذا هو الدافع البن ظف
 جامعا ما ورد من البشارات عن رسول اهللا .  

 ﴾Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À﴿ وصدق اهللا
 واملسلمون هم األمة ، إحدى اآلياتوالكشوفات الكونية ،]٥٣:فُصلَت[

  .ثقة ويقنيعن اهللا  الوحيدة يف العامل اليت تعبد
ناجيل اليت ال يعترف ا النصارى ألا توافق القرآن وختالف من األو 

 العربانية واألناجيل الطفولة وإجنيل با برنايلوإجنجنيل توما إ"األناجيل األربعة 
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 بل ،محد ديدات فقطأ ومل يناظرهم الشيخ ،"الكلتيةأو  لتية السواألناجيل
  .ولينا الشماليةر من جامعة كا"بات إبرمان"ناظرهم الربوفيسور 

" لبيالبا"بل إن الباحثني الغربيني أنفسهم يقولون إن الكتاب املقدس 
 سنة، ٩٠ؤلفوه الكثريون بعد موسى عليه السالم ب  مابتدأهشتات مركب 

وما يكتشف من املخطوطات القدمية يناقض واستمر ذلك على مدى قرون، 
، ومن ذلك خمطوطات كهوف  الرمسيةعقائد التوراة واألسفار واألناجيل

ا ما يوجد يف احلبشة واليمن وآسية دقمران وخمطوطات جنع محادي، هذا ع
بل يف مكتبة الفاتيكان السرية نفسها من املخطوطات  ،الوسطى وبالد الشام

 وبلغة املسيح عليه السالم نفسها ، وبعضها أقدم من األناجيل األربعة،القدمية
  .وليس باللغة اليونانية

وكيف تكون قصة موت موسى عليه السالم وقول الكاتب ومل يعرف 
ا يظهر لك ما ا من اهللا ملوسى عليه السالم، وهكذي وح،أحد قربه إىل اليوم
 ، وما قرره البابا شنودهمنيس عبد النور، وكتابات "ترنت"يف قرارات جممع 

  .وكتابات إبراهيم لوقا من خمالفة احلقيقة
وبالنظرة املوضوعية البحتة جنزم أنه ال ميكن أن يتباين كالم اهللا هذا 

ليه  املسيح عنسب كمسألة ،التباين العميق بني األناجيل يف املسألة الواحدة
 جيال، بينما جيعلها ٢٣  أن بينه وبني داوداليت ذكر بعض األناجيلالسالم 
  !! جيال٤٢بعضها 

 يا صاحب : للبابااومع هذا التفاوت واالختالف يقول بعض مسؤولين
هل حنن حقا دولة توحيد وعقيدة؟ وقد قال يل أحد املسؤولني القداسة، ف

ه زار البابا النصراين وخاطبه  إن: وليا للعهدوفاتهالكبار الذي جعلوه قبل 
يا صاحب القداسة؟ فأي قداسة ملن يزعم أن هللا ولدا؟ وقال نائبه يف : بقوله

إذا مل نعترب ونقوي جيشنا بدل " :فندق أجياد مبكة بعد حرب اخلليج املعروفة
 أن النصر يأيت يعتقدوال شك أن من . "االعتماد على أمريكا فنحن محري

  . محار أهلهمبتابعة الغرب أضل من 
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الدعوة السلفية ترحب "دعوى إحدى اجلماعات املدعية للسلفية اليت كتبت 
  "!!بقداسة البابا

  فأية سلفية؟ وأية قداسة؟ وأي توحيد؟
  :ماذا يعرف الغرب عن نصرانيته

 فقد كان ،أكثر الغربيني اليوم مثل نصارى بين تغلب يف صدر اإلسالم
 ، شرب اخلمر وأكل اخلرتير من النصرانية إالفيهمنصارى بين تغلب ليس 

والغرب اليوم ليس فيه من النصرانية إال بقايا بعض اعتقاداا، والغريب 
 مثلما ظهرت يف أمريكا األصولية يتعصب لنصرانيته حىت ولو كان ملحدا، 

 وحيق للمسلمني أن يعاملوا نصارى الغرب ،وهو صلييب غالبااليسارية، 
  .بعينه أنه ملحد فيعامل معاملة املشرك إال من عرفنا ،معاملة أهل الكتاب

  :األميشون
 وهم إىل اليوم ،بعض الفرق النصرانية الغالية حترم أي وسيلة حضارية

 وحيرمون الساعات والسيارات وأمثال ،يركبون الدواب وحيرثون عليها
 ، يف أمريكا ال سيما يف بنسلفانيا القريبة من نيويوركون وينتشر،ذلك

غلوهم وصف ولو كانوا مسلمني ألطنبت يف يشيون، ويسمون أنفسهم األم
  . والليرباليون"روتانا" و"ام يب سي"ـ وال"خباريةاإل" و"العربية"

  .ضرامأوألكثر الكتابة عنهم تركي احلمد وقينان وعثمان العمري و
 وكل "الرياض" و"عكاظ" و"الوطن"ولتردد احلديث عنهم يف 

حيق لويل األمر ! ة ضالة مارقة دخيلةالصحف، وألفىت علماء السلطان بأم فئ



 ٦٨١ 

أما هناك يف الغرب فهم ميارسون حريتهم وحقهم يف . سجنهم كما يشاء
 إن كنتم فاكتبوا أيها الليرباليون عن هؤالء،. التدين الذي يكفله هلم القانون

  .!وطنيني
  أين الفاتيكان اليوم؟

النصرانية  وكثر التراجع عن ،كثر الفساد وكثرت الفضائح يف الفاتيكان
 وبعضهم ، ليلةةن بعض البابوات مل يبق يف البابوية إال بضع عشرأحىت 

 والبابا ،استقال من املنصب، وبعضهم بقي ولكن يصلي كصالة املسلمني
درس يف جامعة القرويني باملغرب وهو من طائفة اجلزويت " فرنسيس"احلايل 

غري معترف ا من  وهي طائفة نصرانية كانت حينا من الدهر ،أي اليسوعيني
  .البابوية

هم على غري الكلمة السواء اليت ورمن حيا من هؤالء إال وليس أضل
  !ذكر اهللا، ويعترف بصحة دينهم وأنه توحيدي كما يقال

 "راندبدهل"ض البابوات كان خيفي يهوديته كما حيكون عن البابا عوب
، السادسبولس حيكى عن البابا يوحنا كما سالمه إ وبعضهم يكتم ،السابع

  ..ة مثل البابا احلايل فرنسيسموبعضهم له آراء صاد
  :التوحيد والسيمونية

هب أن النصارى ال يقولون إن اهللا ثالثة فرضا، أليسوا على األقل 
عظيم األموات وبناء  من جهة ت،خمالفني لدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب

 فهم كما قال ،م واختاذ مرمي عليها السالم شفيعة ووسيطة هلمالكنائس عليه
 ،]٣:الزمر[ ﴾`   f   e   d   c   b   a﴿ :اهللا تعاىل عن املشركني اجلاهليني

  !فكيف حياوروم بشرط عدم ذكر هذه العقيدة أو احلوار فيها
 هم فوق أم على ،ن الذين حياورهم بعض الناسووالكاثوليك البابوي
ان عليه قوم نوح عليه  يدعون إىل الشرك الذي ك،عقيدة التثليث املعروفة
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 "مرسيلوس" االجنليزي و"أكهام" "لوثر" وقد أنكر على النصارى قبل ،السالم
  .يطايلاإل

 والسيمونية هي أن يكون ،"السيمونية"الكنيسة حاربت ما مسته و
 وقالت إن البابا ينتخبه الكرادلة من ،اختيار البابا بيد االمرباطور أو امللك

 وعليه يكون اختيار احلكومة املصرية ،ذلك وال دخل للملك يف ،بينهم
لشيوخ األزهر واختيار احلكومة السعودية ألعضاء هيئة كبار العلماء نوعا 

  .من السيمونية غري مقبول
  : هل صلب املسيح

 ،ناجيل املنتشرة اليوم إن املسيح عليه السالم مل يصلبتقول بعض األ
 ،سلمني هم الذين كتبوه الذي يدعي النصارى أن املباجنيل برناإوأشهرها 

  :وحنن إمنا خناطب النصارى باحلق، ومما ينقض كالمهم
  . أو الكلتية تشهد لهسلتيةأن األناجيل ال -١
  . نصرانية ومترمجه إىل العربية نصراينبيئةأن  -٢
 ا صوت٣١٨ناجيل األربعة بواقع أن الكنيسة امللكية إمنا اختارت األ -٣

ني؟ ومل ال يكون لأللفني أو بعضهم  فأين بقية األلف، قسيس٢٠٠٠من 
  أناجيل ومنها اجنيل برنابا؟

 وهل ،أن شبهة النصارى هي وجود كلمات عربية ساذجة عليه -٤
 وكيف كامل بيان،كانت لغة العامل حينها إال العربية وهل يقول العرب 

  .نقدم هذه التعليقات واحلواشي على املنت
شبه هذا االجنيل ما ورد يف  وأن ياما املانع أن يكون احلق واحد -٥

 ولكن اهللا ألقى شبهه على ،القرآن السيما قوله إن املسيح مل يصلب
 أو أحد جنوده يعرف املسيح بيالطسوهل كان . "يهوذا"اجلاسوس اخلائن 

  أصال؟
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 ،أيهما الالئق باملسيح عليه السالم وبآياته اليت يف األناجيل األربعة -٦
  دل على قدرة اهللا تعاىل؟ وأيهما أ،أهو الصلب أم الرفع

ليلة  إن املسيح عليه السالم جزع وتضرع هللا تعاىل  يقول النصارى-٧
   فهل استجاب اهللا له؟القبض عليه،

 فأيهما أكثر موافقة للتوراة ما ،تصرح التوراة بأن املصلوب ملعون -٨
  ؟عند النصارى أم ما يف األناجيل املختارة ،جنيل برنابا ويعتقده املسلمونإيف 

 اليهود من دم ١٩٦٢د سنة عقبرأ امع املسكوين النصراين املن -٩
  .صلب أليس هذا قريبا من قول إنه مل ي،املسيح

 ومل يقتل، ن املسيح مل يصلبإق النصارى اليوم فرتقول بعض  -١٠
ور أهل ظه إعالمي كظهورليس هلا  ت أوم وإن قلّهفاحلق تقوله طائفة من
 املخطوطاتلسرية على غري ذلك؟ وهل تدل ناجيل االصلب وهل تدل األ

  ناجيل وغريها على أنه صلب؟القدمية من األ
بأي منهج علمي يكون كالم بولس حقا وكالم برنابا باطال؟  -١١

 وجيب البحث عن مصدر ثالث، تساقطا،ومل ال تقولون على األقل تعارضا ف
رى قبل قرون أن بولس مل يكن حواريا وأنه كان يضطهد النصاي والنصارى

هو وحده كما قال يف أعمال الرسل، وهذه املخاطبة  ،املخاطبة اليت زعم
  !مصدرها وشاهدها

 ومباذا وصفهم ؟وهو يقر بنفسه أنه يهودي ومباذا وصفت التوراة اليهود
أعيدوا قراءة العهد اجلديد ومنه أعمال (املسيح كما يف األناجيل األربعة؟ 

  .)الرسل
  :اتالعباد ابتداع النصارى يف 

ليس ابتداع النصارى يف األلوهية فقط، بل إن ذلك يف العبادات أيضا، 
اهللا تعاىل كتب على النصارى أن يصوموا شهر رمضان خذ مثال الصوم، ف

 وكان ،الذي كان يصومه إبراهيم عليه السالم، وقال بذلك كثري من السلف
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ومي  يدور طول فصول السنة كلها تبعا للتق-كما هو اليوم-شهر رمضان 
القمري الذي عليه كل األنبياء، ولكن النصارى جعلوه يف الربيع وقالوا نزيد 

مرباطور الوثين الروماين  يوما، وأقرهم اإل٥٠ عن نقله فجعلوه اعليه تكفري
  .على ذلك أو هم أقروه" قسطنطني بن هيالنه

وبعض النصارى اليوم ال يصوم إال عن بعض األطعمة كاللحم والبيض 
  .حدثوا بدعة جديدة غري بدعة النقل إىل الربيعأي أم است

واحلاصل أن هذا الدين التركييب بدع يف عقائده وعباداته، فال غرو أن 
  .يفر منه املنكرون األحرار يف الغرب

 وأقام فيها ما ،لو أن بابا الفاتيكان زار إحدى الدول وذلك قليل عادةو
يف فريضة يومية واحدة  وحضر ما حيضر يف املسجد احلرام "قداسا"يسمونه 

عالم يف احلديث  ملأل النصارى الدنيا فخرا وأطنب اإل،من الفرائض اخلمس
  !عن هذا احلشد الكبري

فانظر كيف شرفنا اهللا ذا البيت العتيق واستجاب دعوة خليله 
م يفتحون اال لكل حاج أو معتمر وجيعلون ذلك جمانيا أ ولو ،إبراهيم

  .األوقاف هي األصل لضاقت مكة بالقادمني إليهاوالسكن يف مكة جماين و
إن اهللا قد " الذي قال )شهيتاليهودي انون ن(حلاد وكان ينبغي لبابا اإل

 إميان النصارى باخلطيئة األصلية ألن، "إن الشيطان قد مات" أن يقول "مات
اليت كان عليها اتمع النيتشوي تقتضي وجود شيطان أو كما تقول التوراة 

 خرافة إىل تغري باألكل من الشجرة، غري أن نيتشه فر من خرافة ،"حية"
  !!أكرب منها

  ماذا لو أسلم النصارى؟
 لن خيسر املسيح عليه السالم إذا آمن هينبغي أن يعلم كل نصراين أن

 خيسر حمبة علي وأهل البيت الشريف إذا ن وليعلم كل شيعي أنه ل،مبحمد 
هل السنة، وهل خسر النصارى اليوم ترضى عن أيب بكر وعمر وأصبح من أ
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 وقد ،الم ملا آمنوا مبوسى عليه السالميف أحناء األرض إميام بعيسى عليه الس
حيب "، أو "رحبت حممدا ومل أخسر املسيح"قال كثري من الغربيني ملا أسلم 

حيب ألهل البيت جعلين "كثري من الشيعة   وقال،"للمسيح قادين إىل اإلسالم
 دعوة اهللا لإلنسانية والرقي الفكري وهو حيارب التعصب المفاإلس ،"أتسنن

، وهو دين اهللا الذي أنزله للبشرية مجيعا، وكله عدل وحكمة والعنصرية
  .وحرية

ومما يدلك على حرية النصارى وكثرة تنقلهم ما فعله شخص مشهور 
، فإنه بعد تركه رئاسة احلكومة وزعامة حزب احملافظني "توين بلري"هو 

 إىل الكاثوليكية اليت يدين ا اين، حتول من اإلجنليكانية اليت كان عليهاالربيط
، وهكذا انتقل "جراهام جرين"قلة من الربيطانيني، رمبا كان أشهرهم الروائي 

املسكني من تثليث إىل تثليث، وكان األوىل به أن يتحول إىل اإلسالم ويقرأ 
  .ترمجة القرآن والصحيحني

أنه يقرأ ويتنقل من دين إىل دين، وإذن إمكانية االنتقال واحلمد هللا على 
واردة، ومن يدل هذا املسكني على اإلسالم فله من اهللا عظيم األجر، وأرى 
أن من واجب اإلخوة يف بريطانيا أن يتابعوه أو يبينوا له حقيقة اإلسالم 

  .، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاوحماسنه
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  دةهيئة األمم املتح

  والدين اإلنساني
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حتاول األمم املتحدة وضع دين إنساين للعامل كله يقوم على التجربة 
البشرية والعلم البشري، وترى أا احلكومة العاملية وأن من واجبها انتقال 
الناس من عصر الذكر واألنثى إىل عصر اجلندر، ومن االقتصاد احمللي إىل 

 بالتأمل هي من األذرعة اليت عصر االقتصاد املعومل، وهذه األهداف
تستخدمها القوة الناعمة األمريكية، وتدعو إليها املاسونية، ومعلوم أن أمريكا 
اليوم تتزعم العامل الغريب الرأمسايل، واحلضارة الغربية البائسة، وهي اليت ترسم 
سياسة هيئة األمم املتحدة، واألمم املتحدة تتابع خطاها، وتستغل هيئة األمم 

، ولذلك جتد كل عيب يف أمريكا )األمركة(الثقافة الغربية والعوملة لنشر 
موجود يف هيئة األمم، ومن ذلك أن ما تفعله أمريكا أو تبيحه قانونيا من 

، وقارن مثال مقررات الفواحش جتده يف هيئة األمم املتحدة سابقا أو الحقاً
احملكمة األمريكية املؤمترات السكانية يف بكني أو القاهرة أو صنعاء بقرارات 

  .العليا
فلنلق نظرة خاطفة على أمريكا ننطلق منها إىل بيان حكم االنضمام 

  :هليئة األمم املتحدة
  أو معالعلمانيني أو الصوفية أو املبتدعة عمومامع إال أمريكا ال تقف 

  !من يقول األمريكان إم معتدلون
سمونه متطرفا، أما عدوها اللدود فهم الوهابية، أصحاب الفكر الذي ي

وال ختفي أمريكا عداوا للوهابية كما تسميها، بل أرسلت جلنة خاصة إىل 
ىل صاحل رسالة إ" فريدمان"، وكتب )العيسى(  السابقوزير العدل السعودي

  .آل الشيخ
وأوجبوا على السعودية تغيري مناهجها الوهابية، وأصدروا قانون 

، وعقد الكوجنرس جلسة رابطني بني تلك العقيدة واإلرهاب" جاستا"
الرياض كان موضوع الوهابية " ترامب"استماع خاصة عن الوهابية، وملا زار 

أحد املوضوعات اليت ناقشها مع املسؤولني السعوديني، وصرح بذلك علنا 
  ".ريكس تلريسون"وزير خارجيته 
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) اليهودية والنصرانية(وأمريكا تدعو علنا إىل ما تسميه القيم الكتابية 
  .القيم احلديثةباسم 

 هلم إال الكفر والشر، قال ونتمني املسلمني وال وأهل الكتاب حيسدون
«   ﴿أصدق القائلني جل شأنه     º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²

   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä    ÃÂ    Á   À   ¿   ¾    ½   ¼
Í   Ì﴾ ]١٠٥:البقرة[.  

e   d   ﴿: وقال    c   b   a   `   _   ^   g    f
r   q   p   o   n   m    l   k   j   i   h﴾ ]١٠٩:البقرة[.  

ß   ﴿: وقال    Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó
à﴾ ]١٠٠:آل عمران[.  

 أن اليهود -السيما أمريكا وإسرائيل- الفاسدة ة أهل الكتابومن عقيد
 وثنيون سوف -حنن املسلمني-والنصارى وحدهم يدخلون اجلنة، وأننا 

  ! ندخل النار
ÆÅ   Ä  ÃÂ   Á À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º ¹   ﴿: قال تعاىل

ÍÌ   Ë   Ê   É   È   Ç     Ô    Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   
Þ   Ý  Ü  Û   Ú   Ù  Ø  ×   Ö   Õ﴾ ]١١٢-١١: البقرة[.  

أما من دعا إىل اهللا أو صلى أو حج فهو أصويل إرهايب متطرف 
في ينفي اآلخر، يدعي احتكار احلق وال يؤمن تكفريي داعشي وثين طائ

، وأشنع من ذلك عندهم من اخل تلك التهم... بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
  .جياهد اليهود السترداد مقدساته وأرضه

ومن العبث أن حياول بعض الناس استرضاءهم مبئات املليارات من 
$ % & ' ) (﴿: الدوالرات، قال تعاىل  # " !﴾ 

  .]١٢٠:البقرة[
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 ﴾¶   ¸   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹﴿: وقال جل شأنه
  .]١٤٥:البقرة[

 ، بالدينانشغاالأكثر دول العامل : وأمريكا هي كما قال إدوارد سعيد
 ورؤساؤها ودينها هو الربوتستانتية غالبا، وقليل من اليهود والكاثوليك

 معمداين،  قس"جيمي كارتر"، فمثال الرئيس بدينهمومسؤولوها يفاخرون 
 "هيالري كليتنون" يهودية، و"مادلني أولربايت" معمداين، و"بوش"و

 مرتد وهو اآلن "أوباما" خريج اجلامعة الربوتستانتية، و"رامسفلد"مثيودية، و
 من املوحدين النصارى، وأكثر األمريكان على مذهب "داالس"معمداين، و

، اما "البناي برث" وممن يقول ذلك منظمة ،قال إنه يهودييالذي " كالفن"
ترامب فهو أسقفي إجنيلي، وأستاذه بانون يقول إنه من الروم الكاثوليك، 

  .وقد كان جون كندي كاثوليكيا
 وإن كان دستورها علمانيا تتعصب لدينها، وكنائسها أصال أمريكاو

دع ما لقيصر ": علمانية تعمل مبوجب القول املنسوب إىل املسيح عليه السالم
h   g   ﴿ املشركني وتؤوله البابوية ليصبح مثل قول ،" هللالقيصر وما هللا

k   j   i﴾ ]ا تعادي  ، وعلمانية أمريكا ال]١٣٦:األنعامتعين أبدا أ
 بل وقع عليه منهم ستون ، وليس هذا قول رجل واحد منهم فقط،النصرانية

 ،دينمثقفا لتأييد بوش الصغري، وقالوا إمنا كانت أمريكا علمانية لريتفع ا ال
  .أي أن أمريكا تؤمن بأن احلياة اإلنسانية قابلة للتجزؤ

 ،بأنه صهيوين" سي إن إن"نائب أوباما يف حمطة " بايدن"وقد جاهر 
منعت تلك و  ملا زار حائط املبكى،كما أنه ارتدى القبعة السوداء على رأسه

كا ولو كانوا قادمني من احلكومة الصهيونية دخول املسلمني إىل أمري
، وملا توىل الرئاسة وزار الرياض زار إسرائيل واستلم حائط املبكى نيابريطا

  .منفردا عن إيفانكا، ألن الطقوس اليهودية متنع زيارة النساء له
بنت ترامب يهودي " إيفانكا"زوج " جاريد كوشنر" "ترامب"وصهر 

ومن أراد االطالع على ما يكتبه عن اإلسالم بعض هؤالء ويعرف معروف، 
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حممد مؤسس إمرباطورية (: لومام عن اإلسالم فليقرأ مثال كتابضحالة مع
  .وهو مترجم إىل العربية) املسلمني لبوش اجلد

، من وتقف أمريكا مع اليهود والنصارى وتعادي اإلسالم يف كل مكان
 دائما لصاحل "الفيتو"حق النقض يف جملس األمن و قبل كيسنجر وبعده،

 يقف مع دميقراطيا أكان مجهوريا أو ، والرئيس األمريكي سواءإسرائيل
الصهاينة ويعادي الفلسطينيني، ويقول إن الفلسطينيني عدوانيون إرهابيون، 

زعيم التبت البوذي الذي يدعي أنه جتسيد لبوذا وأنه " الداالي الما"ويستقبل 
عن مسلمي تركستان وهم أضعاف الرئيس إله من دون اهللا، وال يتحدث 

  .أهل التبت
ي اليت قصفت مصنع الدواء يف اخلرطوم وسعت إىل فصل وأمريكا ه

 جنوب السودان غري ليكون حكامه نصارى أي أن حكامجنوب السودان 
  .إرهابيني عندها مع ما بني أهل اجلنوب من خالف واقتتال

أما السودان نفسها فإذا وقفت ضد إسرائيل فإن أمريكا تثري عليها 
  . وحتاصرهالبشريالقالقل الداخلية وتطلب حماكمة عمر ا

 ،وأمريكا هي اليت منعت العمل اخلريي يف السعودية ورعاية األيتام
  .وجعلت عملة العامل هي الدوالر! وراقبت احلسابات البنكية

وسيطرا  ، ومعايريها مزدوجة، وسياستها ظاملة،وحتيز أمريكا مكشوف
  .على هيئة األمم معروفة

 أو هم ،"بيوريتان"واملتطهرين ويزعم األمريكان أم من بقايا احلجاج 
، وذلك ما صرحوا به ملا تدفقوا إىل أسباط بين إسرائيل وأرضهم أرض امليعاد

، وإن "هرجمدون"العامل اجلديد، ويقول رؤساؤها علنا إم يؤمنون مبلحمة 
  . أمريكا إمنا سببها أا تبارك إسرائيل وتقف معهابركة

احلمر وعلى السود من املآسي وينسى كثري منهم ما جلبوه على اهلنود 
 من األمريكان هم من ساللة اللصوص الذين كانت الكثرية، وأن كثرياً

وال جيوز تصديق أمريكا يف أي تصريح أو قول بريطانيا تقذف م إىل هناك، 
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على أن العدل الذي أمرنا اهللا به يوجب أن نذكر إال بعد دراسته ومتحيصه، 
ا عليه مفم،  مل يأخذ ا السيسي وإخوانه من امليزات اليتاما نعلم عنه

  :األمريكان وقد ينفعهم يف دنياهم
أم يسمحون للموحدين من النصارى بأن ينشؤوا مجعيات كما يف . ١

 تافت الذي  وليموقد يترأس أمريكا كافر بالتثليث مثل. والية أوهايو
 هربرت"م مث أصبح عضوا يف الكنسية اليونيفرسالية و١٩٠٩حكمهم سنة 

  .م١٩٣٣-م ١٩٢٩سنة ابتداء من الذي حكم أمريكا " هوفر
  .يسمحون بإنشاء كليات غري خمتلطة كما يف اجلنوب األمريكي. ٢
 وال جتد بني مسؤوليهم من ال يولون شيخا هرما وال مسينا ذا كرش. ٣

  .هو حمدودب الظهر
، وحىت اهليئة أمرهم شورى ال ينفرد به حاكم وال جملس واحد. ٤

  .جملس الشيوخ وجملس النواب: له جملسان" الكوجنرس "التشريعية
 وللدين مكانة لديهم ال ،يسمحون حبرية التعبري ونقد احلكومة. ٥

، وأكثر الكتب قراءة ورواجا يف أمريكا هو جتدها يف كثري من بالد املسلمني
  .كما يسمونه) الكتاب املقدس(

 لإلنسانية عامة  أن بعض املنظمات الفرعية هليئة األمم تقدم خدمات-٦
بتأثري بعض األمريكيني الذين هم مثلنا جيهلون األهداف اخلفية للبيت 

  .األبيض
 ،وغريهااملنامية  بأن اهللا يوحي إليهم عن طريق الرؤيا النصارىويؤمن 

 وكذلك ما  عن رؤياه،ف مسيث نيب املورمن املزعومزرأت ما كتبه جوقوقد 
وال ،  بعضهم أنه املسيح الثاين ودعوى،زعمه بولس وقسطنطني بن هيالنة

 الذي جاءت جيوشه من وراء البحار ،خيفي على أي أحد قول بوش الصغري
أي أنه ال حيتاج -إن اهللا فوضه بذلك : لتعتدي على أفغانستان والعراق

 وقوله إن تلك احلرب ،  ال األمم املتحدة وال غريها-لتفويض أحد من اخللق
 بعد أن قالوا إا زلة لسان، وقوله إنه  وتكرار ذلك منه حىت،حرب صليبية
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سوف يعمل مبا يف سفر حزقيال من التوراة احملرفة، وقال ذلك صرحيا للرئيس 
بات "الفرنسي، ويف أمريكا يعلن األصوليون مذهبهم حىت أن زعيمهم 

 للرئاسة، وفيها االجتاه احملافظ الذي منه بوش وبوكانني ترشح "روبتسون
ن بوش الصغري باحملافظة اجلديدة ، وقد تدي"تيف بانونس "وزعيم محلة ترامب
من ليس معنا فهو (، واستعار بوش عبارة بولس  عربيداًبعد أن كان سكرياً

 مما اضطر كثريا من دول العامل أن "مىت"جنيل إوهي عبارة مذكورة يف ) ضدنا
 حىت أن بعض الدول شاركت معه بأعداد حمدودة ،تكون معه ولو نفاقا

دونالد "، مث جاء اآلن عدو اهللا  وهكذا)حيا أو ميتا(من السينما عبارة وأخذ 
  .فجاهر بعداوته للمسلمني ومنعهم من دخول أمريكا" ترامب

فمىت كانت رؤى هؤالء املهووسني اليت هي نوع من نزغات الشياطني 
ومىت كان اتباع أمريكا يف االنضمام هليئة ! خريا وأصدق من كتاب اهللا املبني

  م هذه هو ما ينبغي؟األم
 هو إميان الغرب املوهوم" األمم املتحدة"فكرة ل واألصل الفلسفي

 وبالسالم ،"كانت" كما كان يظن بعض فالسفتهم مثل ،بالتقدم املطلق
، وقد أنشأوا اهليئة بعد أن هزم  وانتصار الدميقراطية-كما يسمونه-العاملي 

ن الباحثني الغربيني اليوم يقولون  ماكثرياحللفاء هتلر يف احلرب الثانية، مع أن 
خري من روزفلت وستالني، وإن جرائمه أقل، وإن حماكمات ) هتلر(إن 

 وبعضهم ال ينكر احملرقة اليهودية فحسب بل ينكر ،غري عادلة" نورمربج"
 غري أن التاريخ يكتبه ،وجود األفران أصال، وسوف ينكشف ذلك

  .املنتصرون
 هو السالم العامليان الغرب بفكرة ريب أن إمي وأيا كان األمر فال

، واحلرب وإن  واملراغمةعكس سنة اهللا تعاىل يف إهالك الكافرين ويف التدافع
كانت مكروهة يفتح اهللا ا من الفرص ماال يفتحه السلم، وكثري من 

 ليهزموا ا احللفاء مث خطف -كالغواصة-املخترعات إمنا اخترعها األملان 
  .ا من املهندسني األملانالروس واألمريكان كثري
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وليس انتصار احللفاء انتصارا للدميقراطية كما يزعمون فقبل ذلك ذهب 
 صاحب املبادئ أو ما "ويلسن"وهو (الرئيس األمريكي يف احلرب األوىل 

 إىل أن دولته مل تدخل احلرب إال بدوافع )يسميه النقاط األربع عشرة
ر االحتالل املباشر، وقوله إن إنسانية، وهو الذي جاء بفكرة االنتداب لست

 من الكذب الصريح الذي تتعمده السياسة الغربية ،الدوافع كانت إنسانية
  .دائما

 يأيت ،أي كما أن املنافقني يف اإلسالم يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم
هؤالء فيبطنون األهداف السياسية ويظهرون اإلنسانية والدميقراطية، وحقوق 

  .عاملي وحترير املرأة وأمثال ذلك من الشعاراتاإلنسان، والسالم ال
-يف جملس األمن " فيتو"وهم مع احتفاظ الكفرة األقوياء حبق النقض 

" اتمع الدويل"و " األسرة الدولية" يدعون العامل كله إىل -كما يسمى
وأمثال ذلك وال يدعون أبدا إىل كتاب اهللا تعاىل الذي " الشرعية الدولية"و

  . وحمييهم ومميتهم وهو خالقهم ورازقهم إليه كل البشرجيب أن يتحاكم
 ¡   ¢   £   ¤   ﴿:  سبحانه وتعاىلقال سنة التدافع سنن احلياة ومن

  . ]٢٥١:البقرة[ ﴾¥   ¦   §   ¨
قال جل إال فإن اهللا قادر على إهالك الكافرين مبا يشاء من جنده، و

:   ;   >   =   <   ?   @   C   B   A﴿ :شأنه    9   
H   G   F   E   D﴾ ]٤٠:احلج[.  

 ﴾p   o   n   m   l   k   j   i   h   g﴿: وقال جل شأنه
  .]٤:حممد[

وواقع احلضارة الغربية اليوم وما تعانيه من األزمات واملشكالت 
باطل، وأنه " كانت" وما كان حيلم به ةيشهدان بأن فكرة التقدم املطلق باطل

ن وكافر والبد من احلرب بني الطرفني، وقد ال مفر من تقسيم الناس إىل مؤم
يف كتابه ايار الغرب وما قاله جورج " بنجلرشاسوالد "وقع أسوأ مما تنبأ به 
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 وروايته األخرى ، اليت كتبها قبل ذلك بعقودم١٩٨٤أورويل يف روايته 
وأصبح احلديث اليوم ليس عن ضعف الغرب أو تدهوره بل " مزرعة احليوان"

موت  ( كتابهاملرشح للرئاسة األمريكية" بوكانني" كتب عن موته، ولذلك
 وقال إن موت الغرب ليس نبوءة باملستقبل بل هو األمر الواقع ،)الغرب

، وال ينكر أي غريب ما مير به الغرب من أزمة اقتصادية املشاهد يف احلاضر
  .ودعوات لالنفصال

تهي  أن يتوقف الصراع وأن ين حسب سنة اهللا الكونيةومن احملال
:  قال جل شأنه، ويصبح الناس أمة واحدة متعايشة،اخلالف وتنتهي احلروب
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 ولن يتحقق السالم العاملي ،فلن يكون الناس كلهم مسلمني وال كفارا
 قام يف أذهان بعض الفالسفة من أيام ، وإمنا ذلك حلم وخيال،املنشود

م  مث جتلى ذلك يف ميثاق ما يسمى هيئة األم،"كانت"اليونان إىل أيام 
  .املتحدة

 عن ارتفاع ،وبالرغم مما تصدره املنظمة الدولية من مواعظ ومن بيانات
 جند اإلنفاق على ة،ذيغعدد اجلوعى يف العامل فضال عن أمراض سوء الت

نفاق على كثر من اإلأالسالح يف العامل ال سيما الدول اليت تسمى متقدمة 
ية املتخصصة التابعة هليئة صائيات املنظمات الفرعإ استنادا إىل ،بة اجلوعرحما

  .األمم املتحدة نفسها
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% ١كما أن مليارديرات ما يسمى الشمال الغين وهم ال يصلون إىل 
من سكان العامل ميلكون ما يعادل جمموع ميزانيات دول ما يسمى اجلنوب 

  .الفقري حسب إحصاءات األمم املتحدة نفسها
حالف، وال جيوز أن تكون حلفا من األ" هيئة األمم املتحدة"وغاية 

 أمة العدل -وحنن املسلمني-) ال حلف يف اإلسالم: (الدخول فيه، قال 
  .واحلق من غري حلف

): ال حلف يف اإلسالم(قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف معىن حديث 
إن اإلسالم ال يحتاج معه إىل احللف الذي كان أهل اجلاهلية يفعلونه، فإن "

  ".ية عما كانوا فيهيف التمسك باإلسالم كفا
 فيما يسمونه -وكلهم كفار-واالنضمام إليها إقرار للطواغيت الكبار 

جملس األمن، أن ينقضوا ما شاءوا ولو كان خبالف كتاب اهللا تعاىل، فليس 
 جهاد و ال جزية وال مواالة أو -كثروا أو قلوا-عند هؤالء الطواغيت 

 أهل البدع أو أهل الغلو معاداة يف اهللا، وأمثال ذلك، بل هم يعمدون إىل
فيجعلون أفعاهلم حجة على املسلمني كافة، ومل جيعلوا جمرمي اليهود 

  .والنصارى واملشركني حجة على أي دين كتايب
وكما تدل عليه سياستها الدائمة " هيكل"واألمم املتحدة كما قال 

 أحد -بل اعترف به-ختضع لتوجهات األمريكان، وهذا كما قرره 
  .رئاسة يف أمريكااملرشحني لل

على الرئيس " هايييت"واألمم املتحدة استنكرت باإلمجاع االنقالب يف 
املنتخب ومل يصدر منها ما يدين االنقالب الذي حدث يف اجلزائر على جبهة 

  .اإلنقاذ، مع أن االنقالبني متقاربان زمنيا
وملا أرادت األمم املتحدة أن تعني أمينا عاما هلا من دولة عربية أو 

  :ألسباب منها" بطرس غايل"إفريقية اختارت 
  ! أنه نصراين وليس مسلما، أي أنه ليس إرهابيا-١
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 أنه يعلن أنه ال اإلسالم هو العروبة، وال العروبة هي اإلسالم فهو -٢
  !عكس ابن بطوطة مثال أو الشيخ عبداحلميد بن باديس ومها بربريان

  . أن زوجته يهودية-٣
  .العمل والليكود اإلسرائيليني أنه صديق محيم حلزيب -٤
 أنه يؤمن مبا يسمى الوحدة اإلنسانية اليت دعا إليها املاسونيون ورمبا -٥

  .كان هو ماسونياً
كامب " أنه موافق للسياسة األمريكية، فقد شارك يف وضع اتفاقية -٧

  .املشؤومة" ديفيد
 أن أيا من الدول العربية مل يعترض عليه، وكيف يعترضون وهم -٨

  . علماين صريح ومعتدل والكل موافق للغرببني
 أن أسرته معروفة بوالئها لإلجنليز والغربيني ومنهم بطرس باشا -٩

 .غايل الذي قتله الورداين يف مصر
واألمم املتحدة تقف دائما مع الكيان الصهيوين، وهذه الدويلة ارمة 

رات األمم من قرا-حرة يف أن ترفض ما ترفض أو تقبل ما تقبل " إسرائيل"
 وهي مطمئنة أن اإلدارة األمريكية واحلكومات الغربية عامة معها، -املتحدة

  .وكذا من يتبعهما من يهود العرب
وغاية ما يطلب الصهاينة هو املفاوضات واحللول الدبلوماسية، اليت 

  .ثبت إخفاقها ومل حترر شربا واحدا من األرض
  . على أكثر فروعهاوقد تغلغل الصهاينة يف هذه املنظمة وسيطروا

 وأمثال ،"اإلنسانية"وعن " الالسامية"واألمم املتحدة تتحدث اليوم عن 
  .ذلك من الشعارات الصهيونية أو املاسونية

 بتعديل -وال حرج على من قال كلها-واليوم تطالب أكثر الدول 
  .ميثاق األمم املتحدة

ح  اإلصالبل ال بد من! لكن ليس امليثاق وحده الذي حيتاج إىل تعديل
  . يقعاجلذري وهو ما مل
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، ويقولون إن )الساميني(والعجيب أن الغربيني الذين يسمون العرب 
جزيرة العرب هي مهد السامية، يعترفون أن أقل الشعوب السامية عددا هم 

ساميون أيضا، ) العرب(اليهود، بينما بنو عمهم األكثر منهم عددا ودوال 
التوراة احلالية، ومع ذلك تطلق هذه اهليئة وهذا مما ال ينكره أحد بل هو يف 

  "!عدو السامية"الظاملة على من خيالف اليهود 
 قرارا -وليس جملس األمن-وملا أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 مع أن -بعد مدة-بأن الصهيونية حركة عنصرية، تراجعت عنه اجلمعية 
عالن العاملي حلقوق بعض اليهود خيالفهم يف ذلك التراجع، وما يسمى اإل

، "احلقوق" يف اإلنسان فيه باطل كثري وفيه تقصري شديد كما هو مبين
  .بإذن اهللا) الفكر االجتماعي(وسيأيت احلديث عنها يف مبحث 

ومل تصدر األمم املتحدة قرارا واحدا، بضرورة اتباع كتاب اهللا وسنة 
  . وأىن هلا ذلكرسوله 

" تونس"د، فقد نقضت مثال اتفاق وهيئة األمم تتحكم وتفرض ما تري
الذي أمجعت عليه األطراف الليبية، وأصرت األمم املتحدة على اتفاق 

  !الذي مل يقره الطرفان" الصخريات"
واحملكمة الدولية التابعة لألمم املتحدة أمرت مبحاكمة عمر البشري 

  "!!نتنياهو"واعتقاله، ومل حتكم مبحاكمة 
  .صبة األمم اليت سبقتهاومصريها يف نظري سيكون مصري ع

وهذه املنظمة مل تستنكر العدوان األمريكي على اإلمارة اإلسالمية يف 
أفغانستان، اليت مل تعتد قط على أي دولة غربية أو شرقية بل كانت تدافع 
عن نفسها وشعبها، وهو حق مشروع حىت يف قانوم الدويل، وأمريكا هي 

  .ارة اإلسالميةاليت رفضت التحكيم الذي طالبت به اإلم
استنكرت األمم " باميان"وملا دمرت اإلمارةُ اإلسالمية أصنام بوذا يف 

، ونسيت "تراث إنساين"ذلك، وقالت إن هذا " اليونسكو"املتحدة ومنظمتها 
ما دمرت أمريكا يف كل مكان دخلته، السيما يف العراق حيث دمر 



 ٧٠٠ 

 وأحرقوا الكتب، وكذا  واملكتبة العامة ببغداد،األمريكان املتحف العراقي
  .متحف املوصل الذي دمره طريان التحالف بقيادة أمريكا

سوف : "صادق حني قال يف قناة اجلزيرة" تيسري علوين"ويف نظري أن 
، والعجيب أن كل من تأسره طالبان من "تبكي أفغانستان طويال على طالبان

وانتنامو أطلقت األمريكان يسلم، وملا تبادلوا األسرى وأطلقوا أربعة من غ
حررنا مخسة من : األمارة اإلسالمية جنديا أمريكيا كان لديها وأسلم وقالوا

املسلمني، وكذا كل صحفي غريب أو منصر، ومن زار أفغانستان ومل يسلم 
البد أن يشيد باألمارة اإلسالمية مثل روبرت فيسك، ومن زارها من علماء 

  . الشيخ يوسف القرضاوياملسلمني قال إن اإلعالم كان خيدعه مثل
ومل تصدر األمم املتحدة قرارا بإصالح هذا العامل املضطرب بكتاب اهللا 

,   ﴿:  يقولاحلال اللذين ال صالح للعامل إال ما، بل لسان وسنة رسوله 
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 البيت  أو بأن يعطى أهلومل تصدر األمم املتحدة قرارا باحترام النيب 
  .الشريف حقهم

واملؤمترات السكانية لألمم املتحدة ال تدين عمل قوم لوط أو اختالط 
املرأة بالرجال، ومل تكتف بذلك فقط، بل جتيز أن تتكون األسرة من رجلني 
أو امرأتني، وقد قابلت بعض من شارك يف مؤمتراا من املسلمني هو 

ه عنها من قبل مث ما كتبوه وزوجته، فحدثين بكالم يطابق ما كنت قد قرأت
  .بعد

ومل تصدر األمم املتحدة قرارا يقضي بأن امليتة حرام وأن حلم اخلرتير 
حرام وأن اخلمر كذلك، وغري ذلك مما ثبت طبيا أنه ضار بالصحة وثبت 

  .وهكذا الزنا واللواط وغري ذلك من الفواحش.. حترميه يف كتاب اهللا تعاىل
، وإذا "ثقافة احلوار وثقافة السالم" يسمى وتسعى األمم املتحدة إىل ما

قام املسلمون املظلومون بصد العدو قالت هذه اهليئة إن هذا عنف وإرهاب، 
  .من ميثاقها جتيز ذلك) ٥١(مع أن املادة 
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وليس لدى األمم املتحدة كفر وإميان، بل تصرح بأا تنبذ العنف 
من لوازم حريتها ترك واإلرهاب وتعين بذلك اجلهاد يف سبيل اهللا، كما أن 

  !األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .وتقول إا تعادي الالسامية، أي ال حيق ألحد أن يذكر اليهود بسوء

 ااهدون يف  همواإلسالم عندها هو اإلرهاب، وأعظم اإلرهابيني
  .فلسطني

واألمم املتحدة جتعل املتاع الدنيوي هو املعيار لتقسيم اتمعات إىل 
 جملس األمن، -١: م أو متخلف، وهلا منظمات كثرية وفروع أمههامتقد

وصدق الشاعر .  اجلمعية العمومية، وقراراا غري ملزمة-٢وقراراته إلزامية، 
  :حني قال" حسني عرب"

  أنت ال حتسن إال اهلذرا  جملس األمن كفانا هذرا 
 اليهود أو ومما يدل على أن هذه اهليئة تتبع الصهيونية أا جتعل من ينتقد

 ال ساميا، أو أا ال تذكر ما يفعله غري الصهاينة -ولو كان حمقا-الصهيونية 
 وقد ،من اليهود املناوئني لدولة إسرائيل من مظاهرات مليونية حول مبناها

، وكذا يف مقابلته يف مقابلة مع قناة اجلزيرة" وايزديفيد : "قال ذلك احلاخام
  .اللندنية" احلوار"مع قناة 

ه اهليئة تتحدث عن أسري يهودي يف غزة، وال تتحدث عن آالف وهذ
، "القلق"األسرى الفلسطينيني وغاية ما تفعل إن فعلت شيئا هو التعبري عن 

ومساواة الضحية باجلزار واملظلوم بالظامل، وتطلب رفع احلصار عن غزة 
  !املفاوضاتومصادرة سالح ااهدين مقابل 

 اليوم حىتيئة األمم املتحدة كما أن بعض الدول مل تنضم هل
الفاتيكان، وبعضها ترك تلك اهليئة زمانا طويال كإسبانيا وإندونيسيا، ومل كو

 أوىل بأن نتركها يف عامل ال يؤمن إال -املسلمني-يضره ذلك يف شيء، وحنن 
  .وحنن أقوى الناس إميانا وجهادا!! بالقوة وال حيترم إال القوي

  .تبعد روسيا وأملانيا من االنضمام إليهاتس" عصبة األمم"وقبلها كانت 
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وقالت إن احلياد جييز ،وظلت سويسرا مدة مل تنضم هليئة األمم املتحدة
  .هلا ذلك

وإذا كان احلياد مربرا لترك االنضمام إليها، فلماذا ال يدعي أهل 
التوحيد أم حمايدون ال سيما وأم مل يستعمرهم أحد؟ وأن مكة خري من 

 سويسرا من خري أصله إسالمي، وال يزال بعض مقاطعاا جنيف، وأن ما يف
  .إىل اليوم تفخر بأن أجدادها مسلمون

  .ومع ذلك مل تنضم سويسرا إىل كل فروعها
: ومساوئ املنظمة الدولية كثرية ليس هذا جمال تعدادها، وإمجاال نقول

صة من املساوئ هو يف هذه املنظمة، إن كل ما يف الغرب عامة وأمريكا خا
إال أن تؤمن باهللا ،وليس االنضمام هلذه اهليئة مفخرة، بل هو منقصة ومذمة

  .واليوم اآلخر، وجتعل معيارها يف األحكام هو كتاب اهللا وسنة رسوله 
  .هذا بعض ما أعلم، ولدى املفكرين املسلمني الكثري مما ال أعلم

وعلى هذا جيب االنسحاب الفوري من هذه املنظمة الكافرة، وليس 
 مبستحيل على من آمن باهللا واليوم اآلخر وعرفها على حقيقتها، ذلك

واالنسحاب أمر ممكن سياسيا، وقد طالب العرب ومنهم اململكة العربية 
السعودية بانسحاب إسرائيل منها، وإذا مل ينسحب اليهود بل زادوا نفوذا 

ة وتغلغال فنحن ننسحب، ال سيما وبعض ما تقرره اهليئة خمالف خمالفة صرحي
  .لكتاب ربنا وسنة نبينا، وكل ما كان عليه سلفنا الصاحل

وقد انسحبت عدة دول إفريقية من احملكمة اجلنائية الدولية، وبعض 
الدول الغربية مل تدخلها أصال، مثل أمريكا، وبعضها دخل فيها مث أعلن 
انسحابه منها مثل روسيا، فكيف ال ينسحب املسلمون من هذه اهليئة 

   يتخذها األقوياء ستارا ملؤامرام ومصاحلهم؟املشلولة اليت
كما أن بعض الدول مل توقع على اتفاقية حترمي الرق، وكذا غريها من 
االتفاقيات مثل اتفاقية سيداو ملا يسمى حقوق املرأة، واتفاقية كيوتو 

  .عنتينللجمارك، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية 
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 أن إلزام الكفار غري معترب، وهل عضوية هيئة األمم إلزامية؟ فضال عن
وهل حكمت هذه اهليئة بالعدل يف مشكالت املسلمني مثل مشكلة البوسنة، 
وبالد الشام، وبورما، وإفريقيا الوسطى؟ وحسبك أن تنظر إىل خارطة 

  .البوسنة واهلرسك كيف حرموها من مينائها
  وهل حيق الفيتو ألي مسلم؟

قصاء، وكيف يقول حلف  حىت يقصوهم هذا اإلنازيونوهل املسلمون 
الناتو إن تركيا ثاين دولة يف احللف وال يكون هلا مقعد دائم يف جملس األمن 

  كما يسمى؟
وتفخر هيئة األمم بأا تراعي حقوق اإلنسان ال سيما منع االسترقاق، 
بينما هناك دول كثرية يف العامل رفضت القرار املتعلق بالرق، وأهل التوحيد 

 كانوا موحدين حقا والتوقيع على إلغائه ليس إلزاميا، أجدر أن يرفضوه لو
والرق ثابت نصا يف الكتاب كما هو ثابت يف السنة، وعليه إمجاع أهل 
اإلسالم، وكل كتب التاريخ والفقه، وميكن جدا للقضاء الشرعي التمييز بني 
ما هو حق وما هو باطل منه، أما إبطاله مطلقا فغري شرعي وإمنا جيب املعاملة 

لشرعية للرقيق، وقد جاءين بعض األرقاء السعوديني وقالوا إن أسيادهم ا
كانوا يعاملوم باحلسىن وإم لو بقوا يف الرق لكان أفضل، فتذكرت كيف 

 األمر  بشأن زيد قبيل اهلجرة، فجعل النيب أن أبا زيد وعمه كلما النيب 
  . أبيه وعمه على أن يكون حرا مع بيد زيد نفسه، فاختار صحبة النيب 

والرق أمر مشهور يف التاريخ العاملي كله درجت عليه كل األمم، وقد 
كان مشهورا عند اليونان والرومان وأقره أرسطو وأفالطون وأتباعهما، 
والتجارة يف البشر رائجة اليوم باعتراف األمم املتحدة نفسها، ال سيما ما 

اعتادوا على استعباد من ، ألن األوروبيني )الرقيق األبيض(يسميه الغربيون 
كانت بشرته سوداء، وهذا باطل فقد يكون عبدا وهو أبيض البشرة ويكون 

  .، ومن الرق العصري بيع الالعبنيحرا وهو أسود البشرة
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وإمنا نادى األمريكان واإلجنليز وغريهم بإلغاء الرق كنوع من التكفري 
 يصحح باخلطأ، عما ارتكبوه حبق األفارقة واملستعمرات، غري أن اخلطأ ال

وإمنا باحلق والعدل، أما إلغاء الرق كما يف القرار الوزاري الذي عملت به 
فهو خمالف لكتاب اهللا، وإمنا حثت ) جون كندي(السعودية إنفاذا ألوامر 

 أمته الشريعة على العتق وعقد له الفقهاء بابا ملعرفة أحكامه، وأوصى النيب 
ق م ومعاملتهم باحلسىن، وأن يطعمهم باملماليك عند موته، وحث على الرف

املالك مما يطعم ويلبسهم مما يلبس، وندب اهللا ورسوله إىل املكاتبة وجعل 
  . العتق مهرا، وشفع لكي تعود بريرة إىل مغيثالنيب 

وأنا أعرف من يشتري عبدا أو أمة لكن يتحايل بإدخال العبد على أنه 
  !! أو خادمةخادم أو سائق، وإذا كانت أمة كتبها زوجة

: ، وقوله تعاىل]١٣:البلد[ ﴾| {﴿ :واألمم املتحدة ال تؤمن بقوله تعاىل
﴿Z   Y   X    W   V﴾ ]٢٢١:البقرة[وقوله ،: ﴿e   d﴾ ]أو ]١٧٨:البقرة ،

 ﴾ ¡   ¢   £﴿ :، أو قوله]٤:حممد[ ﴾[   ^   _   `   a﴿ :قوله تعاىل
  .]٥٨:النور[

  .ظلم من املاضي املوهذا عند األمم املتحدة
والشريعة الغراء جعلت ملن يعبد ربه ويطيع مواليه أجرين، وت عن 

، وبعض التفريق بني الوالدة وولدها، ومن مات موالها وقد استولدها عتقت
، وحيق للعبد أن يشكو سيده للقضاء اخللفاء من أبناء أمهات األوالد

الدولية والقاضي حيكم يف القضية بالعدل، فانظر كيف يؤمنون بالقرارات 
ويكفرون بكتاب اهللا، واإلسالم جفف منابع الرق وحث على العتق، ولكن 

إبراهام "و" نابليون بونابرت"مل يلغ الرق ائيا كما فعلت الثورة الفرنسية و
بعض " جون كندي" وألزم به الرئيس ،يف القرن التاسع عشر" لنكولن

 من بالد اإلسالم مثل الدول، وال يزال بصورته األوىل معروفاً اليوم يف كثري
واليمن، وليس من اإلسالم االسترقاق مطلقا ملن كان ) موريتانيا(بالد شنقيط 
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حرا كما فعل الغرب قدميا، أو إلغاء الرق مطلقا كما فعلوا اليوم، فعادة 
  .الفكر الغريب الدائمة هي االنتقال من النقيض إىل النقيض

أن يف ذلك إجيابيات معينة، وقد يربر بعض الناس االنضمام هليئة األمم ب
وال شك أن كل عمل يراد تروجيه له إجيابيات، وميكن للدولة اليت تريد 
اإلفادة من إجيابيات األمم املتحدة أن تأخذها دون أن تكون عضوا فيها، فإن 
دولة اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان مثال، واحلركات اجلهادية يف فلسطني 

ذا الفاتيكان تأخذ هذه اإلجيابيات دون خاصة وبالد الشام عامة وك
والضغوطات " بان كي مون"االنضمام هليئة األمم، وهذا يتأكد بعد ذهاب 

الذي عذره الدائم هو " تريسوأنطونيو غ"الصهيونية واألمريكية على خلفه 
وهلا أمريكا؟ ن متمال ممن ميزانية األمم املتحدة، ومن % ٢٢أن أمريكا متول 

، وباسم حق تقرير "األسكوا"ا بعد استقالة رمي خلف من وقد ظهر ذلك جلي
املصري وحق الدول يف االستقالل تنفذ األمم املتحدة سياسة التفتيت الغربية، 

) سايكس بيكو(ومل يأت هذا التفتيت من فراغ، بل هو ما تضمنته اتفاقية 
 القرن  اليت وضعوها مطلع)كامبل(املبنيني على وثيقة ) بلفور(ووعد 

  .رينالعش
ويف اجلانب النظري ميكن اعتبار هيئة األمم املتحدة منوذجا للمساواة 
اليت ينص عليها ميثاقها يف ديباجة تأسيسها، فهي تعترف بأن لكل جمتمع 
خصائصه ولكل دولة ثقافتها، وتبعا لذلك حيق ألي دولة فيها أن تتحفظ 

دره حق على أي قرار أممي خيالف ذلك، وعليه فإن االعتراض على ما تص
قانوين من احلقوق تبيحه املساواة نفسها فيجب على املسلمني رفضه إذا 

  .خالف دينهم
لكن واقعها العملي يناقض ذلك، وإمنا يتحكم فيها األقوياء املنتصرون 
يف احلرب العاملية الثانية، وال اعتبار للدول املهزومة مثل اليابان وأملانيا مهما 

ار لتركيا اليت كانت مهمشة حينها مث تفوقت تقدمت ماديا، كما أنه ال اعتب
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اليوم كثريا وهي متثل العامل اإلسالمي، حيث أن هيئة األمم نفسها تعترف 
  .بأن منظمة التعاون اإلسالمي هي ثاين منظمة عاملية بعد هيئة األمم املتحدة

يف القوة، وأهم " الناتو"وتركيا باعتراف الغرب هي ثاين دول حلف 
  .مل اإلسالميوأقوى دول العا

ومل تفرض هيئة األمم على أحد أن ينضم إليها أو متنعه من اخلروج، 
غري أن الليرباليني يف العامل اإلسالمي ال حيسنون التقليد فضال عن التمييز، 

فهم يقلدون اتمع األمريكي مع أن الدول . الذي هو بعيد عن خياهلم
دة لغة األرقام، ويف اليوم  وبشهاسكندنافية أرقى من وجهة نظر الباحثنياال

 يقول تقرير ، مارس٢٢الذي تسميه األمم املتحدة يوم السعادة وهو يوم 
األمم املتحدة إن النرويج أكثر الدول سعادة، بل إن بعض دول الداخل 

أعلى اجتماعيا من أمريكا، والضرائب يف " سويسرا"األورويب مثل 
جنة "فسهم يقولون إا لكسمبورج أقل منها يف أمريكا، واألمريكان أن

  ".ضريبية
كما أن األمم املتحدة جمحفة تساوي بني اجلزار والضحية وبني الظامل 
واملظلوم ورمبا ال تساوي بينهما بل هي مع الظامل إذا كانت أمريكا معه، 
فإسرائيل دولة كاملة العضوية فيها، أما فلسطني فهي جمرد مراقب ليس له 

  .صوت أبدا
صر عليها هيئة األمم هي أخذ الفائض من الدول الغنية واملساواة اليت ت

لكي تعطيه الدول الفقرية، مثل أخذ فوائض النفط من دول اخلليج، لكي 
  .تصرفها يف املستعمرات األمريكية يف أمريكا اجلنوبية

وإسرائيل ترفض ما ال ترغب من قراراا بال حسيب وال رقيب مثلما 
" األسكوا"لك، وإسرائيل مبقتضى قرار وقس على ذ" سكواليون"رفضت قرار 

دولة عنصرية، واجلدار العازل ال شرعية له مبقتضى حكم حمكمة العدل 
  !الدولية والقدس مدينة إسالمية مبقتضى القرارات الدولية نفسها
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وهي وريثة عصبة األمم اليت استبعدت روسيا وأملانيا من عضويتها، 
اليت وضعها ) النقاط(لى املبادئ كما أن هيئة األمم املتحدة إمنا قامت ع

من قبل وبقيامها جرى إسباغ الشرعية على " ويلسن"الرئيس األمريكي 
  .التعسفية" سايكس بيكو"اتفاقية 

ومما يدلك على السيطرة األمريكية على هيئة األمم، أن منظمة الصحة 
 بعد قدوم طبيبني أمريكيني أصيبا به يف) إيبوال(العاملية إمنا اهتمت مبرض 

" هارفارد"غرب أفريقيا إىل الواليات املتحدة، وأن اجلامعات األمريكية مثل 
تتصدر قائمة أرقى اجلامعات يف العامل مع أن " رنستونب"، و"جون هوبكرت"و

  .حاهلا غري ذلك
دع اجلامعات اإلسالمية، ولكن اجلامعات يف بريطانيا وأملانيا وفرنسا 

األممية خمادعة أو على األقل موضع خري منها، وهذا يدلك على أن األرقام 
  .شك، ال سيما إذا تعلقت بالنفط والصحة والتعليم واهلجرة وااعات

وتعتذر املنظمة الدولية بأن التمويل األمريكي أكرب مصادرها املالية غري 
  .أن األمر أعمق من ذلك

وإذا كانت األمم املتحدة نفسها تقر مبدأ املساواة نظريا وتغض النظر 
الدول اليت مل تنضم إليها أو إىل بعض مؤسساا فإنه حيق للمسلمني عن 

االنسحاب من هذه املنظمة كلية، إذ أن ديننا حيرم الردة وال يساوي بني 
الرجل واملرأة وال بني املسلم والكافر وجييز ختان اإلناث وجييز ضرب 

اإلعالن العاملي الزوجة الناشز، وأمثال ذلك مما ينايف املواثيق الدولية ال سيما 
  .حلقوق اإلنسان

وهذه املنظمة تعجز عن نشر السالم يف العامل، وعن إلغاء التفاوت 
الطبقي، كما هو حال الطبقة املنبوذة يف اهلند، والسود يف أمريكا وبني 
الشمال الغين واجلنوب الفقري، كما أن اجلهاد حسب قرارات املنظمة من 

أخر عندهم وإمنا التحضر يف أحكام خملفات املاضي، وهو من عالمات الت
  .اتمع الدويل واملفاوضات واحلوارات بني الشعوب
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وإزاء هذه األسباب الشرعية والواقعية حيق لنا القول بأنه ال جيوز 
االنضمام هلذه اهليئة وجيب االنسحاب منها فورا، وال يعقل أن تكون دولة 

د احلرمني عضوا فيها، وإذا الفاتيكان الكاثوليكية غري عضو فيها، وتكون بال
كان ال بد من املوازنة بني املصاحل واملفاسد وأخذ رغبة الشعب، فيجب 
إجراء استفتاء شعيب حمايد ونزيه حول اخلروج من هذه اهليئة أو البقاء فيها 
والعمل بالنتيجة، مثلما أجرت احلكومة الربيطانية استفتاءا حول البقاء يف 

ج منه علما بأن االحتاد األورويب أهم لربيطانيا من االحتاد األوريب أو اخلرو
  . هذه اهليئة لنا، وأن الشعب هنا ليسوا أقل من الربيطانيني

وليس االنسحاب من هيئة األمم بغريب، بل الغريب هو أن ينضم هلا 
املسلمون ويؤمنون بأحكامها، وأمريكا نفسها مل تنضم للمحكمة اجلنائية 

، اليت هي القضاء "سيداو"لمنظمة الدولية املسماة الدولية أصال، ومل تنضم ل
على كل أشكال التمييز ضد املرأة ملا أسسوها، وهي اآلن تريد االنسحاب 

  .من جلنة حقوق اإلنسان باملنظمة الدولية
وهذه املنظمة اليت ال تعطي املسلمني مقعدا يف جملس األمن تعطي الصني 

  .مقعدا دائما فيه
يئة األمم أا هيئة ظاملة تأخذ فائض النفط جمانا ومما يربر اخلروج من ه

أو بربا قليل مث تقرضه للدول نفسها بربا أكثر، وحيق لكل عاقل أن يسأل من 
أين يأخذ صندوق النقد الدويل هذه املليارات وبكم يقرضها للدول الفقرية، 

وشركات ) إيزو(وقل مثل ذلك يف شركات التصنيف وشركات اجلودة 
  .ة وما شاها واعلم أن اجلميع ليس مجعيات خرييةقياس الشفافي

وهي أيضا ال مساواة فيها بني قارات الدنيا، فأكثر األعضاء الدائمني 
من قارة أوروبا الصغرية، ومن أمريكا الشمالية دولة واحدة هي الواليات 
املتحدة األمريكية، ومن قارة آسيا دولة واحدة هي الصني، بينما هناك ثالث 

  !).إفريقيا وأمريكا اجلنوبية واستراليا؟(رومة من ذلك قارات حم
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ومن امع عليه اليوم أن هيئة األمم وجمتمعها الدويل تعجز عن حل 
املشكالت الدولية وعن إدخال املساعدات اإلنسانية للمدنني العزل، 
وعجزت أخريا كما يعلم كل الناس عن معاقبة ميامنار اليت مل تعط مسلمي 

  !ق اجلنسيةالروهينجيا ح
فما مربر البقاء مع العاجز الذي يكتفي باالستنكار أو التعبري عن القلق 

  !ومما هو ممكن لكل أحد بال هيئة
وهيئة األمم املتحدة تسري على املنهج الكتايب يف التعامل مع املسلمني 
تبعا للسياسة األمريكية، فمع أن احلرب التجارية بني الصني وأمريكا قائمة 

بينهما شديد، جتد احلكومة األمريكية ترى اإلسالم أشد عداوة من والتنافس 
الصني وتستنكر أال تكون التبت مستقلة وتنكر أن متنع الصني من املظاهرات 
الشعبية ضدها دون ذكر حلرب الصني على مسلمي األيغور، مع أن املسلمني 
ا يعظمون موسى وعيسى ويؤمنون ما وال يسبوما قط، ويؤمنون بكل م

أنزل اهللا، وأن الصني رصدت جوائز مغرية ملن يبلّغ عن أي رجل ملتحٍ، أو 
امرأة تغطي شعرها، وهي حتظر الصيام كما حتظر دخول الشباب املساجد، 

 وهكذا تظهر عدوانية الصني !تصادر املصاحف من الناس لتتلفهابل إا ل
رأت احملكمة الدولية ومعها دميقراطية أمريكا احلرية الدينية اليت يدعيان، وقد ب

أحد قادة الصرب من مة اإلبادة اجلماعية واعترضت على ذلك حكومة 
ما فعل الصرب حيتاج لدليل البوسنة مرارا؟ وذكرت باألدلة انتهاكاته، وهل 

  وتوثيق؟
واخلالصة أن ما يسمى الدين اإلنساين فكرة كاذبة وأن األمم املتحدة 

ضعة للسياسة الغربية والفكر الغريب ترى أن عصر الدين قد وىل، وأا خا
  .الوثين، وأن االنسحاب منها واجب على املسلمني

ويكفي العاقل إمجاع العامل على ضرورة إصالحها، وأن االنضمام إليها 
والتوقيع على ميثاقها إمنا هو من وحي الشيطان الذي ال يؤمن بوجوده 

  !قرنانه كائن فضائي ويصورونه وله ، بل يقولون إننمريكااأل
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من االحنرافات العقدية اخلطرية اليت وقع املسلمون فيها يف عصرنا 
 يف كل شيء )التشبه بالغربيني(، ومن دالئل اهلزمية النفسية عندهم احلاضر

  .تقريبا حىت يف رطانتهم ولباسهم واحتفاالم
سية وتصدقه اليوم البحوث النف-وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

:  أن املشاة يف الظاهر تورث املشاة يف الباطن، وقد قال -واالجتماعية
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حىت لو أن أحدهم أتى (

احلديث، والتشبه م يورث حمبتهم، ) امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه
 أمر الرسول وهي منهي عنها، وللظاهر تأثري يف الباطن، ومن ذلك أن 

  .بتسوية الصفوف حىت ال ختتلف القلوب
وتفصيل احلديث عن التشبه، وذكر أدلته، يف كتاب شيخ اإلسالم ابن 

  ".اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم"تيمية رمحه اهللا 
وإمنا سوف نقتصر هنا على بعض مظاهر التشبه العصرية، ال سيما 

 ال سيما اإلجنليزية اليت مل أتعلم من لغام ورطانتهم"تارخيهم ومواقيتهم"
  .غريها، وكذلك أعيادهم ال سيما عيد امليالد كما يقولون

وأعظم التشبه مشاتهم يف عبادام، فنحن ال نعبد غري اهللا ال إنسانا 
كعبادم للمسيح وال كوكبا وال أي خملوق، ال سيما الشمس والقمر، 

مثل قوم سبأ وأخناتون ومن نقل عنهم اللذين كان يعبدمها األولون، 
كاليونان، وال اجلن كما يفعل املشركون، وأمم الكفر كاليونانيني قدميا 

  .واألمريكان حديثًا
وقد انا اهللا عن عبادة الكواكب وبناء اهلياكل هلا، كما كانت الصابئة 
تفعل، فأرسل اهللا إليهم أبانا إبراهيم عليه السالم، بل هو سبحانه رب 

شعرى، ورب الكواكب والنجوم واملخلوقات كلها، وكما ال نعبد أي ال
  .خملوق، ال نتشبه بأي كافر

كما انا اهللا عما عمل قوم لوط من اخلبائث، وعما عملت مدين من 
التطفيف وخبس الناس أشياءهم، وعن االعتداد بالقوة، كما فعلت عاد، وعن 
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لطغيان الذي فعله قوم الفساد يف األرض كما فعلت مثود، وعن الظلم وا
نوح، وكل هذه الذنوب قانونية حالل اليوم يف اتمعات املسماة 

  .ال سيما يف أمريكا" دميقراطية"
واملقصود أنه تعاىل حذرنا عن أفعال الكافرين، وقص علينا مصارع 
األمم الغابرة، وكيف أنه تعاىل أخذها بذنوا وظلمها، وأخربنا أننا إن فعلنا 

  .ا باهللا، أصابنا ما أصام، وما ذلك من الظاملني ببعيدفعلهم عياذَ
 وأصحابه الكرام ما أمكن، ذلك مقتضى الفطرة وإمنا نتشبه بالنيب 

والعقل والبحث العلمي واحلقائق التارخيية، وقد قال صلوات اهللا وسالمه 
بعثت بالسيف بني يدي الساعة، حىت يعبد اهللا وحده ال شريك  له، : (عليه

رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل 
، رواه اإلمام أمحد يف املسند، وجود إسناده شيخ )ومن تشبه بقوم فهو منهم

  .اإلسالم ابن تيمية، يف اقتضاء الصراط املستقيم
حبسب متابعة الرسول تكون العزة : "وقال ابن القيم يف زاد املعاد

  ".ه حبسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنجاةوالكفاية والنصرة، كما أن
وأقسم اهللا سبحانه بأنه ال يؤمن من ال حيكِّمه يف كل ما فيه، : "وقال

ويرضى حبكمه وال جيد يف نفسه حرجا مما حكم به، مث يسلم له تسليما، 
  "وينقاد له انقيادا

  .]٢١:األحزاب[ ﴾È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á﴿: وقال اهللا تعاىل
  :وقد قال بعض الشعراء وهو من احلكَم

  فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم     إن التشبه بالكرام فالح
يغين عنه هذا ومرض التشبه بالكافرين أو تقليدهم انتكاسة باإلنسان، و

ما آتاه اهللا من العقل وإمكان النظر والتفكر، وهو متابعة من أمة التوحيد 
هو دليل على ضعف اإلميان أو ، وه ألمم الضالل والشرك، حذرنا من

: قال فقده، ومع األسف جند اليوم من يتشبه بالغربيني أو بالشامانيني، 
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 سنن من كان قبلكم حىت لو أن أحدهم أتى -ويف رواية لتركنب-لتتبعن "
  ".أمه لفعلتموه، وحىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 ال يفعلها البشر، أو فاملسلمون يتتبعوم حىت يف الفواحش الكربى اليت
  .حىت فيما ال خري فيه إطالقًا

ما (وخمالفة الكفار واجب عقدي مقصود لذاته، ولذلك قالت اليهود 
ال تشبهوا : ( إذا زجر أمته قال، وكان )يدع هذا النيب شيئًا إال خالفنا فيه

ومن ذلك الصالة يف النعال، وتنظيف األفنية، بل ما هو أعظم من ) باليهود
¶   ¸   ¹   ﴿: ا ا فقالة، قد ميز اهللا تعاىل نبينا وميزن وهو القبلذلك،

   Ê   É   È   Ç   ÆÅ   Ä   Ã   Â   ÁÀ   ¿   ¾   ½   ¼   »   º
Ë﴾ ]وتأمل قوله تعاىل،]١٤٥:البقرة : ﴿Ë   Ê   É   È   Ç﴾ 

 كيف ال يتبعون غريهم مع أم كلهم خمالفون للحق، ويتميزون ]١٤٥:البقرة[
  .الكفار أمثاهلم، فكيف ال يتميز أهل اإلسالم عنهم؟عن 

إن من أصل دروس الدين وشرائعه : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمة
  ".وظهور الكفر واملعاصي التشبه بالكافرين

  .كما نص رمحه اهللا على اإلمجاع على وجوب التميز عن الكفار
فة الكفار نفس خمال"ونص على أن ذلك التميز مقصود لذاته، وبين أن 

كل من مل يؤمن برسالة حممد : (، وحنن نقول"أمر مقصود للشرع يف اجلملة
سيما من قال إن اهللا اختذ ولدا فهو كافر ال .(  

إن كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار يف : "وقال
املكان الذي حلَّ م فيه العذاب فكيف مبشاركتهم يف األعمال اليت 

  ".يعملوا
يس من شروط التشبه أن يفعل املتشبه عني ما فعله الكافرون، فإن ول

الصحابة رضي اهللا عنهم، مل يقولوا اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة، وإمنا قالوا 
قلتم : (اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط، ومع ذلك قال رسول 
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اة ولتنفذ ، فلينظر العاقل إىل مطلق املش)واهللا كما قال قوم موسى ملوسى
  .بصريته إىل أعماق األمور

واملؤسف أننا قلدنا الغرب يف كل شيء تقريبا، حىت أننا قلدنا أمريكا 
يف اللوحات املرورية على الطرق والشوارع، ويف ألوان السيارات ويف 

  .األزياء، حىت ما كان منها لألطفال
 مباحث كما قلدناها يف األجهزة اإلدارية، فكما أنه يوجد يف أمريكا

يوجد لدينا " سي، آي، إيه"واستخبارات خارجية " إف، يب، آي"داخلية 
  .كذلك

وحنن ال ننكر التأثر مبا يقع حولنا واإلفادة من جتربة غرينا وخربته، 
ولكن هناك فرقًا بني التأثر وبني أن نكون جزًءا من الكفر العاملي، فمن غري 

دية العاملية الكربى، لكن من املعقول أن نظل يف مأمن من التقلبات االقتصا
غري املعقول أيضا أن نكون ملتزمني بقرارات األمم املتحدة، وما يسمى 
اتمع الدويل أو تعاليم منظمة األوبك، فال بد من التمسك بكتاب اهللا وسنة 

 والتعامل بوضوح وصراحة وموضوعية، وأن نترك  ومصلحة املسلمنينبيه
سولة والتطمينات الكاذبة، اليت يقوهلا الشيطان االحالم الوردية واألماين املع

وجنده، ويرددها الرويبضات، ونتائجها مشاهدة وحمسوسة ومن النتائج 
الضارة لعكس احلقائق وقلب الواقع أن أصبح الكرباء يتخوضون يف مال اهللا، 
وينشئون الشركات، ويشترون اليخوت واجلزر، وصار الشباب يتنافسون يف 

وصار احلفاة العالة يتطاولون يف البنيان، وأقبل الناس على أنواع السيارات، 
التبذير يف الكرة ويف السياحة، بل يف احملرمات القطعية، كنثر األوراق النقدية 

 وما هكذا على رؤوس الراقصات أو البغايا، وينسون وراءهم يوما ثقيال،
، أو فندقًا أو  ورمبا أنشأ أولئك املبذرون قناة داعرةشكر النعمة واستدامتها،

قصرا، بينما الناس يف مناطق كثرية حمرومون ال جيدون مسكنا وال زوجة وال 
دواء وال تعليما، بل فيهم من هم عراة ال جيدون لباسا، ومن استطاع أن يبين 
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حسده اآلخرون على هذه ) السمن النبايت(بيتا من الصفيح ال سيما صفائح 
  .النعمة

 االقتصادي ايارا أمنيا مروعا، فقد كثرت واملؤمل أن يصحب االيار
جرائم القتل والسطو والسرقة والغش، كما كثر التعري والدياثة، وكثر 
االنتحار، وانتشر اإلدمان على املخدرات، وضعف الوازع الديين وتفككت 
األسرة والقبيلة، وظهر يف اتمع شباب ال يؤمنون بشيء من القيم والتقاليد 

ين، وكان القتل يقع مرة يف السنة، كما قال يل أحد مشايخ فضال عن الد
الزاهر "قحطان، مث أصبح كل يوم بل رمبا كل ساعة يف هذا العهد 

  ، فماذا جنينا من التشبه بالكافرين والسري خلفهم؟"!امليمون
هو ما يسمى اإلرهاب فقط، وهو : والعدو الوحيد عند العبيد والسادة

 من أهل الدين املخالفني للحق وملا تفعله األكثريةحمصور فيما يفعله القليل 
  .املتدينة

إن احلوثيني جرياننا وميكن التفاهم معهم، أما : "وقد قال عادل اجلبري
مث ، مث إن جريانه رموا قاعدة احلوية مث جدة "العدو فهو داعش والقاعدة

و ، وعقوبة لذلك حلت بنا املشكالت ومنها الضائقة االقتصادية، ولالرياض
أن الناس آمنوا واتقوا وأقاموا كتاب اهللا، لفتح عليهم الربكات، وآمنهم من 

  .اخلوف، فهو الغين سبحانه وهو الكرمي وهو الرحيم وهو اللطيف بعباده
 أقرب إليك يا -أعين اإلخوان ومحاس-أوليس من تقول إم إرهابيون 

  عادل من احلوثيني؟
  اهللا وحتكيمه يف كل أمر؟أوليس األجدر بك الدعوة إىل إقامة كتاب 

+   ﴿: قال تعاىل    *    )   (   '   &   %   $   #   "   !
  .]٩٦:األعراف[ ﴾,

9   ﴿: وقال    8   7   6   5   4   3   2   1    0    /   .
  .]٦٦:املائدة[ ﴾:   ;   >   =
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وإمنا ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض 
  .الذي عملوا

وكل الوزارات واإلدارات ال تعمل باألرقام املعلنة يف امليزانية، وإمنا 
تعمل باألوامر السرية، وال تأبه بالتطمينات اإلعالمية عن متانة االقتصاد 

  .وقوته
  .فال نتبع الكافرين وال نطيعهم وال نستشريهم يف شيء

ا والربا املسكرات والزنبالسينما والتربج ووماذا يشريون ا علينا إال 
أما ! واالحنالل والفساد، وحب الدنيا الذي يسمونه التنمية وزيادة الدخل

  . عليناا فال يشريون  احلقيقيةالنظام والعدل والتقدم الصناعي واملساواة
واهللا تعاىل انا عن اإلعجاب بكثرة اخلبيث، وحثنا على احلالل الطيب 

والعبد املؤمن خري من  )بق درهم مئة ألف درهم(: وإن قل، وقد قال 
املشرك ولو أعجبنا، فليست القضية زيادة الدخل وإمنا هي طيبه وحصول 

  .الربكة فيه
 ملصلحتنا حنن، والربا مصريه إىل احملق،  واملكوسوقد حرم علينا الربا

وإن زادت نسبته، وإىل القلة وإن كثر، والفواحش الظاهرة والباطنة مصري 
نتشار الفقر وقلة األمن، مع ما يف املعاصي من أهلها إىل كثرة األمراض، وا

الذل واهلوان، إذ أىب اهللا إال أن يذل من عصاه، فكيف حنارب الدعوة، 
ونطلب من الناس أن يكفوا عن اإلرهاب واإلرعاب، وكيف ننادي باللحمة 
الوطنية ونريد أن يسكت عنا الباطنية والرافضة؟، وكيف جنيز االفتراء على 

وف أو ينهى عن املنكر، ونريد الطمأنينة واالستقرار؟ وكيف من يأمر باملعر
نعصي اهللا ونطمع يف نعمته؟ وكيف حنتقب الذنوب، ونأمل الغىن والراحة، 
وكيف خنالف أمر اهللا ونرجو منه الرضوان؟ وكيف نسكت عن السفهاء 
ونبتغي حياة الكرماء، وكيف نعيش عيشة األعراب ونرجو جزاء املقربني من 

 وكيف نوايل اليهود ونستنكر أن يكتب اهللا علينا ما كتب عليهم األصحاب؟
: من الغضب والذلة واملسكنة؟ وكيف نصحح دين النصارى واهللا تعاىل يقول
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﴿q   p   o   n   m   l   k    j   i   h﴾ ]؟ ولو ]١٧:املائدة
  .كان معتقد ذلك إجنليزيا أو أمريكيا، شرقيا أو غربيا

ىل أن يهدينا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم وكيف نسأل اهللا تعا
اهللا عليهم، من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وأن جينبنا طريق 

  املغضوب عليهم والضالني، مث نتبعهم حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلناه؟
  .وكيف حنب العاجلة ونذر وراءنا يوما ثقيال؟

عن اآلخرة، ولكن  غفلة يف والغربينيصحيح أن الروس واألمريكان 
  .كيف يغفل من عنده كتاب اهللا؟

وقد يكون يف الغرب من لديه كرم ابن جدعان، أو مروءة ابن الدغنة، 
أو إقرار أمية بن الصلت الثقفي، أو تعظيم حرمات اهللا كما كان أشراف بين 
كنانة، أو من يؤمن باحلياة اآلخرة كقس بن ساعدة اإليادي، أو يؤمن 

رب "زهري بن أيب سلمى، ولكن أحدا من هؤالء مل يقل يوما باحلساب ك
  "!اغفر يل خطيئيت يوم الدين

ولو فرضنا أن لدى الكفار قوة وأننا نبتغي منهم العزة لكان التشبه 
  حراما، فكيف وهم يف احندار وذل؟

وإمنا العزة يف الطاعة واالتباع، واملسلمون بقوة إميام وبيقينهم بكل ما 
وبطاعتهم هللا، يغلبون أعىت الكفار، وليس بالتشبه م أو تقليدهم، ذكر اهللا، 

إمنا يغلب املسلمون : "ورحم اهللا عمر بن اخلطاب، حني قال يف كتابه لسعد
عدوهم بطاعتهم هللا، ومعصية عدوهم له، فإذا استوينا حنن وهم يف املعصية، 

كها الصحابة ، وهذه احلقيقة القرآنية أدر"كان هلم الفضل علينا يف القوة
رضي اهللا عنهم، فكانوا يعظون ويذكرون يف املعارك مع الروم والفرس، لرفع 
معنوية املسلمني وتقوية نفسيام، وحثهم على الذكر واالستغفار، وقد وعظ 

 يوم الريموك، -كما وعظ غريمها-أبو هريرة وأبو سفيان رضي اهللا عنهما 
ا تأيت الرخصة من كتاب اهللا ومل يكن أحد منهم حيمل ترخيصا للوعظ، وإمن
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، ]٥٥:الذاريات[ ﴾= < ? @ A﴿: الذي أمر بالتذكري فقال
  .]٤٥:ق[ ﴾¯   °   ±   ²   ³﴿: وقال

 :﴿   µوجعل للموعظة مرتلة عظيمة، فقال لنبيه حممد     ´   ³
à   ß   ﴿:  قوم هود له عليه السالم)عاد(وإمنا قالت  ]٤٦:سبأ[ ﴾¶

æ   å   ä    ã   â   á﴾ ]١٣٦:الشعراء[.  
ي جهة، وإمنا نأخذه من كتاب فال نأخذ حدود الوعظ واإلرشاد من أ

وال نتشبه بالكفار حىت يف تقوميهم وتوقيتهم، وأمثال ذلك مما غريه ،  تعاىلاهللا
  .أهم منه

  ملاذا نتمسك بتقومينا؟
 الستيين النظام يف الدقة هلذه يدهش وغريهم الفلك علماء من كثري

 جعلوا األميني العرب لكون يدهش كما والبابليني، ومرينيالس عند القدمي
 يف ليس ما والوضوح الدقة من فيه أن وكيف بعبادام مرتبطا القمري التقومي
 جانب فهذا بالوحي، يؤمنون ملن نعجب وال بالدهشة نقول ال وحنن غريه،
 لسننيا معرفة من أعظم هو ما اإلنسان تعاىل اهللا علّم وقد اهللا، نعم من يسري

والبيان والكتابة، وحنن أمة أمية ال حتسب وال تكتب،  اللغة وهو واحلساب،
 يوما كما صح يف احلديث، وإن حال ٢٩ يوما وإما ٣٠بل الشهر عندنا إما 

دون اهلالل غيم، أكملنا عدة شعبان ثالثني يوما، وقد حيول الغيم دون رؤية 
اهللا عنهم صاموا يف الشام اهلالل يف بلد دون بلد، كما أن الصحابة رضي 

  .وكان اهلالل غري ذلك يف املدينة
ومل يكلفنا اهللا إصابة عني الواقع، فقد نكمل عدة شعبان ثالثني يوما 

  !. يوما٢٩بينما يكون هو يف الواقع 
ال يقوم شيء مقام اهلالل البتة، لظهوره : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ن املصاحل، ذلك وعمومه، وغري ذلك موظهور العدد املبين عليه، وتيسر 
  ".اخلالية من املفاسد
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  !.فما أسهل شريعتنا وأبعدها عن تكلفات املتكلفني
﴿   ¢    ¡    �   ~   }   |   {    z   y   x   w    v   u   t

  .]٣٦:التوبة[ ﴾£   ¤   ¥   ¦
وذا جنعل السنة عددية وجنعل األشهر طبيعية وال حنتاج للنسيء 

  .تكلف أن يكونا على منوال واحدوالكبس، ون
" حممود محدي باشا الفلكي"وقد زار وزير املعارف املصري سابقًا 

مراصد أوروبا بنفسه، وكتب عن علم وخربة، أن التقومي القمري أدق، وقد 
  .حازت حبوثه الفلكية إعجاب الفلكيني يف كل مكان

كيون وفضل التقومي القمري هو ما تقرره األرصاد احلديثة، والفل
  .املعاصرون

  .والناس خيتلفون مىت تبدأ السنة، فكيف ال خيتلفون يف التقاومي
 .فالسنة عند املسلمني تبدأ يف غرة احملرم بعد انتهاء موسم احلج -١
 .والسنة عند النصارى الكاثوليك تبدأ يف أول يناير -٢
 .والسنة عند اليهود تبدأ أول تشرين -٣
 . فرباير١٩اير و ين١٠ما بني تبدأ والسنة عند الصينيني  -٤
 ". سبتمرب١١"ورأس السنة عند القبط هو  -٥
ورأس السنة عند الروم ومن اتبعهم كأهل العراق والشام هو أول  -٦

 !.تشرين الثاين، فاعجب كيف تبدأ السنة يف الشهر الثاين
وإمنا ضلت تلك األمم وختبطت ألم جيعلون التقومي مبنيا على نوع 

وإما طبيعي والتقومي اهلجري جيمع واحد من أنواع احلساب إما عددي 
  .بينهما

والتقومي الغريب احلايل الذي يسمى امليالدي خطأٌ علميا، وغري صادق 
أما خطؤه فهو مما ال شك تارخييا، فوق ما يف استخدامه من املشاة والتقليد، 

فيه عند الفلكيني إذا وضعه راهب نصراين وأخطأ فيه مبقدار ثالث سنوات 
الثالث عشر يف " جرجيوري"عدله البابا  كونه متأخرا فإمنا وقيل سبع، أما
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القرن السادس عشر أي القرن العاشر اهلجري، وعليه فنحن حني نتبع 
الكتاب والسنة واإلمجاع، نعمل مبا هو أقوم وأقدم وأحكم، وال نتبعهم يف 
اخلطأ، ومستعدون إلثبات ذلك من كالمهم نفسه، والكفار أنفسهم يضعون 

  .له) ج(عالمة 
وحنن ضد استخدام ما يسمى التقومي امليالدي، يف بالد احلرمني 

ف، واملواقع الطاهرة، وهو ما أصبح أمرا واقعا تستخدمه القنوات والصح
  . بل إن بعضها ال يذكر غريه مطلقا،وأمثال ذلك مع األسف

أم جعلوا الرواتب " سبق"وقد نشرت الصحف احمللية، مثل صحيفة 
 علما !! من كل شهر ميالدي٢٧صدر أمر ملكي بأن الرواتب يف ، مث حبسبه

  .بأن شركات االنترنت تعبد املادة، ولو قيل هلا اجعليه هجريا جلعلته
 فال يشك أحد أنه حبسب التقومي ٢٠٣٠أما العمل مبا يسمى رؤية 

الغريب  اجلرجيوري املسمى امليالدي، والعمل حبسب هذا التقومي خمالف للنظام 
على أن تقوميها ) أحكام عامة(ساسي للمملكة الذي ينص يف املادة الثانية األ

املؤرخون (سلمون هو التقومي اهلجري، وهو كذلك خمالف ملا درج عليه امل
!  املواطنني اتباع األنظمة؟ونطالبنتهك النظام األساسي، ، فكيف ن)وغريهم

  أكل هذا الضالل من أجل أن نكسب أياما معدودات؟
   ذلك كشفا للنية املضمرة عن جعل البالد ذيال للغرب؟أليس يف

والتقومي اهلجري ليس جمرد شكل، بل هو أصالة ومتيز، وقد حرص 
الكفار على إلغائه فاشترطوا ذلك على اخلديوي يف مصر واشترطوه على 
الدولة العثمانية وال يزال دأم ليجعلوا هذه األمة تابعة للغرب يف كل شيء، 

ن متيزهم، فينبغي للمسلمني العمل بالتقومي اهلجري واحلرص ويفقد املسلمو
  . إىل املوافق ال إىل املخالفوا، ولينظرعليه

وقد ضلت قبلنا األمم كلها، فجعلوا اليوم واألسبوع والشهر والسنة إما 
  .)النسيء( أو )الكبيس(عددية وإما طبيعية، فتاهوا وختبطوا واضطروا لفكرة 



 ٧٢٣ 

أحد أركان " مارس"ى اعتقادام الباطلة، فـوتقوميهم يقوم غالبا عل
، دع أمساء اباطرم "جوبيتر مارس كورينوس"الثالوث الروماين وهو 

وقد كانوا !  ومنهم يوليو وأغسطس-كما سنذكر إن شاء اهللا-وملوكهم 
  .يعتقدون تأليه امللوك كما بني اهللا يف قصة خليله إبراهيم وكليمه موسى

 يتبعون التقومي القمري، وعلى ضوء حسام وال يزال الصينيون مثالً
للقمر جيعلون مللوكهم أياما خاصة لإلجناب، وهم يذكرون السنة اليت انشق 

  .فيها القمر
واملسلمون ال حيتفلون ال بأول يناير وال بأول الربيع وال بأول امليزان 

بيع فقد أعطانا اهللا خريا من ذلك كله، ومها يوما الفطر واألضحى، وأول الر
هو النريوز الذي حيتفل فيه اوس وحذرنا الصحابة رضي اهللا عنهم من 
االحتفال به، وإمنا حيتفل به من املسلمني أو ادعياء اإلسالم الروافض يف إيران 

  .والكرد، وعبدة النار واألصنام يف اليابان والصني وكوريا واهلند
النقالبات  حيتفلون بأول ا-ويف أمم كثرية-وكان املشركون قدميا 

الفصلية، واليومان اللذان كانا حيتفل ما املشركون يف اجلاهلية، مها يوما 
  ".أول امليزان"، واالعتدال اخلريفي "النريوز"االعتدال الربيعي، : االعتدال

وأمجع عليه   الذي أمر به عمر بن اخلطاب  هووالتقومي اهلجري
ارت عليه األجيال قدميا الصحابة الكرام واتبعه أهل السنة بال نزاع، وس

وحديثًا، وال زالت الشعوب عليه ال سيما يف جزيرة العرب، إال من شذ ممن 
وهم يف احلقيقة مقلدون للغرب، منكرون ملا " مثقفني"يسميهم بعض الناس 

  .ميز اهللا به هذه األمة املباركة
  .وجيب على هيئة كبار العلماء إصدار فتوى ذا

طلة األسبوعية يف قناة حملية أو عربية فاعلم أنه وإذا مسعت من يقول الع
يقصد السبت واألحد كاليهود والنصارى، وكان اجلاهليون يسمون األيام 

  أول، أهون، دبار، مؤنس، العروبة، شبار؟: بأمساء أخرى مثل
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كيف تنتكس عقولنا فنتبع الغرب يف تقوميه، أو نقلل عدد زائري بيته ف
حية تكلف املليارات يف أماكن صحراوية احملرم، وننشئ مشروعات سيا

مقفرة، هذا عدا ما يف السياحة من تعرٍ وفساد واستنكار الناس هنا لذلك؟ 
روع نيوم الذي  دع مش مليارا،٣٠وقد كلفت املنطقة السياحية يف الرياض 

 فكيف نستجلب اخلسارة واملشكالت االجتماعية وحنن مل خيدم إسرائيل
 وما دام األسبوع واحدا يف كل أمم األرض كما نعاجل مشكالتنا املوجودة؟

أنزل اهللا، فلم ال يكونون أيضا على ما شرع اهللا يف الشهور والسنني 
  .واألعياد؟

 خيتصون به، ومنسكًا الكل قوم عيدووكما أن لكل دين قبلة خاصة 
هم ناسكوه، ولكل قوم تسميات، ولكل أمة تقومي، فال يصح أن نتبع الكفار 

  . اهللا ما ذكرنا صفتهوقد أعطانا
واهللا تعاىل هو العليم احلكيم، وكتابه هو الذي يهدي لليت هي أقوم يف 
كل شيء، وال يترك هداه إال ضال زائغ، واملسلمون غري ممنوعني من 

  !اكتشاف احلكمة إن استطاعوا وعلموا
وقدميا عرف املسلمون اختالف التوقيت، وملا حتدثوا عن الرتول اإلهلي 

وقربه عشية عرفة ودنوه إىل : "، ذكروا فروق التوقيت قال ابن تيميةيوم عرفة
السماء الدنيا ألجل احلجاج، وإن كانت تلك العشية قد تكون وسط النهار، 

  . اهـ"يف بعض البالد، وتكون ليال يف بعض البالد
ويكفي أي متبع لدين إبراهيم عليه السالم، إما حقيقة كاملسلمني وإما 

النصارى، أن يقارن بني توقيت مكة وتوقيت جرينتش، ادعاء كاليهود و
ويرى أيهما أقدس وأيهما أصح موقعا، وأعدل مناخا، يقول الدكتور 

إن خط الطول : "وهو نصراين منسوي كثري البحث يف التاريخ" كسرلنج"
األساسي ليس يف بلد جرينتش االجنليزي، ولكن يف مكة اليت تقع على خط 

توي على الكعبة املشرفة، وميثل املركز املقدس ملكة  درجة واليت حت٤٠طول 
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، وكالمه هذا يطابق ما قاله الدكتور حسني كمال "فقط االجتاه الصحيح
  . وكذا أحد علماء باكستان،الدين املصري

وذلك ما أثبتته األقمار الصناعية، وطالبت به هيئة اإلعجاز العلمي 
لدين والعلم، فهل األقمار العاملية، وكذلك حنن نطالب به، وهذا مقتضى ا

الصناعية أثبتت أن جرينتش هي مركز العامل أو أن جرينتش هي اليت تضيء، 
وهل بريطانيا هي مهد احلضارات، وهل يستقبل املوحدون جرينتش، نعوذ 

  .باهللا من هذا الضالل
ومن مل يؤمن بالعلم فعليه أن ينظر يف التاريخ العاملي العام، ويف 

عند أهل الكتاب فهل جرينتش هي بلدة خليل الرمحن العالمات الواردة 
   األديان الثالثة الكتابية اليوم؟تؤمن بهالذي 

  وهل حج األنبياء إليها؟
  وإليها تساق غنم مصر ومدين؟اهلدي والفدية هناك وهل يذبح الناس 

   أو السماوية كما يزعم بعضهم؟،وهل هي أورشليم اجلديدة
  ؟وهل أنبع اهللا فيها ماء احلياة

  وهل الطريق اليت ال مير ا جنس فيها؟
  وإمساعيل القواعد من البيت فيها؟وهل رفع إبراهيم 

 وخيدمها فاران جبال ا وهل عندها جعل اهللا وادي البكاء وحتيط
  .سبأ؟ رجال

  وهل هي اليت يلحس امللوك تراا ويتشرفون بغسلها وخدمتها؟
نورد بعضه ملن ال يؤمنون وكثري مما ليس هذا موضع التفصيل فيه، وإمنا 

  . إال مبا يف كتب أهل الكتاب
 وإذا كان ذلك يف التوقيت اليومي فماذا نقول يف التقومي السنوي؟

وكان الناس قبل التقاومي يؤرخون باألحداث الكبار، فالعرب كانوا 
يؤرخون بعام الفيل، مث أرخوا حبرب الفجار، مث أرخوا ببنيان الكعبة، وكل 

  .ألزرقي يف تاريخ مكةذلك ذكره ا
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، إذ ا كون املسلمون ، أرخ جرة النيب وملا كان زمن عمر 
 أول جمتمع إسالمي، وهو حدث ثابت يف تاريخ هذه األمة، أما مولده 

  .فمجهول وكذا بعثته
واليونان يؤرخون بفتوحات اإلسكندر الكبري، والنصارى يؤرخون 

  . وعليه الغربيون إىل اليوم-عمونكما يز-مبيالد املسيح عليه السالم 
والوضعيون من بعده، يؤرخون بالثورة الفرنسية " أوجست كونت"و

اليت تسري فرنسا على مبادئها اليوم، واليهود يؤرخون بالسنة اليهودية، 
  .والشيوعيون تابعوا الفرنسيني ووضعوا تقوميا للثورة البلشفية

  .وكهم األقدمونواليابانيون والصينيون يؤرخون مبا فعله مل
واألقباط يؤرخون بقيام اململكة املصرية القدمية، أو مبا يعرفون من األسر 

  .املصرية القدمية وحنو ذلك
والروم يؤرخون بأيام األباطرة وعهودهم، ال سيما االمرباطور 

  ".دقلديانوس"
  .والروس يؤرخون بأجماد القياصرة

تقوميهم يتأخر عن التقومي واحلبشة يبدأ تارخيها منذ دخوهلا النصرانية، و
  .الغريب

  .مولكل قوم أعيادهم واحتفاهل
وهكذا كل أمة هلا تارخيها اخلاص، فال جيوز للمسلمني ترك تارخيهم 
اهلجري واتباع غريهم يف تارخيه، وال يفعل ذلك إال ممسوخ منسلخ من دينه، 

  ". إن لكل قوم عيدا: "، ملا قالوصدق رسول اهللا 
هو االستدالل على األحداث باقترانات الكواكب أو واحملايد من ذلك 

، إذ من الكواكب ما يطلع كل كذا سنة بزوغ جنم ما على حدث يقعب
: ، كما كان هرقل الذي نظر يف النجوم فقالبانتظام، وبذلك عمل هرقل

، وقصته معروفة رواها البخاري يف كتاب بدء "إن ملك أمة اخلتان قد ظهر"
ا صحيح يف ذاته يدل عليه علم الفلك، لكن الوحي من الصحيح، وهذ
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املشكلة أن بعض الكواكب تستغرق دورته زمنا طويال كالشعرى اليت 
  . قرنا، مث إن املنجمني بنوا عليه خرافات باطلة١٥تستغرق قرابة 

واستخدام التقومي النصراين يف صرف الرواتب إمنا هو بداية الستخدامه 
  .معات يف غري هذه اجلزيرة املباركةيف كل شيء، كما هو حال ات

وإال أليس هناك وسيلة إال الضحك على املوظفني بتحويل صرف 
الرواتب من التقومي اهلجري إىل التقومي امليالدي، فنكسب ماديا أياما 
معدودات، وخنسر معنويا ما درجت عليه األمة اإلسالمية طوال تارخيها وما 

فرة أم أن األمر فرصة ساحنة وجيب يتميز به املسلمون عن األمم الكا
  .اغتنامها؟

ولو قدرنا أن احلكومة رحبت تلك األيام أليس يف ذلك خسارة ألكثر 
  وفق األقل؟ وهل كل الناس موظفون؟العاملني الذين يرغبون صرف رواتبهم 

افرض أن هذا حل اقتصادي، أليس كل حلولنا ساذجة مستهلكة، ومل 
خذ "م؟ ومن الذي رىب الناس على مبدأ  بأنفسهاملناصبال يبدأ أصحاب 

، وهل رضي عامة الناس أن ينسى "ادفع واسكت"واآلن يقال " واسكت
  التقومي اهلجري، أو يبيد كما نسي غريه وباد؟

الذي وضعه بعض املتزلفني " التقومي اجلاليل"ومن التقاومي املنسية 
 للثورة "أوغست كونت"للسلطان جالل الدين، وكذا التقومي الذي وضعه 
  .الفرنسية، ومثلها تقاومي كثرية بادت وال أثر هلا اليوم

ومن التقاومي احلية اليوم التقومي اهلجري الشمسي، الذي عليه املاليني يف 
شرق العامل اإلسالمي، يف أفغانستان وباكستان وخراسان واجلمهوريات 

  .اإلسالمية اليت استقلت عن االحتاد السوفييت
عله اهللا لألنبياء، وجعل عليه األهلة للصوم واحلج، أما التقومي الذي ج

 الذي  القمريوجعل عليه العدة للمطلَّقة أو املتوىف عنها، فهو التقومي اهلجري
هو أدق التقاومي وأوضحها وأيسرها، ودرج عليه املسلمون منذ أن وضعه 

، واستخدمه ابن كثري وابن األثري الصحابة رضي اهللا عنهم، أيام الفاروق 
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 غريه أصال، كما أنه ما كانت عليه أكثر الناسوكل املؤرخني، وال يعرف 
  شرائع األنبياء

وبه يتميز املسلمون إذ لكل أمة تقومي، ولكل دين تقوميه ولكل أمة 
تقوميها، فهناك تقومي بوذي، وتقومي يهودي، وتقومي كوري، وتقومي بنغايل، 

  .، وتقومي أمازيغي، وهكذامي هنديةوتقومي تايلندي، وتقومي إثيويب، وتقاو
وإمنا التقومي الشمسي للزروع والثمار، وهو ما يعرفه الفالحون 

 وغاية ما يصل إليه األمر ،بالنجوم، واألبراج، وال حاجة إليه يف أمور أخرى
ملن يتبعه أن تكون السنة أكثر حبوايل ربع يوم، وذلك ال يؤثر يف الزراعة، أما 

وأما غريهم فهم !! لشرقي عن الغريب بأسابيعأهل الكتاب فيختلف تقوميهم ا
أعظم اختالفا منهم ويضعون هامشا للخطأ قد يصل إىل الثالث سنوات، 

  فاحكم بعقلك أي التقوميني أضبط وأحكم وأقدم؟ 
والكفار يوافقون الوحي يف األيام فقط فاجلمعة هي اجلمعة سواء كانت 

  .؟يف مكة أو نيويورك فلماذا ال يوافقونه يف السنني
ومن احتفل بالنريوز ففيه شبه من اوسية شاء أم أىب، ومن قلد 
الغربيني يف احتفاهلم بعيد األم أو عيد العمال أو عيد احلب أو عيد االستقالل 
أو العيد الوطين، أو عيد امليالد الشخصي، وما أشبه ذلك ففيه شعبة من 

  .الغرب على األقل
سبه يوما الفطر واألضحى واهللا واملسلم يتميز عن التشبه بالكفار، وح

  .تعاىل من كرمه زاد لنا أيام التشريق
ومن احتفل بأيام االنقالب الفصلي كاالنقالب اخلريفي أو الصيفي، 
ففيه شعبة من الوثنية، وكذا اليومان اللذان كان العرب يف اجلاهلية يلعبون 

مها يوما ، وفيهما، وجعلهما القوميون العرب يومني وطنيني لألمة العربية
  .االنقالب الفصلي

وكل ما عاد وتكرر فهو عيد سواء مساه الناس عيد أو يوماً أو ما أشبه 
ذلك، فالربا ربا وإن مسوه فائدة، واخلمر مخر وإن مسوه شرابا روحيا، 
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واملعازف معازف وإن مسوها موسيقا أو مزيكا، والزنا زنا وإن مسوه حبا، 
ا، وهكذا فاحلقائق ال يغريها اختالف األمساء والقانون قانون وإن مسوه نظام

  .أو األلفاظ
انظرنا، وانا عن استقبال : راعنا، بل نقول: واهللا تعاىل انا أن نقول

قبلة اليهود والنصارى بل نستقبل بيته العتيق، وانا أن نكون كرهبان 
  النصارى، فكيف حنتفل بأعيادهم؟

ml   ﴿: اىلفالعيد من الشعائر املختصة كما قال تع  k j
n﴾ ]وقال]١٤٨:البقرة[ ﴾:   ;   >   =﴿: ، وقال]٤٨:املائدة ، :﴿   J 

O   N    M    L   K﴾ ]٦٧:احلج[.  
:  ذات أنواط قالوملا طلب بعض الصحابة الكرام أن جيعل هلم النيب 

3   ﴿اهللا أكرب إا السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل ملوسى "    2   1   0   / 
  .]١٣٨:عرافاأل[ ﴾4

لتشريق أيام عيد لنا أهل أيام ا( :وقال صلوات اهللا وسالمه عليه
  .)اإلسالم

وكان العرب يلعبون يف يومني هلم يف اجلاهلية كما يفعل األولون، 
إن اهللا أبدلكما ما يومني خريا منهما، : "ولكنه عليه السالم قال للمسلمني

  ".مها يوما الفطر واألضحى
كية كلها ترتبط أعيادها بأول أيام اخلصب أو وكانت األمم الشر

االعتدال عندهم، فكان املصريون القدامى يربطونه بارتفاع النيل، وكان 
الفينيقيون وغريهم حيتفلون بقدوم الصيف وحيزنون لذهابه وهكذا، وكان 
عباد الشمس جيعلون تغري الفصول هو املعلم الذي حيتفلون فيه، فاختذ اوس 

الذي هو أول أيام الربيع كما سبق، وكان الروم مث النصارى عيد النريوز 
حيتفلون تبعا للذين كفروا من قبلهم عند االنتقال إىل الشتاء حيث يبدأ النهار 

  ".الكريسمس"بالطول، ومسو هذا العيد الوثين عيد ميالد املسيح أو 
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ومعلوم أنه يف أول امليزان يتوازن الليل والنهار ويكون االنقالب 
ريفي أو االعتدال اخلريفي، ويف أول الربيع حيدث االنقالب الربيعي الذي اخل

  .حيتفل اوس بأوله ويسمونه النريوز كما سبق
وحيتفل النصارى بعيد ميالدهم املزعوم يف الشتاء دائما، حيث يكون 
اجلو باردا ويفرح بذلك املسلمون، ألن النصرانيات هناك يضطررن إىل 

د، ومل يكتف الغرب بإحياء الشعائر الوثنية بل جعل التستر من شدة الرب
وقتها دائما، وجعل النصارى الصوم يف الربيع دائما وزادوه أياما كفارة لنقله 

  .يف زعمهم
على أن أسوأ فصول السنة يف الغرب هو فصل الربيع حيث تكثر 
املستنقعات وتذوب الثلوج، أي عكس ما عندنا يف الشرق، إذ يفرح الناس 

م الربيع، حيث تتفتح األزهار وتورق العيدان ويزرعون بعض النباتات بقدو
  .املومسية

اختار أول امليزان ليكون عيدا وطنياً؛ " فؤاد محزة"وأظن أن الدرزي 
ألنه اليوم الذي كان فيه العرب يلعبون يف اجلاهلية، ال سيما وأن ذلك 

 يسميه القوميونا االختيار كان يف أيام املد القومي العريب، واالنسالخ مم
، فقد اتبعت هذه األمة سنن األمم الكافرة، وضاهت "االستعمار التركي"

الذين كفروا من قبل، واستمرأت ذلك السيما مع سكوت أهل العلم اليوم 
  .عن إنكاره واألمر مبنعه

والقاعدة الثابتة للمحتفلني وللمنسلخني أن كل نظرية يف الغرب ترى 
سلمني، وال حول وال قوة إال باهللا، وهذا أفظع أنواع هلا صدى هنا يف بالد امل

  .التشبه ومتابعة الكفار
، ظهر "تشارلز داروين"فلما ظهرت نظرية التطور عندهم وكتب عنها 

هنا من يدعو إليها ويؤمن ا على أا حقيقة علمية، كما فعل شبلي مشيل، 
غة والنفس وإمساعيل مظهر، وقل مثل ذلك عن نظريام الكثرية يف الل

  .واألدب والتاريخ والقدر واالجتماع والتصوف ووحدة الوجود وهكذا
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فكأمنا فررنا من الفلسفة القدمية والتجهم واالعتزال ووحدة الوجود 
" ماركس"بأمسائها الصرحية، لنقع يف فخ هذا اإلحلاد والتيه اجلديد متمثال يف 

" كانت"و" ديكارت"و" نيتشه"و" ألبري كامو"و" سارتر"و" فرويد"و
  .وغريهم

ودعا القوميون هنا إىل القومية العربية من اخلليج إىل احمليط ملا ظهرت 
يف أوروبا، ومتثلت هذه اجلاهلية املقيتة يف األفكار اليت دعا إليها الناصريون 

، "الوطن العريب"والبعثيون وغريهم، وظهر ألول مرة يف التاريخ ما يسمى 
وبإحياء "دب العريب على الطريقة األوربية واشتغل املستشرقون بإحياء اال

اللهجات العربية واألمثال العامية، يف مصر وبغداد وفلسطني وجند واليمن 
مصطفى "على هذه القومية جاء ارم " مجال باشا"وأمثاهلا، وبعد أن رد 

فقضى على اللغة العربية يف تركيا، بل على اللهجة " أتاتورك"املتلقب " كمال
 وأعاد لغة جنكيز خان وهوالكو وألغى اخلالفة اإلسالمية، وفرض العثمانية،

 اليت على االتراك اللباس الغريب واألحرف الالتينية وأمثال ذلك من املنكرات
ليس هذا موضع التفصيل فيها، وال يزال األتاتوركيون يف بالد احلرمني 

  .يذكرون ما يسمونه مرارات اخلالفة
 الغرب وقامت املاركسية الشيوعية، ظهر وملا ظهر الفكر االشتراكي يف

بني املسلمني أحزاب اشتراكية، وأحزاب شيوعية أيضا، فكان االحتاد 
االشتراكي يف مصر، وكانت االشتراكية أحد مبادئ البعثيني، كما كان 

أحد دعاا، واختلطت القومية باالشتراكية حىت صعب " جورج حبش"
  .التمييز بينهما

ا التكتالت واألحالف، وحلت حمل القومية نشأ وملا نشأت يف أوروب
حلف بغداد أو االحتاد بني السعودية : عند املسلمني أحالف أو احتادات مثل

ومصر وبني السعودية واليمن، وغريها من امللكيات ذلك احلني ومل يقم إال 
احتاد بني سورية ومصر، ولكنه سرعان ما فشل، وملا اارت الشيوعية وعاد 

 اخلصخصة واقتصاد السوق اتبعهم الناعقون هنا أيضا وأصبح الغرب إىل
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التخصيص هو احلل، وأصبحت التجارة احلرة هي األصل، وكلما دخل 
  .الغرب جحر ضب دخله املتشبهون به

وهكذا اتبعهم املسلمون إال من شاء اهللا، وقال يل أحد املسلمني يف 
، وملا "ندي أوالً ومسلم ثانياًأنا ه"املدينة وكان طالبا يف اجلامعة اإلسالمية، 

هي هندوسية "اغتالوا انديرا غاندي، تأسف أحد املسلمني يف مكة وقال 
، ورحم اهللا الشيخ أبا األعلى املودودي الذي كتب "ولكنها رئيستنا يا أستاذ

  .عن الرابطة اإلسالمية والرابطة القومية
موا البنوك واملقصود أنه بظهور هذا االقتصاد اجلديد كما يسمونه عم

األمريكية والربيطانية والفرنسية وغريها يف البالد اإلسالمية، ونشأت يف بالد 
املسلمني اخلصخصة كما هي عند الغربيني، وبعد أن كان األوربيون يأتون 
باجليوش ليحتلوا بالدنا وحيموا مصاحلهم وينتزعوا ثرواتنا، أصبحنا حنن 

تثمار يف بالدنا حبمايتنا حنن، مقابل نتسابق يف التسهيل ألهل املال منهم لالس
  .بعض الوظائف ملن خيدم املستثمرين ويرطن بلغتهم

وما هذا إال صورة جديدة من صور االستعمار لكن أهلها ال يسموا 
 وهو استعمار احلياة كما مساه الفيلسوف ،االستعمار بل االستثمار

مريكي بالبطحاء أكرب وبعد أن كان البنك األ" هايرب ماس"االجتماعي األملاين 
عمارة يف الرياض وكذا بنك مااتن يف جدة أصبحت البنوك اليوم يف كل 

  .حي من مكة شرفها اهللا بل قريبا من املسجد احلرام
وبعد أن كان آل روكفلر ميلكون شركة الزيت العربية األمريكية 

 ، أي أن الربا واالحتكار مل)أرامكو السعودية(أصبحت اليوم " أرامكو"
  .يعودا أمريكيني بل صارا وطنيني

  :كما قال حافظ إبراهيم
  لقد كان فينا الظلم فوضى فهذبت    حواشيه حىت بات ظلما منظما

وهكذا قلدنا الكفار حىت أم لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، كما اخرب 
ن وماذا يف جحر الضب؟  
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  .رأما بناء القواعد فال يكاد يذكر مع أنه صورة من صور االستعما
ال "و" خالفوا اليهود: " ومنها أوامره -إال من رحم اهللا-ومل منتثل 

 فيمن ، وقال "خالفوا اوس"، "تقوموا يل كما تقوم األعاجم لكربائها
أولئك شرار : "ينحت التماثيل ويصور القديسني، كما يفعل الكاثوليك اليوم

  ".اخللق عند اهللا
  ".وا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهللا اليهود والنصارى اختذ: "وقال

وكان السلف الصاحل ال يتشبهون بالكفار يف شيء ومل حيتفلوا بيوم من 
أيامهم، مث ظهر االحتفال عند الضالني، كاحتفال الباطنية بيوم املهرجان 

  :الذي قال فيه ابن هانئ األزدي
  !ال تقل بشرى ولكن بشريان      طلعة الداعي ويوم املهرجان

يام كثرية، كيوم االستقالل، ويوم اجلالء، ويوم العمال، مث احتفلوا بأ
  .واليوم الوطين، وعيد األم، وعيد بابا نويل وغريها

 من مشاة املشركني وكل ما قد يؤدي إىل الشرك، وقد حذر 
كالبناء على القبور أو تعظيم صور الصاحلني، أو استحالل ما حرم اهللا بأدىن 

شبه م يف أي شيء من خصائصهم، وى عن احليل، أو اتباع طرائقهم والت
إطرائه كما فعل النصارى، وذلك سدا للذرائع إىل الشرك ومحاية جلناب 

  .التوحيد
ولألسف فقد أطراه صاحب الربدة قدميا، وكذلك فعل صاحب 

 وكذلك فعلت الرافضة والصوفية، فجددوا ملة ،الذخائر احملمدية حديثًا
م حيسنون صنعا، وفعلوا عند قربه الشريف عمرو بن حلي، وهم حيسبون أ

ما يفعلونه عند قرب البدوي، أو بن علوان، أو ابن عريب، أو جالل الدين 
الرومي، وعبد القادر اجليالين، كما اشتهر يف بالد املغرب اإلسالمي ضريح 
سيدي فالن، ومنهم خلف بن حمرز يف تونس وخالد بن سنان يف اجلزائر 

  .تقومي واألعيادوكذلك املشاة يف ال
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: إن الزور املذكور يف صفة عباد الرمحن: وقال كثري من املفسرين
﴿a   `   _   ^﴾ ]هو أعياد املشركني]٧٢:الفرقان .  

، ولذلك جيب علينا التشبه "من تشبه بقوم فهو منهم: "وقد قال 
بالصاحلني من الصحابة والتابعني والسلف الصاحل، وال نتشبه بالكفار ال يف 

  .ادهم وال غريها، كما ال نتشبه بالروافض واخلرافينيأعي
 هل جعلوا أعيادهم تابعة للتقومي -عليهم لعائن اهللا-وانظر إىل اليهود 

 أما ،الغريب؟ أم أن املالحدة فقط هم الذين حيسبون حسب التقومي الغريب
املتدينون اليهود فهم يسريون على تقاومي التوراة والتلمود، وحيتفل نتنياهو 

، وجيعلون االحتفال باألعياد اليهودية برأس السنة حسب التقومي اليهودي
  .فرصة إلقامة الصلوات التلمودية يف املسجد األقصى

 ديسمرب ٢٥وحنن مع األسف حنتفل بأعياد الغربيني كعيد الكريسمس 
الذي يزعمون أن املسيح عليه السالم ولد فيه وهو عيد وثين قدمي، أراد به 

اجلزوييت إنه مل " فرنسيس"الروم إىل دينهم، وقال البابا احلايل النصارى جلب 
وال " التوراة" له ذكر ال يف العهد القدمي وفعالً ليسجيد له ذكرا يف اإلجنيل، 

يف العهد اجلديد، وإمنا ابتدعه النصارى كما ابتدعوا الرهبانية، وتقربوا به إىل 
ثليث، وهو أفحش من االحتفال الروم، كما أنه ليس يف اإلجنيل أيضا ذكر للت

  .بالكريسمس
مث إن النصارى أحدثوا أعيادا أخرى كعيد احلب وعيد األم، وعيد 

مع أم جعلوا لكل قديس عندهم " هيلووين"العمال، وعيد مجيع القديسني 
عيدا خيصه، واألمم املتحدة اعتمدت ذلك مث زادت فجعلت ألي مرض أو 

  .هوى يوما خاصا
ني بالكفار اليوم جيعل رأس السنة الغربية، أو يوم املولد، وبعض املتشبه

أو يوم عاشوراء، عطلة رمسية، وهنا يف بالد احلرمني مل يستطيعوا حىت اآلن 
إلغاء فكرة التعطيل يوم اجلمعة، فاملسلمون يصلون يف هذا اليوم ويغتسلون، 

ذا ظل ولذلك جعلوا العطلة إما اخلميس واجلمعة وإما اجلمعة والسبت، وإ
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أهل العلم على حاهلم فسوف جيعلوا يوم األحد كما يف كثري من البالد 
  .اإلسالمية

ة لوبعضهم حيدد أياما مل يشرعها اهللا مثل القول بأن ليلة القدر هي لي
السابع والعشرين من رمضان، مع أن الثابت أا يف ليايل الوتر ولكن اهللا 

شر كلها، ويزعمون أن ليلة اإلسراء هي أخفى ليلتها علينا لنجتهد يف ليايل الع
  !!.ليلة السابع والعشرين من رجب

 ديسمرب، ٢٥وأعياد النصارى كثرية، وأمهها عيد امليالد كما سبق وهو 
  . كيهك٢٩وهو عند األقباط 

  :ومن أعياد النصارى األخرى
 وجيعلونه يف أمريكا أول يوم أحد أيضاً عيد القيامة وهم حيتفلون فيه -
  .صحبعد الف
وهو عندهم ( ومن أعياد النصارى أيضا عيد املظال، وعيد الغطاس -

  . من يناير١٩، ويزعمون أنه يف )ذكرى تعميد املسيح يف ر األردن
  .كما قد يسمى" اجلمعة احلزينة"عيد اآلالم أو :  ومن أعيادهم-
الذي يقع بعد موسم احلصاد عند اليهود، وهو :  وعيد العنصره-

 الفصح خبمسني يوما، ويقع عند النصارى يف اليوم السابع عندهم بعد عيد
  .بعد الفصح

واليهود والنصارى يستعملون احلساب، الذي يسميه علماؤنا اجلداول، 
وخيتلفون جدا حسب حسام أو فرقهم، والفروق بني التقومي الغريب والتقومي 

هل السبل، يوما أو تزيد، واهللا تعاىل شرع لنا أس) ١٥(الشرقي تصل إىل 
  .فنحن نعتمد على الثبوت بالرؤية

¤  ¥  ¦  §﴿: قال تعاىل   .]١٨٩:البقرة[ ﴾~  �  ¡¢  £   
 فأكملوا عدة  فإن غم عليكم،صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: (وقال 

  .)شعبان ثالثني يوما
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ومن خمالفة أمر اهللا ورسوله وركوب سنن اليهود والنصارى أن بعض 
سالمي حتدد دخول رمضان مثال بيوم كذا من التقومي الدول يف العامل اإل

  !!الغريب قبل أسبوع من دخول الشهر الكرمي
فال جيوز لنا التشبه بالنصارى ال يف عقائدهم وال يف أعيادهم، وال يف 
كل ما خيتص م، كإطراء املسيح عليه السالم، وادعاء ألوهيته، وتعظيم 

  .املوتى وأمثال ذلك
القول بأن أول ما خلق اهللا نور نبيه حممد : ذ عنهمومن اإلطراء املأخو

استدالالً حبديث جابر وهو حديث موضوع .  
والتشبه دليل على ضياع الشخصية وذوباا، واإلعجاب باملتشبه به، 
ورمبا كان ذلك مرضا نفسيا أو عادة، إذ أن احملاكاة من العادات الشائعة بني 

أى غريه يتثاءب، وبعض الناس إذا البشر حىت أن بعض الناس يتثاءب إذا ر
إن املغلوب : أعجب بشخصية غريه قلده يف كل شيء، وقال ابن خلدون

لو جاءت احلضارة من إفريقيا : مولع بتقليد الغالب، وقال أحد علماء اهلند
  . لصبغ الناس وجوههم بالسواد وضخموا شفاههم

 فينتقي وخيتار، واإلمعة هو من يتبع ما عليه الناس بال تفكر، أما العاقل
وبعض الناس يكون مغرما بأمر فال يدع منه شيئا، كما جتد بعض املغرمني 

ون كل ما وقعت عليه أيديهم، وبعض املتبعني للشهوات، أبالقراءة، يقر
يتبعون كل شهوة يف الشرق أو الغرب، وبعض حميب الكرة واملصارعة 

 بالسياحة والرحالت حيفظون أمساء الالعبني أو املصارعني، وبعض املفتونني
  .تذهب أعمارهم يف ذلك وهكذا

وديننا وهللا احلمد دين اليسر، ففي إمكان أي إنسان أن ينظر إىل القمر 
  ها إال بعض الناس مع اختالفها وتناقضهاأولو كان أميا، أما اجلداول فال يقر

ومن التشبه بالنصارى التشبه م يف تثليثهم، فتجد بعض األحزاب 
 بالد املسلمني، تتخذ شعارا ثالثيا مثل كون شعار البعثيني هو العلمانية يف

والدول امللكية تقلّد النصارى ولكن يكون " حرية، وحدة، اشتراكية"
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وأمثال ذلك، على أن املؤمنني يعملون كل " اهللا، امللك، الوطن"شعارها 
  .شيء هللا وحده ال شريك له، وله وحده احلركات والسكنات

: الكفار اتباع نظريام وآرائهم يف أي جمال، فهذا معناهوأعظم التشبه ب
7   ﴿: اتباع أولياء من دون اهللا، واهللا تعاىل يقول    6    5    4   3    2   1

  .]٣:األعراف[ ﴾8   9   :   ;>   =   <   ?
ومعناه أن يكون هللا شريك، أو أن يكون هؤالء األنداد أصحاب 

  .عاىل عما يشركونالنظريات البشرية أعلم من اهللا، ت
/   0   ﴿: ومعناه أن هدي هؤالء أقوم من القرآن، مع أنه تعاىل قال

، واتباع هؤالء يقدح يف اإلميان بالكتب ]٩:اإلسراء[ ﴾1   2   3   4   5
  .الذي هو ركن من أركان اإلميان

ومن جدب احلضارة الغربية وفقرها، أنك جتد يف أمريكا امسا واحدا 
 أن األمريكان مل يتركوا امسا يونانيا أو رومانيا إال مسوا به، لعشرة أماكن، مع

  ".مكة"و" بغداد"و" فلسطني"حىت أم مسوا بأمساء إسالمية مثل 
، كما فعلت مر إىل اختراع أمساء ال وجود ألعالمهابل وصل م األ

أمانة مدينة جدة يف تسمية الشوارع بأعالم ال وجود هلم، وكأننا أمة فقرية 
  . الرجاليف

أي القديس " سان"وكثري من الواليات األمريكية أو املدن تبدأ بكلمة 
  .يف دينهم وهي يف األصل كلمة أسبانية

ومما راج بني املسلمني التشبه بالكفار يف أمسائهم فتجد اسم اجلدة 
أو ليندا ، واسم احلفيدة ديانا أو راما أو"خدجية أو حفصة أو صفية أو حصة"

  . أصالا عربي ذلك مما ليسهأشبوما داليد 
ومن ذلك ما يريده بعضهم من ترك أمساء الصحابة، فلما مسى أحد 

ما لقيت إال اسم : "الصاحلني ابنه مصعب على اسم مصعب بن عمري، قيل له
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، كال واهللا ليس الصحابة بدوا أغرارا، وال أعرابا أجالفا، وإمنا "هؤالء البدو
  .نبياء، ومن حمبتهم التسمي بأمسائهمهم أكرم جيل وأفضل الناس بعد األ

والتقدم عند أهل العلمنة واللربلة هو أن تسمي جون العتييب أو فرنك 
  !أو ميكال اليامياملطريي أو هنري القحطاين أو صموئيل الزهراين 
مسى بعض " كامب ديفيد"وملا وقع السادات االتفاقية املشؤومة 

ملا زار الرياض، " ترامب"ى ابنه ، وبعض السعوديني مس"بيجن"املصريني ولده 
  .)االجنليزي(وبعض القوميني العرب مسى نفسه 

 غير ما هو دون ذلك، كما غري من امسه حزن إىل مع أن النيب 
  ".عبد اهللا"إىل " احلباب"سهل، ومن امسها عاصية إىل مجيلة، وغير من امسه 

بد مشس، وعبد عبد العزى، وع: " كل ما عبد لغري اهللا مثلريوأمر بتغي
عبدالنيب، وعبد احلسني، وعبد األمري، وعبد "، ومثله يف هذه األيام "املسيح

  .اخل" الرضا، وعبد الزهراء
عبد اهللا "وأرشد صلوات اهللا وسالمه عليه إىل أن أفضل األمساء هو 

أفلح "، وإىل أال يسمي املسلم فتاه "حارث ومهام"وأصدقها " وعبد الرمحن
، وأخربنا أن "برة"ى أحدنا باسم فيه تزكية للنفس مثل ، وأال يتسم"ويسار

  .احلُباب اسم شيطان
إن اهللا هو (: قال " أبا احلكم"وملا جاءه أحد العرب وكان امسه 

  )!فأنت أبو شريح: شريح، قال: احلكم ولكن ما اسم أكرب أبنائك؟ قال
نوح : لوينبغي التسمي بأمساء األنبياء مث الصحابة والقادة والعلماء مث

وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم أمجعني، أو عبد اهللا، 
  .وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرمحن وخالد وسعد وعمرو وحذيفة

وخري أمساء النساء أمساء أمهات املؤمنني، مثل خدجية وعائشة وميمونة 
  .وحفصة وجويرية وصفية
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والصاحلات من "  ورقيةفاطمة وزينب وأم كلثوم: " مثلوبنات النيب 
النساء واألمهات الشريفات، مثل آمنة وحليمة وسعدية، وآسية، وسارة، 

  .ونسيبة
ليلى وسلمى ومي، وسعدى (: وجيوز التسمي باألمساء األصيلة مثل

، فلالسم أثر يف املسمى وداللة على عقيدة )وعزة، وحصة، وصاحلة، ومحدة
  .املسمي

 أو ديانا أو مادلني أو إليزابيث(ت مثل وال جيوز التشبه بأمساء الكافرا
  . وأمثال ذلك)مادونا

وال أعلم لوجوب تغيري األمساء بسبب تغيري الدين أصال، إال إذا كان 
االسم معبدا لغري اهللا، كمن يكون امسه يف النصرانية عبد املسيح فيسلم 

 يكن ، وما مل"عبد احلسني"مثال، أو امسه ملا كان رافضيا " عبد اهللا"فنسميه 
االسم مشتمال على حمرم فليبق كما هو، فال مانع أن يكون من املسلمني من 

  .امسه جون مثال
ومن التشبه بالكفار اتباع عوائدهم ورسومهم وعادام االجتماعية 
عامة، ونص على العادات والرسوم الضالة ابن عقيل وتبعه ابن اجلوزي، مث 

وهذه األوضاع والرسوم قد : "هذكر ابن القيم فيها كالما عظيما قال في
استولت على طوائف بين آدم من امللوك والوالة والفقهاء والصوفية والفقراء 

  .هـا" أ عليها الكبري، واختذت سنناواملطوعني والعامة وريب فيها الصغري ونش
 جناب التوحيد حىت من جمرد املشاة الظاهرية وإن كان وقد محى 

 أحد الصحابة عن ذبح إبل ببوانة إنفاذاً لنذره، قال املقصد خمتلفا، فلما سأله
هل كان فيها وثن يعبد، فأجاب الصحايب بالنفي، فقال له املصطفى : (له 
بنذركأ: ، هل كان فيها عيد من أعيادهم، فقال له ال، فقال فالنيب )وف ،
،ة لعباد األصنامفماذا يقول من يعظم الصنم ، ينهى عن أي فعل فيه مشا 

  فسه؟ن
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ومن التشبه بالغرب أن يقلدهم املسلمون حىت يف املسابقات البائسة مثل 
أقبح امرأة، وأمجل كلب، وملكة مجال البدينات، وأسرع دجاجة، وأمهر 

  .قرد، وما أشبه ذلك
دع الرطانة بلغة غربية مع الضعف الشديد يف اللغة العربية، حىت أن 

 أخطاء إمالئية كثرية، مع أن غريدته بالعامية وفيها مع ذلكتأحدهم يكتب 
بعض الدول حتيي لغات ميتة أو هلجات حملية عقيمة، أو ختتلق لغة مندثرة 

  ".تنوع ثقايف: "وتقول
أما إذا أعاد األتراك اللغة العثمانية، أو حثوا على تعليم اللغة العربية، 
فهو ألن حزب العدالة والتنمية التركي يريد العودة إىل العصور الوسطى يف 

  !نظر الغربيني وكثري من اإلعالميني العرب
يب قرر األوربيون منع اللغة ووملا خرجت بريطانيا من االحتاد األور

اإلجنليزية مبتدئني جبلسات االحتاد مع أن تلك اللغة عندنا إجبارية حىت يف 
  .كليات الشريعة، بل إن بعض الكليات جتعلها لغة التعليم فيها

حسب -داثة، فيما فعله ارم أتاتورك، الذي وإمنا التقدم والتطور واحل
  !حلديثة أسس اجلمهورية التركية ا-ما قرأنا يف مناهجنا الدراسية

ومن مظاهر التشبه بالكفار أن بعض املسلمني يقلدهم يف الرطانة 
بكالمهم، ويف قصات الشعر، ويف األمساء، ويف تربية الكالب، ويف اللباس، 

تعالء باإلميان؟ وأين معرفة حقيقة التوحيد؟ وهل وما أشبه ذلك، فأين االس
  ؟هذا إال من ركوب سنن الكفار الذي حذرنا منه النيب 

ومن التشبه بالكفار وضع صور الكرباء على العملة أو الطريق أو املبىن 
أو اإلدارات احلكومية، وقد حاكاهم يف ذلك املسلمون، وإذا ظللنا على هذه 

  .سوف يقلدوم يف نصب التماثيلاحلال يف بالد احلرمني، ف
ضارعت أو ضاهيت "وملا ترك بعض املسلمني الزواج قيل له 

  ".النصرانية
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حتذيرا من " مسائل اجلاهلية"وقد كتب الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة "الوقوع فيها، وقبله كتب شيخ اإلسالم 

  ".أصحاب اجلحيم
 عمر بن اخلطاب عن رطانة األعاجم، وقال اإلمام وقد ى أمري املؤمنني

الكالم بغري العربية لغري حاجة نفاق، وقال شيخ اإلسالم ابن : أمحد بن حنبل
، وعليه ال جيوز التشبه "املشاة يف الظاهر تورث املشاة يف الباطن: "تيمية

ون ، بل الكفار يكتب-حىت لألطفال-بالكفار يف لغام وأمسائهم وأزيائهم 
اليت تعين عندهم " أنا سهلة"عبارات قبيحة على صدور أزيائهم، كعبارة 

سهلة االنقياد للفاحشة، والواجب على وزارة التجارة يف بالد احلرمني ويف 
كل بالد منع استرياد ذلك، والكتابة للشركات املنتجة بترك الكتابة مطلقًا 

  .وسوف يستجيبون؛ ألم عبدة مال
جنليزية مثال ملعرفة ما يبيتون لنا، لكن ال نتخاطب ا وجيوز أن نتعلم اإل

  .بيننا أو نكلم ا من يفهم لغة القرآن، وال جيوز تعلمها إعجابا ا وبأهلها
ولْنعلِّم الناس أن يتكلموا بالعربية ال سيما اخلدم والسائقني، ومن التشبه 

ن يف حي ال بالكفار أن يكتب بعض الناس اسم حمله بلغة غربية، حىت ولو كا
املعروفة لكل " حج"يسكنه إال اهلنود، أو اجلاوه أو األتراك، بل حىت كلمة 

  .مسلم يترمجها املتشبهون
  .وأحكام ديننا احلنيف تقتضي خمالفة املشركني حىت يف األلفاظ
£   ﴿: فال نستخدم ألفاظهم املومهة واصطالحام املة، قال تعاىل
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والراعن هو األمحق األهوج، فنهى " راعنا يا حممد: "وقد كان اليهود يقولون

  .اهللا عن مشاتهم يف ذلك، وإن كان املسلمون ال ينوونه وال يقصدونه
ومن اتباع سبيلهم التعامل بعملتهم فنضع الدوالر حمل الريال أو الدينار 

  .أو اللرية، ونضع الورق مقابل الذهب والفضة
 أو  حاكما اليوم فك ارتباط عملته بالدوالر لذهب إىل اليورو،ولو أن
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ىل  فما فائدة االنتقال من صنم إهرب من التبعية ألمريكا إىل التبعية لروسيا،
  صنم ومن العبودية إىل عبودية؟

 أن األنبياء كلهم كانوا يستعملون التقومي -حىت تارخييا-والثابت 
لطائف (كر احلافظ ابن رجب يف القمري وعليه الشرائع السابقة، وذ

أن سفينة نوح عليه السالم استقرت على اجلودي يف العاشر من ) املعارف
حمرم واهللا أعلم، وعلى كل حال ال شك أنه اليوم الذي أجنى اهللا فيه موسى 

الشرائع قبلنا علقت : "ومن معه من املؤمنني، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ا هـ" ل من بدل من أتباعهماألحكام باألهلة، ولكن بد.  

ومن مشاة أصحاب اجلحيم استخدام التقومي امليالدي الذي يرمز له 
" غريغروس"، إذ هو تارخييا منسوب للبابا جرجيوري أو "ج"الغربيون حبرف 

كما سبق، وقد وضعه راهب نصراين وأخطأ فيه يف ثالث سنوات، وقيل 
ه السالم ولد نا إن املسيح عليمخس، وقيل سبع، وحنن لو أخذنا باألقل لقل

  ! قبل امليالد٣سنة 
والنصارى جيهلون مكان والدة املسيح فكيف يعرفون تاريخ ميالده، 

إنه ولد يف بيت حلم، وبعضهم يقول ولد باجلليل وبعضهم : فبعضهم يقول
  .يقولون ولد يف الناصرة

$   ﴿: وهم أمة الضالل واالختالف، قال تعاىل    #   "   !
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 مبا يسمونه ٢٠١٧ ديسمرب ٢٥رأيناه حني احتفل النصارى الغربيون بيوم 

! ٢٠١٨ من يناير ٦ى يف الشرق يوم عيد امليالد، بينما احتفل به النصار
 ثور سبتمرب بينما يسميها الغربيون ثورة والشيوعيون يسمون شيوعيتهم

  !أكتوبر
 لنا ما واهللا تعاىل مل جيعل الشهور ألعوبة يف أيدي العابثني بل شرع

z   y   x   w   v   u   t   }   |   ﴿: فقالنتبعه، وهو احلق والصواب، 
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  .نشابه الكفار يف الزيادة يف الكفر

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق : "داع يف حجة الووقال النيب 
  .احلديث" اهللا السماوات األرض السنة اثنا عشر شهرا

ملا حج قبل ذلك يف السنة التاسعة كان  وقيل إن أبا بكر الصديق 
حجه يف ذي القعدة بسبب النسيء الذي كان املشركون يف اجلاهلية 

 يوما وبعضها ٢٨ألشهر يفعلونه، وتبعتهم الكنيسة النصرانية فجعلت بعض ا
 يوما، وجعلت بعض السنوات كبيسة وبعضها غري كبيسة، كما أا ٣١

، وجعل أولئك الكفار "ديسمرب"جعلت الشهر العاشر هو الشهر الثاين عشر 
أمساء شهورهم وأيامهم بأمساء ملوكهم وأوثام، فعندهم مثال شهر أوغست 

أن يوليو هو القيصر املعروف أو أغسطس وهو اسم ألحد أباطرة الروم، كما 
، وصنعوا اهلياكل للكواكب، وجعلوا لكل كوكب يوما، "يوليوس قيصر"

فقد جعلوا يوم السبت لزحل، إذ كان األولون يعبدون كوكب زحل، كما 
، واشتق "سارتون"كان الصابئة وعبدة الروم، واعتقدوا أنه إله الزرع ومسوه 

، وجعلوا يوم األحد "ستر دي"اصرة الكفار من امسه، ويف االجنليزية املع
، بينما جعلوا يوم "سن دي"للشمس، وال يزال امسه يف االجنليزية املعاصرة 

 واملريخ عندهم وجعلوا يوم الثالثاء للمريخ،" مون دي"االثنني للقمر ومسوه 
" جويبيتر" وجعلوا يوم األربعاء لعطارد، ويوم اخلميس للمشتري هو مارس،

 للزهرة، ومن خرافات الوثنيني، أن من يولد يف أي يوم وجعلوا يوم اجلمعة
من أيام األسبوع املذكورة، يأخذ صفة الكوكب نفسه فهناك أناس 
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وهو فرنسي، كما " فاسبان شايل"كما ذكر " مشسيون"وأناس " قمريون"
ذكر أن األملان واالجنليز يعتقدون ذلك، ومشركو الروم خيصصون يوم 

ذا كثري من الغربيني اليوم، كما كان اليونان وك" فينوس"اجلمعة لربتهم 
والروم جيعلون لكل شيء ربا، مثل ربة الشعر، وربة اخلصب، وربة القمر، 

، وكان قوم سبأ يسجدون "ماخوس"ورب اخلمر " أبولو"ورب السماء 
كان أكثرهم "للشمس والقمر قال تعاىل عن احلضارات بل القرون املاضية 

  ".مشركني
، وقد كان أهل سبأ يسمون القمر "ديانا"ها املشركون وربة القمر يسمي

  ".موقاه"
مث ركب سنتهم بابوات النصرانية ورهباا، وجعل هؤالء النصارى 
الكاثوليك تقوميهم تقوميا عامليا ال يكاد الغرب يعرف غريه اليوم، مث تبعهم 

ومي املقلدون يف الشرق حىت هنا يف السعودية، حيث ال يعرف الناس إال التق
  .اهلجري وكذلك اليمن وبقية أهايل جزيرة العرب وغريها

ومثل هذا التقومي الغريب أخوه الرومي أو السرياين حيث تبدأ السنة يف 
  .شهرا من الشهور" متوز"كانون الثاين، وجيعلون أحد املعبودات 

وهكذا األمة املصطفاة أمة التوحيد تقع يف الشرك الذي قد ال تشعر به، 
 قال ابن ،]١٠٦:يوسف[ ﴾9   :   ;   >   =   <   ?﴿: تعاىلقال 
  .إخل.. يقولون لوال البط يف الدار: "عباس

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن أمم الشرك ال تعرف األسبوع، 
  .وإمنا يعرفه الكتابيون كاليهود والنصارى واملسلمني

أن أهل شوراه الختيار ما يؤرخون به مع اتفاقهم  وقد مجع عمر 
، ولكن مىت بعث ومىت ولد هذان أعظم حدث يف التاريخ هو يوم بعثته 

 إذ هي جمهوالن، وفيهما أقوال كثرية مث إن املسلمني اختاروا هجرته 
  . الدولة اإلسالمية األوىلالثابتة، وهي اليت أقام ا النيب 
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باب التاريخ من أين أرخوا : "وعلى ذلك ترجم اإلمام البخاري، وقال
  ".اريخالت

ما عدوا من مبعث النيب " وذكر حديثًا واحدا عن سهل بن سعد 
وال من وفاته وعدوا من مقدمه املدينة ."  

إذ رأى اهلنود " حممود الغزنوي"أما يف اهلند فقد عجب فاحتها املسلم 
يؤرخون بآالف السنني، كما ذهل لذلك املستعمرون الغربيون فيما بعد، 

 ق م، باطل، ولكن بعض ٤٠٠٤سقف آشر وهو وأيقنوا أن ما حدده اال
املتعصبني الكاثوليك زعموا أنه صحيح، وقالوا إن األسر الفرعونية كانت 
متجاورة وليست متعاقبة، وأن اهلنود ال يعتد بتارخيهم، غري أن العلم احلديث 
اكتشف ذلك اخلطأ التارخيي، وحسبك أنه أثبت خطأ تقاومي التوراة املختلفة 

عاد ومثود كما ذكرمها اهللا، وقال إن عمر الكون ليس كما وأثبت وجود 
  .حدده آشر بل هو مليارات السنني

واملقصود أن لكل أمة تارخيها املستقل وأنه حىت أمم الكفر ال يقلد 
غريهم؟ والكفار ال يوحدهم احلساب بعضها بعضا فكيف يقلد املسلمون 

  .وال غريه
 خيتلف عن بقية النصارىاليعقوبية يف احلبشة هلم تقومي خاص ف

  .ويعتمدونه يف مكاتبهم وإدارام، وال يقلدون فيه امللكية والنساطرة
  .واألقباط يف مصر هلم تقومي خاص

ولليهود تقومي خيتلف عن التقومي اجلرجيوري بآالف السنني وال يوافقون 
  .فيه ال األرثوذوكس وال الكاثوليك وال أي طائفة نصرانية

ؤرخون بالتقومي القمري، كالصينيني، والرببر هلم تقومي واملتدينون منهم ي
  .يستخدمه القوميون منهم ومن مل يسلم" التقومي األمازيغي"يسمى 

  ".القيصري"والروس لديهم التقومي الذي يسمونه 
ومن أندر التقاومي اليوم تقومي الطائفة البهائية الذين يقدسون الرقم 

  . يوما١٩راً والشهر  شه١٩وتبعا لذلك جعلوا السنة ) ١٩(
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  .اندثر فال يعمل به أحد فيما أعلموهذا غري ما 
ومن عبادة الصابئني اإلميان بالكواكب ووضع ما مسوه علم التنجيم، 

 مثل اسحاق نيوتن وبعض  الغربوذه اخلرافة كان يؤمن بعض مشهوري
الساسة األمريكان يف البيت األبيض وزوجام مثل نانسي رجيان وهيالري 

  .لينتونك
وللتحويل من التقومي امليالدي إىل اهلجري أو العكس قانون مطرد وهو 

ذكور يف سورة  سنوات هجرية وذلك م١٠٣أن كل قرن ميالدي  يعادل 
§   ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴿: الكهف، قال تعاىل ، سواء ﴾¦   

أكان ذلك منه تعاىل أو حكاية عما يقوله أهل الكتاب، ونضيف إىل 
 سنة أو ننقص ذلك من السنوات امليالدية مع ٦٢٢هلجرية السنوات ا
  .أو  استخدام 

وما يسمى اليوم التقومي العاملي ما هو إال التقومي الكاثوليكي الغريب 
 مث اقتبسه -ورمبا قبلهم-الذي له جذور وثنية قدمية تعود إىل أيام الفراعنة 

مث إن أحد أباطرة الروم عدل " دلفي"منهم اليونان الذين كان معبدهم األكرب 
فيه وفرضه على الروم، مث انتقل إىل الكنيسة الكاثوليكية، مع تعديالت 

-أدخلها عليه البابا جرجيوري الثالث عشر يف القرن السادس عشر بتقوميهم 
  . كما سبق-العاشر اهلجري

ا ومثلما فعل الفراعنة، فعلت حضارة ما بني النهرين البابلية، واتبعه
  .ضالل الصابئني

وليس غريبا أن خيطئ بعض النصارى، فهم أمة الضالل وال يدرون 
ولد املسيح عليه السالم كما تقدم، ويعترفون مبا يف تقوميهم من أصال أين 

  .خطأ
وهذا التقومي يعتمد على قراءة ما يسمه علماؤنا اجلداول، فكيف يعرف 

  .ذلك من ال يقرأ
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ى اتباع تقوميهم ولو بطريقة غري مباشرة، والكفار جيربون املسلمني عل
مثل كتابة تاريخ اإلنتاج وتاريخ االنتهاء حسبه، ولو أمرم الوزارات 
املختصة عند املسلمني بأي شيء لفعلوه، فهم يعبدون املال وحيرصون على 
بيع منتوجام، فلو أن احلكومات يف بالد اإلسالم أمرم مبراعاة التقومي 

 ولو كما يكتبون على البضائع باللغة احمللية للمستهلكنياهلجري لفعلوا، 
  .كانت الشركة غربية

وعلى املسلمني أن يشجعوا التجارة البينية بينهم، ومينعوا استرياد أي 
بضاعة من الدول الغربية إال حيث ال بديل هلا عند املسلمني، وجيب منع 

ري مسلمة، الشركات املسلمة من االحتكار، فكيف إذا كانت الشركات غ
  .كالشركات النفطية السبع وغريها

يف كل " عقدة اخلواجة"وجيب القضاء على ما تسميه بعض الصحف 
  .شيء حىت يف كوم خدما أو حالقني أو سواقني أو دارسني للجدوى

ومن التشبه أن نتشبه بالكفار يف التمتع بالدنيا والتطاول يف البيان مع 
إىل الزهد يف البنيان، وبين أن التطاول فيه  نسيان اآلخرة، وقد أرشد النيب 

 واألمر وخشيبات، مثام موسى، كعريش عريش: "من عالمات الساعة، وقال
، وكذلك كان أصحابه من بعده، كأيب عبيدة  ومعاذ وعمر "ذَلك من أعجل

  .وأيب الدرداء وعبد اهللا بن عمر
فسأل عن بيت وذكر املؤرخون أن أحد الزهاد جاء إىل املدينة النبوية 

  .قد هدم: ، فقالوارسول اهللا 
ال، وهو يعلم ذلك كله، : هل له من هذه القصور شيء؟ قالوا: فسأل

  .وإمنا أراد أن يعظهم
وانظر إىل أبنية الوزارات والشركات واحملافظات وإدارات الشرط، 
كيف تكون فخمة، وانظر مع ذلك إىل أبنية هيئات األمر باملعروف والنهي 

ر وكيف تكون متواضعة مستأجرة، لكن قارن بني األثر االجتماعي عن املنك
  .هلذه وتلك، واحكم بنفسك
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واألحداث نفسها جترب من يتشبه بغريه على العودة لألصالة، فبعد هبوط 
سعر الدوالر الورقي أو اليورو األوريب أو اليوان الصيين أو الني الياباين، عاد 

وخيزنونه، وهكذا سقطت قيمة العملة األمريكيون للذهب، فأخذوا يشترونه 
الورقية وعادوا لألمثان احلقيقية اليت جاء ا الشرع، وحتدث عنها الفقهاء 

  .ونشأ عليها آباؤنا وأجدادنا
وأما حنن فال زلنا رمسيا مرتبطني بالدوالر الذي جعله األمريكان سعرا 

ع املتاجرة يف عامليا للنفط، ونتاجر فيه مع أن بعض الدول سنت قانونا مبن
، كما أنه من السهل على التكنولوجيا األمريكية وضع ذهب العمالت

  .حقيقي يف العملة الورقية
املذكور يف التوراة، أفال يعود " الشيكل"وقد عادت إسرائيل للشاقل 

  .أهل التوحيد إىل الدينار املذكور يف القرآن؟
دات األوائل زوجة نتنياهو فمىت حياكمون السي" سارة"وحاكم اليهود 

  عند حكام العرب؟
ومن التشبه م ما نراه اليوم من موضات يف األزياء، وذلك يثري أسئلة 

  :كثرية منها
ملاذا يندر من يبيع املالبس الساترة يف بالد التوحيد يا أهل  .١

 .التوحيد؟
أليس من الغش والضحك على الذقون كما يقال، أن يؤخذ الزي  .٢

احدا ويوضع عليه قطعة صغرية من القماش الصيين الذي ال يكلف رياالً و
 !.مث يباع هنا مبئات الرياالت" صنع يف أمريكا"مكتوب عليها 

هل العباءة عادة اجتماعية، خيتفي حتتها الشعر املشقّر واملالبس  .٣
 !.الغربية وميكن نزعها إذا تقدم الشعب كما يقال

ر، ملاذا تتستر األم هنا بينما متشي بنتها كاشفة الشعر والنح .٤
 .ويقولون صغرية، وهل اإلنسان إال على ما تعود؟
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وكذا التشبه بالغربيني يف حلق اللحية والشارب ويف قصات الشعر 
  .وصبغاته

ومن أشد أنواع التشبه اليت وقع فيها أهل اإلسالم، أم يقلدون الغربيني 
يف األمراض االجتماعية، كاالنتحار والقطيعة واالشتغال بالتفاهات وإضاعة 

وقات فيما ال ينفع، ويف التمثيل ويف الرياضة اخلطرة، واللهاث وراء اآلثار األ
  .إخل..القدمية، والسياحة احملرمة

 تزيل شعر احلاجب وتضع -أصلحهن اهللا-وبعض النساء املسلمات 
مكانه خطًا أسود ال يغين وال يسمن من جوع، وكأا تعترض على خلق اهللا 

 .لمهاالذي جعل الشعر حلكمة قد ال تع
 ﴾§  ¨ © ª﴿: وقد أخربنا اهللا أن الشيطان قال

، وصح يف احلديث النهي عن تغيري خلق اهللا، ولعن النامصة ]١١٩:النساء[
واملتنمصة، ومن تغيري خلق اهللا صبغ شعر الرأس بغري ما خلقه اهللا عليه، ومما 

كرب وأطول مما هو عليه، ، أن يوصل بالشعر ما جيعله أى عنه النيب 
ارتكاب احملظور، والتشبه بالكافرات، : مثال ذلك مما جيتمع فيه األمرانوأ

  .واملسلمة تتمسك باحلق وال يضرها كثرة من ضلّ
 لمتنمصاتاو ،لمستوشماتاو شماتالوا للها لعن(وقد جاء يف السنن 

، وكذا لعن املتشبهات من النساء )للها خلق تالمغيرا ،للحسن لمتفلجاتاو
  .يف يتشبه املؤمن واملؤمنة مبن هو ملعون؟بالرجال والعكس، فك

وإمنا قدوة املسلمات هن أمهات املؤمنني والصحابيات، وليس 
املارونيات الاليت يف العربية السائرات على مبادئ ميشيل عفلق وحزبه 
والزعم أن عربيات، نعم هن عربيات لكن العربيات من نصارى تغلب 

 قوميني واملرأة اليت تتمسك بأوامر  لسنا-املسلمني-أخف شرا منهن، وحنن 
  .اهللا يف مندناو أو غينيا خري من العربية املارونية

ومما يوجب اتباع التأريخ القمري أن اهللا تعاىل ربط بعض الوقائع 
األرضية حبركة القمر دون غريه، فاملد واجلزر يرتبطان بالقمر، وكذا 
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يت شرع اهللا صيامها كي االنفعاالت النفسية اليت حتدث يف األيام البيض ال
حيدث التوازن النفسي، كما أن هناك ارتباطا بني دورة القمر والدورة 
الشهرية للمرأة، وملا كان القمر أقرب الكواكب إىل األرض، كان أقواها 
جاذبية وأكثرها تأثريا وتأثرا، دون أن يقتضي ذلك وجود عالقة باإلجناب، 

  ! الصينيونوكون املولود ذكرا أو أنثى كما يعتقد
وهكذا تشهد دالئل العلم والعقل والتاريخ والطبيعة للشرع، فما أضل 
من يتبع املشركني األولني، ويدع شرع اهللا احلكيم وملة األنبياء عليهم 
السالم، والواجب على حكام هذه البالد املقدسة، وعلى مسؤويل االتصاالت 

 القمري يف كل خاصة، التعميم على شركات االنترنت باعتماد التقومي
املواقع، وال يصح أن يكون تاريخ امليالد يف دفتر العائلة حبسب التقومي 
اهلجري بينما جتده يف املواقع حبسب التقومي امليالدي، أي أن وزارة الداخلية 
على تقومي واالتصاالت على تقومي آخر، وال تكفي االزدواجية يف التعليم 

  والتشريع وغريها؟
" أم القرى" وثباته فيمكن بأن يكون التقومي الرمسي أما توحيد التقومي

هو املعمول به وبذلك تبقى األمة على متيزها واستعالئها، ونقضي على 
شبهات املبطلني كما يبقى التقومي الشمسي للزروع والثمار ومعرفة الفصول 

  .ملن أراد
واملسلمون ال حيتاجون لألهلّة لتحديد العيدين فقط، بل حيتاجون ذلك 

ل السنة ملعرفة األشهر احلرم ودخول رمضان، وانقضاء العدة، ومدة النذر، ك
وزمن االعتكاف، ومعرفة وقت الوقوف بعرفة، وانقضاء مدة الكفارات مثل 

  .كفارة القتل خطأً أو الظهار وأمثال ذلك
وكما حيرم التشبه بأهل الكتاب حيرم التشبه بالنساء، ويف ذلك قصة 

رمحه " حممود شيت خطاب"، ملا قدم اللواء الركن طريفة وقعت لعامل شهري
اهللا إىل السعودية، أرسلوا له صحفيا لكي جيري معه مقابلة، وكان ذلك 
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أنا ال : الصحفي حيلق حليته وشاربه، ويتشبه بالنساء، فطرده اللواء وقال
  !أجري مقابلة مع البنات

آثار التشبه والتشبه باوس أعظم ذنبا من التشبه بأهل الكتاب، ومن 
باوس، عبادة الشمس، وقد ذكر املقارنون بني األديان، أن القدماء إمنا 
عبدوا الشمس ألا شعلة من النار، ومن تعظيم الشمس عندهم، أن محورايب 
نسب شريعته إليها، وأن التتار زعموا أن جنكيز خان من نسل الشمس 

ر من نسل الشمس وأنه وعلى هذا اليابان اليوم، إذ يعتقدون أن االمرباطو
إله، وقد عبد الصابئة الكواكب ومنها الشمس، وأخرب اهللا عن خليله إبراهيم 

هذا ريب هذا : (عليه السالم، ملا حاج قومه أنه قال ملا رأى الشمس بازغة
  .، كما ذكر أن قوم سبأ كانوا يسجدون هلا)أكرب

، وقد اقتبسها "ةالشعلة األوملبي"ومن بقايا عبادة النار ما يسمونه اليوم 
اليونان من اوس، وكانوا يوقدوا عند جبل األوملب، مث أخذا منظمة 

يف عصرنا، وجعلتها شعرية ال بد أن تقام عند كل دورة أوملبية، " الفيفا"
وأصبحت الدول اليت تدعي اإلسالم تتنافس يف استضافة الدورة األوملبية 

، وأصله يوناين "املاراثون"سمى ومحل الشعلة، ومن ذلك السباق الطويل امل
بالنصر على " سربطة"أيضا، حيث سار بعض اليونانيني مسرعا ليبشر أهل 

  .طروادة
فيجب أن يكون للمسلم بصرية يعرف ا أصل البدع واملكر اخلفي، 
وأن ذلك مقدمات ملا بعده، ومما يقال تارخييا أن الربامكة أشاروا على اخلليفة 

رة يف الكعبة الشريفة كي خيلد امسه وذكره يف هارون الرشيد بوضع جمم
العاملني، ولكن هارون الرشيد استشار بعض من يعرف أن املقصود بامرة 
هو ما فيها من النار، فكان ذلك سببا لنكبة الربامكة أو أحد األسباب، وما 

  .أكثر أشباههم اليوم
 صالح، قد وإمنا ينبغي لنا دائما التشبه بالصاحلني، والتشبه بالصاحلني

بلغين أن ابن مسعود ملا مر على : (فعله السلف رضي اهللا عنهم، وقال بعضهم
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، فرابط عنده ابن "الربيع بن خثيم"حداد سقط بعض أصحابه مغشيا عليه 
  ).فذهبت أصنع كما صنع فلم أفلح: مسعود إىل الظهر فلم يفق، قال

 نستفتح كما جيب علينا تغيري أي تشبه بالكفار، فنحن أمة احلمد
صالتنا باحلمد هللا، ونقول بعد الطعام احلمد هللا، وحنمد اهللا تعاىل حىت عند 
حلول املصائب، ولسنا كالنصارى نقول اد هللا يف األعايل وأشباهها، 
فيجب تغيري النشيد الوطين املدرسي من جمدي خلالق السماء، إىل شعر مقفى 

  .المموزون حيمد اهللا على نِعمه اليت أعظمها اإلس
ومن التشبه وذرائعه أن يقول بعض الناس حنن جزء من العامل، كما 
قرأت هنا لبعض الوزراء وهذا باطل، ومن دالالته النفسية اليت قد خيفى 

  :بعضها
 .حنن نؤمن مبا يؤمن به العامل من كفر وإحلاد .١
 .حنن كالعامل ال حنتكم إىل شرع اهللا .٢
 .حنن ليس لدينا احلرمان الشريفان .٣
 . على عقيدة السلف وديننا روحي فقط كما يقالحنن لسنا .٤
حنن ال نأمر باملعروف والننهى عن املنكر، ولسنا خري أمة أخرجت  .٥
 .للناس

 .حنن عامل ثالث .٦
 .حنن غايتنا أن نكون يف مصاف الدول املتقدمة أو نلحق ا .٧
 !.حنن نؤمن مبا يسمى اجلندر وليس لنا غرية وال شرف .٨
 !.حنن نقر عمل قوم لوط .٩

 .أكل اجليف واخلنازير واحلشرات كسائر دول العاملحنن ن .١٠
املكتوبة " لغري املسلمني"حنن ال نفرق بني املسلم والكافر وعبارة  .١١

 .والنفاقعلى الطريق إمنا هي للتمويه 
 .نقول إن التمسك بالدين تطرفحنن ال  .١٢
 .حنن جزء من اإلسالموفوبيا العاملية .١٣
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 .حنن ال جناهد يف سبيل اهللا .١٤
 أن متد القائمة لتصل إىل املئات، وجممل -خي القارئأ-ويف إمكانك 

  .ذلك أنه ليس للمسلمني أي ميزة عن هذا العامل الكافر
ويف آخر حبث التشبه قد يثور سؤال وهو كيف نتعامل مع الكفار؟ 

  :وال بد من اإلجابة عليه فنقول
مع كون املسلم داعية أينما كان، ومع استعالئه بإميانه على كل 

ينبغي له أن يلتقط احلكمة أىن وجدها، وأن يقبل احلق ممن جاء به الكافرين 
ولو كان كافرا، وأن يأخذ من الكفار ما أبدعوا فيه ال على سبيل اإلعجاب 
م، وأن ندعوهم إىل اهللا حىت رؤساء دوهلم أو زعماء أحزام أو رجال 

د عمل النيب دينهم، ونستفيد منهم يف التنظيم واإلدارة وأساليبهم احلربية، فق
 مبا كان عليه الفرس من حفر اخلنادق وتعامل بالدينار والدرهم كما 

  .يتعامل الروم
وأخذ اخلليفة الراشد عمر الفاروق  من الكفار تدوين الدواوين، 
واقتبس املسلمون منهم استخدام القوس الفارسية والنار اليت كان الروم 

  .وهكذا" .. النار اإلغريقية"يسموا 
س ما يفعله بعض املبتعثني اليوم، إذ يأخذون أسوأ ما عند أي عك

  . الغرب ويرطنون بلغته، ويتعلمون دياثته
 تعليقوإمنا يجتنب من عادات الكفار ما هو من خصائص دينهم، مثل 

الصليب، وأكل املخنوق، وما خيتص م من املالبس، كلبس احلرير للرجال، 
 والفضة والرطانة بلغتهم لغري حاجة، أو األواين مثل استخدامهم آنية الذهب

  .واملظاهر العامة كالتربج، وما فصلنا فيه الكالم فيما سبق
وأما ما اشترك فيه الكافر واملسلم، ومل خيتصوا به فإنه جائز، وهذا من 

  .رمحة اهللا وسعة شرعه، وليعلموا أن يف ديننا فسحة
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 التعامل مع وحنن نوضح على سبيل اإلمجال ما جيوز للمسلم من أنواع
الكفار مأخوذ من كتب أئمة أهل السنة املعتربين كشيخ اإلسالم ابن تيمية، 
وله تفصيل مفيد يف اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، وله 
مجل عظيمة يف جمموع الفتاوى ويف تفضيل علم السلف على علم اخللف 

شيخ الفاضل سليمان كما اجتهد ال" االنتصار ألهل األثر"الذي طبع باسم 
بن سحمان رمحه اهللا، وقد طبع الشيخ الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف 

  .ويف كالمه تعليقات مفيدة" التعليق على كتاب نقض املنطق"الكتاب باسم 
وهي التسمية اليت اشتهرت بني طلبة " نقض املنطق"وقد طبع باسم 

  . املنطق إمنا هو جزء منهالعلم ووضعها الشيخ الفقي رمحه اهللا، مع أن نقض
وكل ما ذكر شيخ اإلسالم يف التعامل معهم يندرج يف أمور الدنيا اليت 
ال عالقة هلا بدينهم الباطل، ويف املعارف البحتة اردة عن فلسفام 

  .وآرائهم، وفيما جيب أو ميكن االنتفاع به من آثارهم
  :وملخص ذلك حسب اجتهادي هو

إذا جتردت عن " احملضة" يسميها الشيخ تعلم العلوم البحتة اليت .١
فلسفام، ومنها الطب والرياضيات والكيمياء والفيزياء واألحياء واجليولوجيا 
والفلك وأشباهها، والصناعات املفيدة كصناعة الطائرات والسيارات 
واألسلحة واملواد الغذائية واألدوية، وكذلك النظم النافعة مثل نظم احلاسوب 

 . وكيفية التجارةوطرائق التعليم
أو النظم السياسة واإلدارية، كالعدل واملساواة وحماسبة املسؤولني 
وإبداء الرأي، وكل ما كان املسلمون أوىل به منهم أو كان من احلكمة اليت 

  .هي ضالة املؤمن يلتقطها أىن وجدها
وكذا ميكن االفادة من الكفار باسترياد كتبهم أو استقدام بعض 

جزيرة العرب، وكذا ابتعاث بعض املتمكنني من دينهم إىل خربائهم يف غري 
 .بالد الكفر عند الضرورة



 ٧٥٥ 

آل [ ﴾|   {﴿املعاملة مع األمناء الثقات منهم فهم كما ذكر اهللا  .٢
x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   ﴿ :، ومنهم كما قال اهللا]١١٣:عمران

¢   ¡   �   ~    }   |   {    z   y﴾ ]وإذا جهل املؤمن ]٧٥:آل عمران ،
 .حقيقتهم وجب التوقف، فاألصل فيهم هو أم ال يألون املؤمنني خباال

لبس مالبسهم وأزيائهم ال على سبيل التشبه م، كما إذا كانت  .٣
عادة البالد هي كذلك، والصحابة الكرام كانوا يلبسون السراويل والبرد 

 من ذلك، أو يلزمهم  شيئاوالكتان وغري ذلك، ومل ينكر عليهم النيب 
بلباس معني، وإمنا حظر بعض أنواع اللباس وأرشد إىل بعض، مثل يه عن 

ال : اشتمال الصماء، وإرشاده إىل البياض، وملا سألوه ماذا يلبس احملرم أجاب
 .يلبس احملرم كذا، فاألصل يف األشياء هو احلل واحملصور إمنا هو ما حيرم

 ابن أريقط ملهارته وخربته  استئجار الثقات منهم كما استأجر .٤
 .وأمن جانبه، وذلك حني هجرته من مكة إىل املدينة

 يهود خيرب معاملتهم على األرض املفتوحة، كما عامل الرسول  .٥
وذلك بشرط مراعاة مصلحة املسلمني، فإن اإلمام خمري ختيري مصلحة ال ختيري 

^   _   `   d   c   b   a﴿: شهوة، قال تعاىل    ] e﴾ ]وقال]٤:مدحم ، :
﴿i   h   g   f   e   d   c﴾ ]واجلزية نوع من املعاملة]٢٩:التوبة . 

قبول املشورة والنصح منهم وإخبارهم عما يفعله املشركون، كما  .٦
 .كان مشركو خزاعة عيبة نصحٍ للنيب 

احلماية والنصرة إذا كان لذلك سبب كوجاهة احلامي عندهم،  .٧
 من أذى قريش؛ ألنه ابن أخيه ويف  وذلك كما كان أبو طالب حيمي النيب

 .الوقت نفسه كان له مرتلة عند املشركني منها أنه على دينهم
االستفادة منهم يف األمور التنظيمية، مثل تدوين الدواوين الذي  .٨

 .، وأمجع عليه الصحابة الكرامفعله عمر بن اخلطاب 
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كما االفادة من أحواهلم االجتماعية وخربم وجتارم يف ذلك،  .٩
 أن ينهى عن الغيلة، مث رأى فارس والروم تفعله وال يضرهم أراد النيب 

 .فأقره
اقتباس ما طوروا من األسلحة والوسائل الدفاعية مثل استخدام  .١٠

القوس الفارسية، وحفر اخلنادق، وأي شيء هو أنكى يف العدو وأقرب 
 .للنصر

،  وأصحابه للخندق مبشورة سلمان الفارسي وأصل ذلك حفره 
وهو أمر مل تعهده العرب، وفوجئت به االحزاب، ومثله يف عصرنا تطوير 

  .الصواريخ والسفن احلربية، وما العسكريون أعرف به
 -وقد جتب-فكل ما كان مفيدا عندهم جاز لنا ترمجته : الترمجة .١١

 امر زيدا أن يتعلم لسان اليهود، واستصحب معه وأصل ذلك أن النيب 
 بيت املدراش، فأمر ابن باعوراء أن يرفع يده عن آية عبد اهللا بن سالم إىل

i   h   g   f   ﴿: الرجم، ومن ذلك تبليغ الدين هلم بلغتهم، قال تعاىل
n   m    l   k   j﴾ ]وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية]٤:إبراهيم ، :

وأن تبليغه للعجم ... ومعلوم أن األمة مأمورة بتبليغ القرآن بلفظه ومعناه "
 .هـا" مجة هلم فيترجم حبسب اإلمكانج إىل ترقد حيتا

وقد أتاح اهللا لنا يف هذا العصر وسائل عظيمة للبالغ، فأصبح يف 
إمكاننا خماطبة العامل كله وتبليغه عن طريق املواقع على الشبكة العنكبوتية، أو 

ال سيما الدول اليت تكره " اخلليوي"القنوات الفضائية أو اهلواتف اجلوالة 
 .ل دول أمريكا اجلنوبيةالغرب مث
 ليس من التشبه م جماراة بعض عادام اليت ال ضرر فيها وال  .١٢

إال " الرسالة" إم ال يقبلون الكتاب تعلق هلا بدينهم كما قيل للنيب 
 . خامتًاخمتوما، فاختذ 

اإلفادة مما طوروه من العلوم الدنيوية أو مهروا فيه مثل استطبام،  .١٣
وكثري من " هذا علم غلبنا عليه أهل الكتاب: "عي عن الطبقال اإلمام الشاف
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أطبائهم كان يعمل عند اخللفاء أو امللوك الصاحلني كابن خبتيشوع أو شاكر 
 .وأالده

 ما كان العرب ورثوه من طب احلارث بن كلدة وأصل ذلك إقراره 
 كافر، ولذلك كلوأمثاله، على أن املسلمني كانوا حيذرون من استطباب 

فإذا أمكننا اليوم ! األطباء فئة من أهل الكتاب كالنسطورية من النصارىجتد 
استطباب املوحدين من النصارى، فهو خري من أهل التثليث، والنصارى غالبا 
أقرب من اليهود، والربوتستانت عامة أقرب من الكاثوليك واألرثوذكس، 

واليابانيون وأهل الكتاب خري من اوس، ومن اوس املعاصرين، اهلنود 
  .والصينيون والكوريون وغريهم

كما أن املتردد احلائر أو معتقد الشك والالأدرية أقرب ممن يتعصب 
أخف شرا من احلاقد " يميب" الذي عقيدته  الشاه وأن عبد الدنيالدينه،

  .املتعصب
والكفار درجات عند اهللا وعند أهل اإلسالم، ومن يعرف عيوب 

عجب ا، ويف كل حال ينبغي للمسلم تبليغهم، احلضارة الغربية خري من امل
  .ودعوم، وبيان حماسن اإلسالم هلم

-وجهادهم ثابت باتفاق املسلمني، إما وجوبا وإما تطوعا ومن ذلك 
 كالغزو يف البحر، الذي  األنواع اليت مل يفعلها النيب -وليس من البدع

  . بن عفان يف أيام اخلليفة الراشد عثمان أول من عمله معاوية 
وقد اشتهر باجلهاد اخللفاء العثمانيون الذين حجروا النصارى يف أجزاء 
من أوربا، وقبلهم فرض املسلمون اجلزية على روما يف القرن الثالث، وكان 

  .البحر األبيض املتوسط أيام العثمانيني حبرية إسالمية
و ليس من التشبه م استعمال لغتهم حىت يتعلم الناس العربية، أ .١٤

استخدام عملتهم حىت يسك املسلمون عملة خاصة م، فقد استعمل النيب 
 الدينار الرومي، واستمر ذلك حىت سك املسلمون الدينار اإلسالمي أيام 

  .األمويني
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كان املهاجر ، وغريهااهلجرة إىل بالدهم إذا كانت أكثر عدال من  .١٥
 اإلقامة، وقوانني ، وكذا اإلفادة من قوانينهم كقواننيخيشى على دينه ونفسه

 .إخل.. اهلجرة واللجوء، وقوانني التحاكم 
 للمسلمني باهلجرة إىل احلبشة، وتعليله ذلك بأن وأصل ذلك إذنه 

  .ملكها ال يظلم عنده أحد
التعامل التجاري معهم ال سيما إذا أنتجوا ما ال ينتجه املسلمون  .١٦

أذن لتجار أهل كان ي ولكن املسلمني حيتاجون إليه، وأصل ذلك أن عمر 
الكتاب أن يقيموا ثالثة أيام بظاهر املدينة حىت يشتري املسلمون منهم ما 

  .حيتاجون إليه، وعلى املسلمني السعي لالستغناء عنهم يف كل شيء
ومن اخلطأ االستدالل على التشبه م مبا يسمى العوملة ألسباب كثرية 

  :منها
كما حدث يف نيويورك  أن الغربيني أنفسهم يتظاهرون ضد العوملة -١

  .وسياتل ولندن، وبعضهم يؤلف ضدها ويذكر عيوا
مة إىل تعميم ثقافتها  إذ تسعى كل أ أن يف العامل عوملات كثرية،-٢

عوملات "وفكرها على العاملني، وعلى ذلك ألف بعض األمريكيني كتاب 
  ".كثرية

  أن العوملة قد تستغل ألهداف مستترة، فاخلميين أراد استغالل-٣
العوملة لتصدير الثورة الشيعية للعامل، وتشييع العامل كله حىت يف الغرب، 

  .وأمريكا تريد أمركة العامل باسم العوملة وتستخدم هيئة األمم املتحدة لذلك
 أن العوملة تقتضي أن يكون املسلمون جزءا من العامل وخاضعني -٤

رعية الدولية، للبنك الدويل، ولقرارات جملس األمن الدويل وما يسمى الش
، أي ليس ألهل التوحيد ما مييزهم عن أمم واالنضمام هليئة األمم املتحدة

  .الشرك
 أن الدين العاملي الوحيد هو اإلسالم، والنيب العاملي الوحيد هو -٥
  . الذي بعثه اهللا للناس كافة، وجعله للعاملني نذيراحممد 



  
  
  
  

  
  

  أثر الذنوب
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 ﴾ |   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦﴿املطردة اتباعا للقاعدة اإلهلية 

، ولكي نتقي لفح احلضارة الغربية وننقذ أنفسنا من غضب اهللا ]١١:الرعد[
 جتنب الذنوب، فالذنوب هي سبب اهلزمية وسبب كل  علينا أوالًانتقامهو

 حيث نعاين منها ، بل إىل اليوم،"الدرعية"إىل حصار " أُحد"مصيبة من هزمية 
 وتسليط مقدماا مثال الغالء والزالزل وكثرة اجلرائم واهلرج يف اتمعومن 
هي سبب هلالك األفراد واتمعات، والتوبة منها هو طوق الذنوب  و،العدو

  .النجاة وأساس األمن واالستقرار
واإلنسان متقلب بني نعمة هللا جيب عليه شكرها، ومعصية له جيب عليه 

  .االستغفار منها
،  وعامليةارتكاب الذنوب وصف جمتمعاا بأا متقدمةوأقبح من 
 ا والسعي ليكونوا يف مصافّها، مع أن كل من عصى اهللا وانبهار املسلمني

c   ﴿جاهل متأخر، وإمنا عصاه من عصاه هلوام عليه     b   a    `    _   ^
d﴾ ]١٨:احلج[.  

  :الكوارث سببها الذنوب وعالجها التوبة
 ينسب اخلري والشر لعوامل ،هله يف غفلة وإعراضواإلنسان لظلمه وج

خارجية، وينسى كتاب ربه تعاىل الذي جلّى املسألة جالء الشمس، ورد ما 
ã   â   á   à   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø﴿يصيب اإلنسان إىل فعله هو     ×﴾ 

 وال ، وقد كان عليه الصالة والسالم خيشى أن تكون الريح عذاباً]٧٩:النساء[
 )!يا رب وأنا فيهم: (يطمئن حىت يرتل املطر، ومرة تغري حال املدينة فقال 

لثلوج والتغريات املناخية عموماً، وكذلك  وهيجان البحر وارمثل ذلك الغباو
ثوران الرباكني وغرق السفن وسقوط الطائرات ونفوق الدواب، وانقراض 

  .بعض األحياء
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لئن رجفت مرة : "ال رجفت املدينة فقويف عهد عمر بن اخلطاب 
  ".أخرى ال أساكنكم فيها

، ولكن اهللا يعفو وذلك مركوز يف الفطرة اإلنسانية ويعلمه املسلمون
، ال سيما حال الشدة، فلما خرجت النار يف عن كثري والناس يعرفون ذلك

  .املدينة يف القرن السابع اهلجري عزا الناس ذلك إىل ذنوم
حتدث الصاحلون عن أسباب ذلك وملا دمرت جيوش الباشا الدرعية 

  .وأنه الذنوب
 صلى بالناس صالة الكسوف وحثهم على االستغفار، بل إن النيب 

ر امرأة من محري وأخربهم أنه رأى اجلنة والنار، ومن مجلة ما رأى يف النا
  ن؟يبس الدعاة؟ وحياصر ااهد حي مبنحبست هرة، فكيف

 الذنوب هي السبب، وأن ووصل األمر إىل أن يعلم الكفار أنفسهم أن
هرعوا إىل " الوباء األسود"التوبة هي املنجية، فلما وقع يف أوروبا ما مسوه 

 مع أنه الكنائس للدعاء" ستالني"الصدقة، وملا هاجم األملان روسيا فتح 
  .شيوعي

  عاصي متلبسواملسلمون اليوم بعضهم ملحد وبعضهم منافق، وبعضهم
 فالشباب يرطن برطانتهم، ويريب الكالب مثلهم، اهللا بالربا وبالتشبه بالكفار،

وههن وشعورهن وأظافرهن ويقلدهم يف كل شيء، والنساء يصبغن وج
، والقنوات تأيت مبتربجات كاشفات الرؤوس وبعض البدن أو كالكافرات

أكثره، ونسافر إىل بالد الكفر لكي نقتبس منهم بعض عادام السيئة فماذا 
  ننتظر؟

مر ونتوب، أما املالمسة السطحية فال جتدي شيئا، فيجب أن نتدارك األ
 على صدور العيب الكرة وعلى املناديل  اليت كتبوها"ال للمخدرات"عبارة ك

الورقية، فما نقصت املخدرات بل زادت، وكتبوا أن السلوك الفالين غري 
ري، فلم يغير ذلك من األمر شيئا، ومل يترك الناس التدخني رد عبارة حضا
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، ومل يتركوا التشبه بالكفار رد أن الزي الوطين هو "خني ضار بالصحةالتد"
  .كذا

عملنا دعايات ضد اهلدر املايل وحصرنا الفساد فيه كما تفعل كما أننا 
اتمعات الكافرة، فلم يقل اهلدر أو ينتهي الفساد، وأصبح احلال بعد إنشاء 

  .عامليةأشد منه قبلها وفق اإلحصاءات احمللية وال" نزاهة"
وقد جاءتنا النذر من كل مكان، وتتابعت علينا األزمات، وأمهلنا اهللا 
 وصرب علينا وحلم عنا، وآن لنا أن نتوب ونستغفر ونتصدق، ونأمر باملعروف

ين ال جتدي فيهم النذر وال ذوننهى عن املنكر، ونبدل أحوالنا، وال نكون كال
  .تغين اآليات

بعض أضرار الذنوب " اجلواب الكايف"وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف 
حرمان العلم والرزق ووقوع الوحشة بني اهللا والعاصي، وظلمة (ومنها 

القلب والوجه والقرب، ووهن القلب وضعفه أحوج ما يكون العبد إىل قوته، 
وحرمان الطاعة وحمق العمر، وزوال استقباح الذنوب، وأن املعاصي تورث 

ذهب احلياء ا يف األرض واملاء واهلواء، وتالذل وتفسد العقل وحتدث فساد
  :، وخيتم ذلك بقوله)والغرية وجتلب اهلالك

 اليت على القلوب واليت على ،وباجلملة مجيع شرور الدنيا واآلخرة"
  .، وصدق واهللا"األبدان العامة واخلاصة أسباا الذنوب واملعاصي

، وقد قرأنا هذا أثر الذنوب، فكيف بأثر أكربها وهو الكفر عياذا باهللا
 ورأينا ومسعنا من جياهر اهللا باإلحلاد ونظريات أهل الضالل، ومن ينكر السنة،

الزنا بطالباً م ومن يقدم بني يدي اهللا ورسوله أو يشكك يف صحيح البخاري،
  أو الربا أو التربج، فماذا ننتظر؟

 ومما ينبغي النصح به والتذكري الدائم به، ترك الذنوب بقدر اإلمكان، ال
سيما خطباء احلرمني وخطباء اجلمعة وكذا بقية املساجد والوعاظ، فاهللا 
تعاىل إمنا يسلط علينا األعداء ال سيما الدول الصليبية، أو اليهود، والسنني، 

0   1   32   4   5   ﴿: وجور السلطان، بذنوبنا حنن، وقد قال تعاىل
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   A   @   ?    >   =   <   ;    :   9   8   7   6
  BD   C ﴾ ]وقال]٤٠:العنكبوت ، :﴿   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï

Ý   Ü   Û    Ú    Ù   Ø×   Ö   Õ﴾ ]١٦٥:آل عمران[.  
ما فعل قوم الفاحشة حىت يعلنوا ا إال أصام اهللا بالطاعون : (وقال 

واألوجاع اليت مل تكن فيمن قبلهم، وما مل يؤدوا زكاة أمواهلم إال منعوا 
  .احلديث) القطر من السماء

ومل نراع النعمة أو نشكر اهللا عليها، بل غاية بعض الناس أن ينسبها 
  .للمخلوقني

u   ﴿: واليوم انتشر فينا أكل الربا وهو حرب مع اهللا، قال تعاىل  
   ¨    §   ¦   ¥   ¤  £   ¢   ¡   �   ~   }   |   {   z   y   x   w   v

«   ª   ©﴾ ]اآلية]٢٧٩-٢٧٨:البقرة .  
  ستطيع أن حيارب اهللا؟فمن ي

وكثريا ما يشتكي الناس من انكماش االقتصاد واالخنفاض احلاد يف 
أسعار النفط، ويظنون أن احلل هو يف تنويع مصادر الدخل، وإمنا احلل يف 

، "البنوك"احليلولة دون احلرب مع اهللا، وإقفال صروح الربا : الطاعة ومها
  . وحظره بأي اسم كان املرابيةوكل الشركات

وملا بلغ أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أن بعض كبار الصحابة تعامل 
  .أبلغوا فالنا أنه أحبط جهاده مع النيب : مبعاملة ربوية قالت

 ما يعدله وهو فانظر كيف حيبط الربا العملَ الذي مل جيد له النيب 
  ، فكيف مبن ال جهاد له أصال؟اجلهاد، ومع من؟ مع رسول اهللا 

 وأبلغ ، إذا تعامل الناس بالربا ى الناسبادة بن الصامت وكان ع
  . ليزيلهمعاوية 

  .وأكل الربا من أكرب الكبائر بعد الشرك باهللا تعاىل
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 كثريا، وجعل أكله نقضا للعهد، كما اشترط وقد حذر منه النيب 
أال وإن ربا : " على نصارى جنران، وقال يف خطبة الوداع املشهورة

  ".ضوعاجلاهلية مو
T W V﴿: ومن آثاره احملق، قال تعاىل  U X﴾ ]٢٧٦:البقرة[.  

  ).إن الربا وإن كثر أمره إىل قٌلّ: (وقال 
ومن آثاره النفسية اخلطرية استمراء املنكر وإقراره، فإن األجيال اليوم 
يراه أكثرها منكرا، ولكن كيف باجليل الذي يفتح عينه على احلياة ويرى 

  .صروحه يف كل شارع
إذا ظهر الربا والزنا : (الربا نذير هالك ودمار للمجتمع كافة، قال و

، وسيأيت لذلك بقية يف هذا املبحث )يف قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهللا
  .إن شاء اهللا

 ومن هذه الذنوب التعري والدياثة، كما يف املبحث اخلاص باملرأة هنا
 والصحف والشوارع ، وهذا ما نراه يف القنوات)ضمن الفكر االجتماعي(

  .واألسواق ويف كل مكان تقريبا
، مث ظهر كفاها،  يف التلفزيونوقد كانت املرأة هنا ال يظهر منها شيء

وقيل هذه امرأة أجنبية غري سعودية، مث جعلوها تقرأ األخبار على استحياء 
، مث أخذت جتري املقابالت مع الرجال "شعاع الراشد"ووجل كما فعلت 

، فضال عن املتربجات "اإلخبارية" هو حال املذيعات اليوم يف وختلو م، كما
، أما املراسالت فهن كاشفات الشعر حىت  وغريها"إم يب سي"و" العربية"يف 

  .ولو كن يف بالد حتث على تغطيته مثل تركيا
بطيء ولكن "وهكذا يتدرج بنا املفسدون شيئا فشيئا على قاعدة 

لشيطان مع قوم نوح، فأحدث به أول ، وهو أسلوب شيطاين جربه ا"مؤكد
  .شرك يف العامل، وفعل مثل ذلك ببين إسرائيل

ومن هذا التدرج يف عصرنا أم أول األمر ولّوا الشيخ حممد بن إبراهيم 
  .رئاسة تعليم البنات، مث من هو دونه، وهكذا، حىت ألغوا الرئاسة ائيا
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﴿½  ¼  »   º   ¹   ¸  ¶  µ  ´﴾ ]٧١:املؤمنون[ ،
&   '   )   (   *   +   ﴿ق اهللا وصد    %   $   #   "   !

  .]٢٧:النساء[ ﴾,   -
عمل فيهم ما من قوم ي: ( عن أثر الذنوب ووجوب تغيريهاوقال 

 مث مل يغريوه إال عمهم اهللا تعاىل منه ،باملعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله
  ).بعقاب

رب أعظم من ونص ابن القيم على أن الكبائر الباطنة كاحلسد والك
  !الكبائر الظاهرة

واحلسد ذنب قل يفطن له وحيذره، وهو مركب يف النفوس، وقد 
، وعالجه يكون بسورة "كل جسد فيه حسد: "صحح ابن تيمية املثل القائل

  .الفلق وغري ذلك مما ليس هذا موضعه
الغيبة اليت استسهلها أكثر الناس، بل رمبا ارتكبوا ما : ومن هذه الذنوب

  .منها وهو االفتراء والبهتانهو أعظم 
وقد كان السلف الصاحل يتحرزون من آفات اللسان غاية االحتراز، 
وهلم يف ذلك قصص عجيبة، وأحوال غريبة يعلمها كل من قرأ سريهم واطلع 

  .على حيام، وسنأيت على شيء من ذلك هنا بإذن اهللا
روا الغيبة والذين حتدثوا عن الكبائر كاملنذري والذهيب وابن القيم ذك

من ضمنها، فاعجب ملن يقع يف أعراض الناس يف االس أو يف الشبكة 
كل املسلم على املسلم : (، وحسبنا يف ذلك قوله "االنترنت"العنكبوتية 

?   @   A﴿: ، وقوله تعاىل)حرام، دمه وماله وعرضه    >   =   <   ;   :﴾ 
، أو "هايد بارك"يها مثل ، وبعضهم يظن أن اهللا خلق أمكنة ال سؤال ف]١٨:ق[

  !!أزمنة جيوز فيها الكذب والغيبة مثل أول إبريل
وال حيل الكالم يف الغائب إال ما كان لضرورة أو فيه نصيحة أو 

با جهم أم معاوية، أ تسأله أتنكح مشورة، كاملرأة اليت جاءت إىل النيب 
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مال له، أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك ال : (فقال هلا
  ).ولكن انكحي أسامة

واملؤمن يعمل الطاعة وخيشى أال تقبل منه، فكيف مبن يعمل املعصية، 
  .]٦٠:املؤمنون[ ﴾!   "   #   $   %   &   '   )   (   *﴿: قال تعاىل

وبعض الناس يظن أن املذكورين يف اآلية هم الذين يرتكبون احملرمات، 
أهم الذين يشربون اخلمر : (قالت عائشة رضي اهللا عنها لرسول اهللا 

ال يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون : ويسرقون؟ قال
، رواه اإلمام أمحد والترمذي، وعلى )ويتصدقون، وهم خيافون أال يقبل منهم

هذا نص املفسرون من السلف اتباعا للتفسري النبوي، وعليه يدل السياق، 
  .]٦١:ملؤمنونا[ ﴾ ,   -   .   /﴿: فإنه قال بعدها

واملؤمن يستغفر اهللا عقب الطاعة ألنه مقصر فيها مهما ظن أنه أطاع 
  .اهللا

، وإذا فإذا سلّم من الصالة مثال استغفر اهللا ثالثا، كما فعل النيب 
`   hg   f   e   d   c   b   a   ﴿: حج استغفر، قال تعاىل

l   k   j   i﴾ ]١٩٩:البقرة[.  
  :قال بعض السلف

  على شبا اجلمر واحملمى من اإلبر **  لو سجدنا بالعيون لهسبحان من
  وال عشريا وال عشرا من العشر**  مل نبلغ العشر من معشار نعمته

وأصدق القائلني سبحانه ضرب لنا مثال يف كتابه بقرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس 

أيها املسلم أن هذه القرية مل  كانوا يصنعون، والحظ اواخلوف مباجلوع 
  .ر باهللا وإمنا كفرت بأنعمهتكف
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هذا يف النعم الظاهرة كالسمع والبصر، فكيف بالنعم الباطنة، وأعظمها 
كما هو احلال يف أمريكا م كلها أن هدانا لإلسالم، ومل جيعلنا كاألنعا

  . بل هم أضلواليابان
الم ابن تيمية وكثري من العلماء الربانيني أن الطاعة وقد نص شيخ اإلس

املعمولة لشكر النعمة هي نفسها نعمة من اهللا، فكيف يقوم أحد بشكر اهللا 
ستقيم، وأن كل أمر املؤمن له  وأعظمها اهلداية للصراط امل،ومكافأة نعمه

  خري؟
كا واحلمد هللا الذي جعلنا مسلمني، ولو أننا ولدنا عياذا باهللا يف أمري

  .لكنا على دينها، ولو أننا ولدنا يف اليابان أو الصني أو اهلند لكنا كذلك
وبالتوبة واالستغفار تدوم النعمة والرزق والرفاهية والقوة ملن ال جيدها، 
وتلك سنة قدمية قدم الوجود اإلنساين، قال تعاىل عن عبده نوح عليه 

&   !   "   #   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ﴿: السالم    %    $
.   -   ,   +   *   )   .]١٢-١٠:نوح[ ﴾'   )   

Ã   ﴿: وبعد نوح جاء هود عليه السالم وأخرب اهللا أنه قال لقومه عاد
   Ï   Î   Í    Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä

Ð﴾ ]٥٢:هود[.  
}   |   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ﴿: وقال تعاىل

 «   ª   ©   ¨¬  ﴾ ]٣:هود[.  
  .أما االستغفار بال توبة فهو ذكر أو دعاء قد يقبل وقد ال يقبل

ومن الذنوب األمن من مكر اهللا، وأكرب اخلوف أن يأيت اهللا أحدا من 
وما : "حيث ال حيتسب، وملا عوتب بعض السلف على كثرة بكائه قال

 Ï   Î   Í   Ò   Ñ   Ð  ﴿: يؤمنين أن يأتيين اهللا من حيث ال أحتسب، وقد قال
Ô   Ó﴾ ]رم٤٧:الز[.  
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كما خياف املؤمن أن خيتم له خبامتة سوء عياذا باهللا، وإمنا األعمال 
خبواتيمها، ولذلك يسأل اهللا دائما الثبات على احلق وتصريف قلبه على طاعة 

  .اهللا
وشر الناس من مل متت معه ذنوبه كأصحاب الغناء والتمثيل والتربج 

 ألول مرة يف التاريخ، وهذا "شهيد املسرح"د مسعنا عن والتشبه بالكفار، وق
، وشهيد "شهيد الواجب"من اجلزاء الوفاق على ترك اإلنكار على من قال 

  .الوطن، وشهيد كذا
فانظر كيف بلغت م اجلرأة على اهللا، وكيف كانت عاقبة السكوت 

 ﴾R   Q   P   O   N   M   L   KJ   I   H﴿على املنكر، 
  .]٩٩:األعراف[

ومل يقدر اهللا حق قدره وال عظمه حق تعظيمه من أمن عذابه وانتقامه، 
}   |﴿ :وهو تعاىل يقول    z   y   x﴾ ]٢٨:املعارج[.  

واملؤمن خياف ذنوبه ويرجو رمحة اهللا، فهو بني اخلوف والرجاء، وخري 
الناس من ترك الذنوب حياء من اهللا وإعظاما لنعمه عليه، ومعرفة لقدر ربه 

نه، وهلذا كان من أصول التربية اإلميانية اليت أوصى ا السلف، جل شأ
ومنهم بالل بن سعد أال ينظر اإلنسان إىل صغر املعصية، وإمنا ينظر إىل عظمة 

  .من عصى
  .وقد أطال العالمة ابن الوزير يف احلديث عن احلياء وأنه زاجر قوي

األخوة (مى ومن أعظم الذنوب إنساء الرابطة اإلميانية وإقامة ما يس
مكاا، وعلى أساس هذه األخوة جعلوا اإلمساعيلية إخوة لنا يف ) الوطنية

مديرا عاما " رضا حممد الري"، وجعلوا والبحارنةالوطن، وكذا النخاولة 
ملؤسسة عكاظ الصحفية، ورئيسا لتحرير جريديت عكاظ وسعودي جازيت 

 ليس صحفيا أصال، باالجنليزية، ومديرا لوكالة األنباء السعودية، مع أنه
مديرا للمصفاة وغالب أبو الفرج سكرتريا خاصا للملك يف " احملبويب"وجعلوا 
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ديرا عاما ملؤسسة الصحافة والنشر، وحممد رضا نصر اهللا الديوان امللكي وم
  .مشرفا ثقافيا على جريدة الرياض

وقد أصدرت اللجنة الدائمة لإلفتاء فتوى بأن جعل الوطن وحده فوق 
  .كفر وكان رئيسها يومئذ الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللاملعيار 

شديد "، وهذا حق، ولكنه أيضا "اهللا غفور رحيم"وبعض الناس يقول 
: قال أبو حازم" أين رمحة اهللا؟: "، وملا قال أحد اخللفاء أليب حازم"العقاب

، فال بد من بذل أسباب الرمحة، واهللا تعاىل قال عن "نيقريب من احملسن"
  . اآلية]٣:غافر[ ﴾=   <   ?   @   B   A﴿: نفسه يف أول سورة غافر

ومن العجب أن أصحاب املعاصي اليوم يكرهون املتقني، فيجمعون إىل 
(   ﴿: ذنوم بغض من يترته عنها، وأصل ذلك قول قوم لوط عليه السالم

م أن ، وكان األجدر ]٥٦:النمل[ ﴾*   +   ,   -.   /   0   1
بهم يدفع اهللا اهلالك، وميكن هلم أن يسرفوا على أنفسهم يف حيبوهم ف

  .املعاصي
 مما اختص اهللا به ،ومعرفة الذنوب وكيف يكون املرء خائفا راجيا

 فهم يف ظلمات ال يبصرون، -ال سيما الغربيون منهم-املسلمني، أما الكفار 
 ﴾G   F   E   D﴿وقلوم غافلة عن ذلك كله، وهذا غاية اجلهل 

، ومن هذا اإلنساء أنك تسمع الواحد منهم يتكلم يف مشكلة كذا ]١٩:شراحل[
  .وأزمة كذا وظاهرة كذا، ويف كل شيء إال نفسه ومصريه هو

5   6   7   8   9   :   ;   ﴿: فكيف يطيعهم املسلم واهللا تعاىل يقول
  ؟]٢٨:الكهف[ ﴾>   =   <   ?   @

صدقوا معنا ونصحوا لنا وهؤالء الذين قد يسميهم املغفلون خرباء، لو 
وأخلصوا النية لنصحونا بشرب اخلمر، ونصحوا نساءنا بالتعري وكانوا 

  .كالغراب
   مير به على جيف الكالب  ومن جعل الغراب له دليال
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 علينا بالتخلف والتأخر وانا وحكمو لنا الشر واحتقروافكيف إذا أضمر
  . والغباء؟واالحنطاط

تقوى واألمانة من املسلمني، فإن يف والواجب إسناد األمور إىل أهل ال
  .السعوديني واملصريني والترك واملاليزيني من هو فاجر فكيف بالكفار

 وملا يريده اهللا ،والسلف رضي اهللا عنهم كانوا لشدة حماسبتهم ألنفسهم
 يرون عاقبة معصيتهم يف هذه الدنيا حىت قال ،هلم من الكرامة يف اآلخرة

، واإلمام "رى أثر معصيته يف خلُق زوجيت ودابيتإين ألعصي اهللا فأ: "بعضهم
إين ألعلم الذنب : "التابعي الثقة حممد بن سريين سجنوه يف دين عليه فقال

  "!يا مفلس: الذي به سلطهم اهللا علي، قلت يوما لرجل
إن القوم قلّت ذنوم فعرفوا من : "فلما بلغت كلمته أحد العلماء قال

  "!!بنا فال ندري من أين أوتيناأين أُوتوا، وحنن كثرت ذنو
  فإذا كان هذا كالمهم فماذا نقول حنن؟

اللهم اغفر يل الذنب الذي به : "وملا شتم رجل أحد السلف قال
سلطته علي."  

 وعد لكل يوم ذنبا واحدا فقط، فاجتمع ،وبعض السلف عد أيام عمره
  .له ألوف كثرية

يء مهما صغر، والواقع املشاهد يدل على أنه ال يصح احتقار الش
فمعظم النار من مستصغر الشرر، ومن قطرات املاء يتكون السيل اجلارف، 

رنا من الصغائر رسولنا الكرمي الذي هو باملؤمنني رؤوف رحيم، وقد حذّ
، حىت اجتمع وضرب لنا مثال بقوم جاء أحدهم بعود وجاء آخر بعود وهكذا

  .خبزمهلم حطب فأنضجوا 
حلاصل اليوم يف الرب والبحر، انظر مثال إىل ومن آثار الذنوب الفساد ا

، وكثرة "االحتباس احلراري"التغريات املناخية والتقلبات اجلوية وما يسمى 
الفيضانات والزالزل وااليارات واألعاصري واجلليد، وقد قررت بعض 

 أن منطقة - األملانية العلميةومنها ما قامت به اجلمعية-البحوث الغربية 
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 سوف تكون غري صاحلة للحياة البشرية بعد عشرين عاما الشرق األوسط
التغريات املناخية : "فقط، وذكرت اجلمعية مدينة الرياض بالذات، وقالت

ستؤدي إىل إطالة فصل الصيف، وارتفاع درجة احلرارة مما يؤدي إىل هجر 
  ".املدينة

 هذه توقعات، والعلم عند اهللا، والباحثون اليوم يتوقعون تغريات كثرية
يف العامل، بعضها جذري وعميق، كاختفاء بعض املدن الساحلية، وحتول 
بعض الصحاري إىل جليد، وبعض مناطق املطر اليومي إىل مناطق جمدبة، وأن 

واهللا أو ثلوج متراكمة، الواليات املتحدة مثال سوف يضرا جفاف شديد، 
  .أعلم

Ð   ﴿: وكل ذلك مبا كسبت أيدي الناس، وببعض ذنوبنا، قال تعاىل
Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   ×   Ö    Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ﴾ 

  .، وهو تعاىل ال يؤاخذنا مبا كسبنا بل يعفو عن كثري]٤١:الروم[
ومعلوم أن مدينة الرياض صحراوية ال تقع على حبر أو ر، لكننا 
باإلميان والتوبة والدعاء نستطيع تغيري الظواهر الكونية، فقد ثبت يف احلديث 

ن القضاء والدعاء يعتلجان إىل يوم القيامة، وهذا ما ال ميلكه غرينا من العامل أ
اليوم، وحنن األمة الوحيدة يف األرض اليت تصلي الكسوف وتقنت يف 
النوازل، بل إننا لنصلي صالة االستسقاء وما يف السماء قزعة، فيغيثنا اهللا، 

  .وبذلك نستطيع إلغاء التوقعات ولو كانت صحيحة
حتكيم القوانني الوضعية، : أعظم الذنوب املعاصرة مع دعاء غري اهللاومن 

 وال يتحاكم ،، فال حيكم القضاة ماوهجر كتاب اهللا وسنة رسوله 
الناس إليهما، ومن قرأ كتاب اهللا وقارنه حبال الناس رأى ذلك جليا، وقد 

حكمه  حىت أنه ليقول لآلخر بيننا القانون، فيما ورد ،استمرأ أكثرهم ذلك
يف القرآن والسنة، وأصبحوا ينشئون كليات للحقوق يف مهد اإلسالم، 

ون ال يذكرون اهللا والدين مطلقا، وبعضهم الدين عندهم وأصبح كثري
  !حمصور وحكم غري الشرع جائز
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صل الدين كما هو موضح جد خطري، ومرتبط بكلمة الشهادة وأفاألمر 
  .املتقدم) التحاكم(يف مبحث 

 أحكام كلية -١: سالم ابن تيمية األحكام قسمنيوقد قسم شيخ اإل
 ما يتعلق باإلنسان من حيث هو إنسان، يف كل وزمان ومكان، فهذه وهي

  .ال حيكم فيها إال اهللا وحده
 فهذه حيكم فيها اتهدون حبسب ، أحكام عينية جزئية ال تتناهى-٢

ألمانة واختيار  من العدل والتثبت وا،اجتهادهم، ويتحرون فيها ما أمر اهللا به
 ،األقرب للمصلحة واملقاصد الشرعية، وذلك كاحلكم بأن هذا الرجل صاحل

د عدل، أو أن هذه اليمني منعقدة، وأمثال ذلك، وكذا ما أو أن هذا الشاه
  .يسمى يف عصرنا األنظمة اإلدارية واملالية
نسأل احلكام أهم يفضلون القانون : ومن اإلرجاء املعاصر قول القائل

شرع اهللا أفضل لكانوا عنده :  شرع اهللا؟ وهذا يدل على أم لو قالواعلى
مؤمنني، مع أن للكفر صوراً أخرى غري التفضيل، ومع أن املعلوم بالبديهة أن 

 ومن الدراسة يف كلّية إىل كلية ،العاقل ال ينتقل من عمل إىل عمل آخر
لناس هل تفضل  إال وهو مفضل ملا انتقل إليه، ولذلك ال يقول له ا،أخرى

  كذا، وإمنا يقولون له مل فضلت كذا؟
وال ريب أن من فضل القانون على الشريعة كافر ناقض لإلسالم، وذا 

والشيخ حممد بن أفىت العلماء املعاصرون، كالشيخ حممد األمني الشنقيطي، 
  رمحهم اهللا، والشيخ عبد اهللا بن محيدوالشيخ عبدالعزيز بن بازإبراهيم، 

، فاألمر يف منتهى اخلطورة، وعلى كل أحد استدراكه بإلغاء كل ما نوكثريو
 بغري الشريعة بأنه ويل أمر، أو حكمخيالف الشرع، وال يصح احلكم على من 

استوىف الصفات الشرعية اليت ليس هذا من  وإمنا ويل األمر "!شرعي"بأنه 
  .موضع التفصيل فيها
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اد وجور السالطني، واهللا ومن آثار الذنوب واملعاصي الذلُّ واالستبد
تعاىل ذكر استبداد فرعون وتسلطه واستخفافه قومه، وأن سبب ذلك هو 

v   u   t   s   rq﴿: فسقُهم، فقال    p  o﴾ ]فخر٥٤:الز[.  
  .]١٤٥:األعراف[ ﴾D C B﴿: وقال ملن اتبع موسى عليه السالم

ل، على بين إسرائي" خبتنصر"والذنوب هي سبب كل بالء، وا تسلط 
وتسلَّط الصليبيون والتتار واملستعمرون والدجالون واخلرافيون واليهود على 

ه من يعرفه سلط عليه من ال يعرفه، وهو إن هذه األمة، واهللا تعاىل إذا عصا
ترك املسلمون اجلهاد عاقبهم وسلط على اليهود جموسيا آخر، زعيم كوريا 

  . أو غريهالشمالية
اقشعرت األرض وأظلمت : "صرهقال ابن القيم عن الذنوب يف ع

السماء، وظهر الفساد يف الرب والبحر من ظلم الفجرة، وذهبت الربكات 
وقلت اخلريات، وهزلت الوحوش وتكدرت احلياة من فسق الظلمة، وبكى 
ضوء النهار وظلمة الليل، من األعمال اخلبيثة واألفعال القبيحة، وشكا الكرام 

ثرة الفواحش وظلمة املنكرات والقبائح، الكاتبون واملعقبات إىل رم من ك
وهذا واهللا منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بالء قد ادهلم 

 ما دامت التوبة ممكنة ،يل بتوبة نصوحبفاعزلوا عن طريق هذا السظالمه، 
  ".وباا مفتوح

  هذا كالمه يف عصره، فماذا نقول اليوم؟
  ".ب جرح وقع يف مقتلالذنوب جراحات ور: "وقال رمحه اهللا

ومن الذنوب النظر إىل ما حرم اهللا، وإشغال القلب مبا هو فتنة له 
كالنظر إىل األجنبيات، أو األبنية الكبرية، أو األثاث النفيس، أو القصور 

  .العامرة، أو املكاتب الفخمة
  :وصدق من قال من الشعراء

  لقلبك يوما أتعبتك املناظر    وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا
عليه وال عن بعضه أنت صابر    رأيت الذي ال كله أنت قادر  
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نظر، وفضول الكالم، فضول ال: وكان السلف الصاحل حيذِّرون من ثالثة
وفضول السؤال، فكيف يلقى اهللا من يشاهد األجنبيات ويتابع الدراما 

  اخلليعة، ويذهب إىل دور السينما وإىل األسواق للتسكع واملعاكسة؟
وب أن اهللا ينذر املنذنبني بالعذاب األدىن كاحلجارة من ومن آثار الذن

 ومسى ذلك يف ،السماء اليت عذب اهللا ا قوم لوط كما ذكر يف سورة هود
، ولكن الغافلني اليوم يقفون عند حدود العلل الصورية سورة القمر احلاصب

 وأن الرياح حتمل احلجارة من والية ،ويقولون إن هذا جمرد ظاهرة طبيعية
 ومثل هذا القول يقولونه ، أو أا نيازك عادية تسقط بصفة دورية،خرىأل

 وقد كان مشركو العرب يعلمون أن ،يف فرنسا وإسبانيا وروسيا وغريها
¯   °   ±   ﴿ :ذلك إمنا هو عذاب من اهللا ويقولون    ®   ¬    «   ª   ©

»   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²﴾ ]٣٢:األنفال[.  
 مقاال منفصال وحتدثت عنه "اجيستد رريد"ذلك جملة  عن توقد كتب

  .وسائل إعالم غربية أخرى
فهل يأمن من يعصى اهللا أن يرسل عليه حاصبا يف أي وقت من ليل أو 

 نزول املطر فقال ؤا أيام التابعني يف البصرة واستبطار؟ وقد استسقى الناس
ئ أما واهللا إين ألستبطمالك بن دينار رمحه اهللا يا أهل البصرة تستبطؤن املطر 

  "!!احلجارة من السماء
رمحاك اللهم "د  الفرق بني نظرة مالك ونظرة علماء الغرب وردفانظر

  ."بنا وال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا
  .ولكن حنن نفر إليك ونلوذ برمحتكاللهم إم قد كثروا وحتكموا 

R   ﴿: ومن آثار الذنوب أا سبب االنتقام والبالء، قال تعاىل    Q   P
a   `    _   ^   ]   \   [    Z   Y   X   W   V    U    T   S﴾ 

  .]١٤- ١١:الفجر[
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فهذه سنة كونية ثابتة وليس املقصود ا من ذكر اهللا أمساءهم يف سورة 
، بل هو تعاىل باملرصاد لكل مفسد يف )عاد ومثود وفرعون(فقط " الفجر"

  .]٤٣:القمر[ ﴾´   º   ¹   ¸   ¶   µ±   ²   ³   ﴿: األرض، وقد قال تعاىل
 ﴾2  3 4  5 6﴿: وقال بعد أن ذكر إهالك قوم لوط

  .]٨٣:هود[
 ﴾O  N M L K J  I﴿: وقال أيضا عن قوم لوط

  .]٣٧:الذاريات[
وهكذا ملا عمل قوم لوط اخلبائث وأتوا يف ناديهم املنكر عذم اهللا مبا 

فاعتربوا يا أويل  ،ذكر، وهو قادر على أن يعذب كل من فعل فعلهم
  .األبصار

، "سدوم وعمورة"فما أهلك به قرى قوم لوط الذين تقول التوراة إا 
وما سلط عليها من قلب عاليها سافلها، وما رماها من احلجارة املنضودة أو 

 يقلعوا، أو يصيب كل من فعل  سوف يصيب الغربيني اليوم إن مل،احلاصب
  . موضع النجاسة والقذارةذلك، وترك ما أحل اهللا من الزوجة إىل

 أن عقوبة من ،وقد استنبط بعض فقهاء املسلمني مما فعل اهللا بقوم لوط
تبع  مث ي،فعل هذه الفاحشة اخلبيثة، هو أن يلقى من أعلى بناء يف البلد

  .باحلجارة كاحلاصب
 له اسم معروف يف اللغة  شخصية حريةويقول إاومن يطالب بذلك 

لغربيون يف إعالمهم، وهذه الفاحشة منتشرة جدا يف االجنليزية، يصرح به ا
الغرب، فليت وسائل اإلعالم يف بالد املسلمني تتحدث عن أهلها واحنطاطهم 

  .بدال من احلديث عن تقدم اتمعات الغربية املزعوم
وشر عاقبة الذنوب هو املعاقبة على الذنب بالذنب، ومن ذلك أن اهللا 

u   ﴿: ، قال تعاىلأُحدذنوم بالتويل يوم تعاىل عاقب بعض املؤمنني على 
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  .]١٥٥:عمران

 ﴾ «   ¼   ½   ¾   ¿﴿: وقبلهم عاقب بين إسرائيل بالزيغ، قال تعاىل
قلب وحتريف الكلم ونسيان بعض ما عاقبهم مع اللعنة بقسوة ال، و]٥:الصف[

{   u   ﴿:  تعاىلقالأنزل     |{   z   y   x   w   v
، وهذا أمر خطري ]١٣:املائدة[ ﴾~   �   ¡¢   £   ¤   ¥   ¦   §

  .يغفل عنه أكثر الناس
  .وذا تكون للسيئة أخوات وقرائن رمبا غري معلومة

إذا رأيت الرجل يعمل احلسنة فاعلم أن هلا : "وقد قال بعض السلف
  ". هلا أخواتأخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن

  .وكثري من الناس يبدأ إحلاده بالشك، مث يعاقبه اهللا باإلحلاد
X   W   V   U﴿: قال تعاىل عن املنافقني    T   S﴾ ]١٠:البقرة[.  
h   g   f   e   d   ﴿: قال عن خليل الرمحن    cb   a   `    _

t   s   r   q   p   o   n    m   l   k   j    i﴾ ]٤٤:مرمي-
٤٥[.  

 عن الذين يعاهدون اهللا لئن آتاهم من فضله ليتصدقوا ويكونوا من وقال
¤   ¥   ﴿ : لكنهم أخلفوا،الصاحلني    £   ¢   ¡   �   ~    }   |   {   z

  .]٧٧:التوبة[ ﴾¦
 يفرون احلمدهللا الذي جعلهم" :وصدق واهللا سعيد بن املسيب حني قال

ية ملا حضره املوت متىن أن ملا بلغه أن أحد حكام بين أم" إلينا وال نفر إليهم
غازي ( مشهور يف عصرنا، وهو أن ابا يارة  مثاللهيكون صباغاً، وهذا 

ملا جاءه اليقني وانطرح على فراش املوت ويئس من الدنيا كتب إىل ) القصييب
من كان ينابذهم يف صحته ويرد عليهم، نسأل اهللا أن يغفر له وأن تعترب 

  .البقية من أصحابه
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  . يوجد متدين قط يفر عند املوت إىل من كان غري متدينهذا بينما ال
 رجع آخر عمره حىت من أمضى حياته يف الفسق والفجور كأيب نواس

  :وقال خماطبا مواله
  فبمن يلوذ ويستجري ارم  إن كان ال يرجوك إال حمسن 

وتأثر ملا زار مقربة ورأى فيها املعظم واحملتقر، واملدل بسلطانه واملفتخر 
  :نيا مبكانته، وقاليف الد

  هن ذنوبذنوب على آثار  هلونا عن األيام حىت تتابعت 
ففعل الذنب يؤدي إىل ما هو أعظم ذنبا منه، كما أن مدمن التدخني 

يهون عليه ومن يستسهل النظر ر،  شرب املسكر أو تعاطي املخديستسهل
  .الزنا وهكذا

الت الكالمية، وقد أدى استمراء املسلمني لالحنرافات الصوفية، والضال
 ، وإنشاء احملاكم له،وانتشار اخلرافات بينهم، إىل التحاكم إىل الطاغوت

  .وكليات للحقوق، وبذلك استحكم التخلف احلضاري عليهم
وأكرب املذنبني اليوم يف الغرب هو االمرباطورية األمريكية، وقد جاءا 

  .يؤمنونالنذر من كل مكان، ولكن ال تغين اآليات والنذر عن قوم ال 
فابتالهم اهللا بالفيضانات واألعاصري والزالزل والفريوسات والرباكني 

وحرائق الغابات والعواصف، والثلوج وكثرة اإلجرام وايار االقتصاد، 
، غري وكثرة حوادث إطالق النار واالنتحار واألمراض النفسية وغري ذلك

ل أسباب هالك أم يف غيهم سادرون، فهم جيمعون أنواعا من الكفر، بل ك
األمم القدمية، وملا غشيتهم سحابة سوداء ظنوا أن ذلك جمرد ظاهرة طبيعية 
ميكن للعلماء تفسريها، ومل يقولوا إن هذا نذير بالعذاب على ذنوبنا، بل ظنوا 

Z   Y   X   W   ]   \   [   ﴿: مثل الظن الذي ظنته عاد من قبل
  .، فما أحلم اهللا عليهم]٢٤:األحقاف[ ﴾^   _

 ترى السياح ،"بلوستون"ويف املترته الوطين األمريكي الواقع يف 
واملتفرجني يسرحون وميرحون، وما دروا أن حتت ذلك املنتزه بركاناً عظيما 
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 كما قرر ذلك العلماء األمريكيون أنفسهم، ويقولون ،قد ينفجر يف أي حلظة
  .يكا وحدهاإنه لو انفجر رمبا غري املناخ يف جو العامل كله، وليس يف أمر

  !ولكن القوم يف غفلة معرضون
ية وكذلك يبتلي اهللا أمريكا بالزالزل فيقول األمريكان هذه هزة أرض

لهو لكذا، ويعودون ملا كانوا عليه من ا" رخيتر"درجتها حسب مقياس 
  !واللعب

ويبتليهم باألعاصري املدمرة، فيقولون هذه جمرد عواصف فصلية طبيعية، 
  .ايار أرضي من فعل الطبيعة، وهكذا: لونويبتليهم باخلسف فيقو

وإذا كسفت الشمس قالوا ظاهرة كونية، ونبههم األطباء على ضرورة 
 عن ،استخدام العدسات الواقية إذا نظروا إليها، لكنهم يغفلون هم وأطباؤهم

، وقال )خيوف اهللا ما عبادهآيتان (: عن كسوف الشمس والقمر قوله 
5   ﴿: تعاىل   .]٥٩:اإلسراء[ ﴾6   37   4   

وأباحوا احملرمات اليت تجمع كل األديان واألعراف والعقول والفطر 
واألذواق على حترميها، مثل إباحة احملكمة األمريكية العليا لعمل قوم لوط، 
مع أن األطباء النفسيني يقولون إنه مرض، وكل هذه الغفلة والسفول ترتكبه 

، والدميقراطية املزعومة، وملا أباحت أمريكا اليوم باسم احلرية الشخصية
  حينهارئيس زمبابوي" روبرت موجايب"أمريكا قانونيا عمل قوم لوط، أعلن 

ومل أمسع أن زعيما عربيا استنكره، وهذه !! عن رغبته يف الزواج من أوباما
يطالب ا بعض من " املثلية اجلنسية"الفاحشة الشاذة اليت خيففوا باسم 

هلها مسلمون مثل مصر واملغرب، وإذا استمر السكوت  أيسكن يف بالد
  .طالب ا من يستنكرها اليوم

وجيب أن نعلم أنه كما ينافق املنافقون قدميا وحديثا باسم اإلسالم 
واإلميان، ينافق األمريكان اليوم باسم حقوق اإلنسان والدميقراطية وأمثال 

 بن أيب بن سلول ذلك من الشعارات، وإال فاحلسد الذي أكل قلب عبداهللا
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هو نفسه الذي أكل قلوب رؤساء أمريكا، وحلفاء عبداهللا بن أيب اليوم هم 
  . والبيت األبيض واإلدارات التابعة له"الكوجنرس"مون يف املتحكِّ

وكما حال إقبال الناس على أنوار النبوة احملمدية عن تتويج بن أيب ملكا 
 عن األمركة اليت د على يثرب، سوف حيول إقبال الناس على دين حمم

  !عض األمريكان أا اية التاريخيظن ب
ومن آثار الذنوب أن يأيت اهللا املذنب من حيث ال حيتسب ويسلط على 

  اهللا علىالظامل أظلم منه، وعلى املتهور أكثر منه ورا، فانظر كيف سلط
، فكل منهما يقول إن اآلخر "كيم يونغ "زعيم كوريا الشمالية" ترامب"

: ل عقليا، والواقع أن كال منهما يصدق عليه ذلك، وقد قال اهللا تعاىلخمت
﴿,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !﴾ 
 ،، وكالمها صادق، واهللا تعاىل أراد بتسليط ذلك اوسي املتهور]١١٣:البقرة[

�   ﴿، وصدق اهللا ، أن يري املسلمني عجز أمريكاعلى الكتايب األمحق
، واضطر ترامب للجوء إىل ]١٢٩:األنعام[ ﴾ £   ¤   ¥   ¦   §¡   ¢  

جملس األمن واللياذ باألمم املتحدة لتفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية 
على كوريا الشمالية اليت دد األمريكان ليس يف أمريكا فقط، بل اآلالف 

يابان، من األمريكان يف جارا كوريا اجلنوبية، ويف جزر حبر الصني، ويف ال
  .ويف إسرائيل

واحلقيقة القرآنية اخلالدة هي أن كل من عصى اهللا جاهل، وأن كل من 
́ ﴿مل خيشه جاهل    .]٢٨:فاطر[ ﴾ ¯   °   ±   ²   ³  

والشيطان يزين للمؤمن الوقوع يف املعصية أو استحالهلا، خذ مثال 
  ".الغيبة"

حب فالشيطان يزين للمسلم استحالهلا بأنك على احلق، وأنت صا
االعتقاد الصحيح فيحل لك غيبة أهل الباطل والبدعة، أو بأي أسلوب 

  .شيطاين آخر



 ٧٨١ 

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو : (وقد قال 
، فالصمت وأن يكون اإلنسان ال له وال عليه خري من كالمه فيما )ليصمت

  .ال يعلم فضال عن الكالم احملرم
  . تلومتله عذرا وأنلعل : وقد قال العرب قدميا

 فكل أمر ال تعلم حقيقته فإنه يسعك فيه السكوت، وقولك يف أي
 من الكالم بال علم، والعدل من أصعب شيء ال أعلم حقيقته خري ألف مرة

األمور على النفس، غري أن يف السكوت مندوحة عن الظلم، وفيه على األقل 
  ".مة شيئاال أعدل بالسال: "ضمان السالمة، وقد قال ابن عباس 

يا معشر من آمن بلسانه ومل : (وحسبك يف التحذير من الغيبة قوله 
يدخل اإلميان قلبه، ال تغتابوا املسلمني، وال تتبعوا عورام، فإنه من تتبع 
عورة أخيه املسلم تتبع اهللا عورته، ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو يف جوف 

  ).بيته
  :وقد قال الشافعي رمحه اهللا

   عورات وللناس ألسنك فكل  ك ال تذكر به عورة امرئلسان
  . من خصال النفاق الفجور يف اخلصومةوجعل النيب 

  !وما أكثر من يفجر فيها اليوم
ال يبقى إال ما كان حقا أو وال ريب عندنا أن الغرب سيسقط بذنوبه و

  .مباحا كاملساواة والنظام
لرومانية، مث كتب عن سقوط االمرباطورية ا" إدوارد جيبون"فقد كتب 

مث وقعت احلرب  احلضارة الغربية، ايارعن بني احلربني " شبنجلرأسوالد "
  .الثانية

  . عن املستقبل البشري املؤمل)م١٩٨٥(رواية " جورج أورويل"وكتب 
، كما كتب "انتحار الغرب"كتابه ) ١٩٦٥(سنة " بريامي"وكتب 

  ". وسقوطهايات االمرباطورقيام"عن األمريكي " بول كندي"بعده 
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موت "كتابه " بوكانني"وكتب املرشح السابق للرئاسة األمريكية 
  ".الغرب

  ".سقوط احلضارة"الربيطاين " كولن ولسن"وكتب 
وعن سقوط القوى العظمى يف التاريخ وسقوط أمريكا بالذات كتب 

  .األمريكي" بول كندي"
  ".ونبيري برود"أما سقوط االمرباطورية الربيطانية فقد كتب عنه 

وهم مع اتفاقهم على سقوط احلضارة الغربية خيتلفون يف سبب ذلك، 
للتاريخ، ويرى " توينيب"فريى بعضهم أنه الفساد األخالقي، تبعا لدراسة 

ية هو العنصرية، ومعلوم أن اهللا أهلك الروم ملا أن داء احلضارة الغرب" رايلي"
بح التراجع األمريكي يف انتشر الزنا والربا واللواط ومعاشرة البهائم، وقد أص

 بصفة ولوكل ااالت مشهورا، حىت أن بعض املؤمترات مل حتضرها أمريكا 
¥   ¦   §   ¨   ©   ª   »   ﴿: قال جل شأنهو"! مراقب"

، فتلك سنة اهللا ]٤٥:احلج[ ﴾¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³
ة الدائمة يقرؤها كل قارئ للقرآن ويعرفها يف الغرب كل من يدرس فلسف

  . كما يقولوندوراتهالتاريخ، أو 
  .وحنن اليوم نرى ما تركه غرينا، وسوف يرى من يأيت بعدنا ما تركناه

Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ﴿: وقال سبحانه
Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø×   Ö   Õ﴾ ]٥٨:اإلسراء[.  

يبق وقد أهلك سبحانه اإلمرباطورية الربيطانية وجعلها أحاديث، ومل 
منها اليوم إال ما كان فيها من عدل وحبث علمي، وأمثال ذلك مما هو حق 

  .أو مباح
 اإلمرباطورية األمريكية، ولكن أكثر الناس ال وعلى الطريق نفسه تسري

  .يعلمون
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، واإلقالع يكون بالتوبة منهاإمنا والذنوب هي الداء األكرب، وعالجها 
ها، وتكفريها بفعل احلسنات بعدها،  واستغفار اهللا من فعلعنها والندم عليها

  .والثقة يف رمحة اهللا، واإلخالص له والتوكل عليه وحده
وأفضل احلسنات بعد اإلميان باهللا هو الصالة واجلهاد بأنواعه ومراتبه، 
وبر الوالدين وحسن املعاشرة مع الناس كافة، ودوام ذكر اهللا وتالوة القرآن، 

  .موماً اتباع السيئة احلسنةَوإقامة حروفه وحدوده، والصدقة، وع
ª   »   ﴿: ، وقال]١١٤:هود[ ﴾ ¢   £   ¤   ¥﴿: قال تعاىل

³   ²   ±   .]١٥:األنعام[ ﴾¬   ®   ¯   °   
ومن الذنوب التجسس يف أي صورة، كما هو مذكور يف مبحث 

، وحسب )ابتغاء الريبة يف الناس (لكن الطواغيت يستحلونه أي ،اإلمامة
إن هذا الرجل يرفع :  ملا قال له بعض جلسائه صاحبه حديث حذيفة

ال يدخل اجلنة : ( يقولمسعت رسول اهللا : احلديث لألمراء، فقال حذيفة
  . والبخاري ومسلم، رواه اإلمام أمحد)قتات

وقد ذكر احلافظ ابن عساكر قصة وقعت ألحد السلف، وهي أن رجال 
 مسع كالمهم، فبلّغه كان يف املسجد فاقترب من الشيخ ملتحفا بالكساء حىت

  !أمل أحذركم من صاحب الكساء: للوايل، فقال الشيخ
، قال )إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدم: ( ملعاوية وقد قال 

  ). نفعه اهللا اكلمة مسعها معاوية من النيب : (أبو الدرداء 
والذنوب سبب لغضب اهللا وانتقامه، وليس كما يزعم الغربيون 

|   ﴿:  الطبيعة، قال تعاىلوأتباعهم غضب    {   z   y   x
  .، أي فرعون وهامان وجنودمها]٥٥:الزخرف[ ﴾{

، أي ملن جاء ]٥٦:الزخرف[ ﴾�   ¡   ¢   £﴿: وقال
  .بعدهم من األمم واحلضارات
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أي : "، وقال هو وجماهد"سلفا ملن عمل مثل عملهم: "قال أبو جملز
  ".عربة ملن بعدهم

، أو "برستد"م عفجر الضمري ظهر من معبد كما يزوليست املسألة أن 
  .أن احلضارة الفرعونية هي أصل كل احلضارات كما يقولون

إمنا وفالفراعنة عصوا اهللا وأغضبوه، وقبلهم كانت عاد وقوم نوح 
  . لو فعلوا قبول دعوة موسى عليه السالماملخرج يف

م اهللا ا والذنوب هي سبب لألزمات االقتصادية وضيق املعيشة، بل حر
على من قبلنا طيبات أحلت هلم، فكيف نأمن أن حيجب عنا بذنوبنا بعض 

¦   ﴿: اخلريات أو الصفقات، قال تعاىل عن اليهود    ¥    ¤    £   ¢   ¡
  . اآلية]١٦٠:النساء[ ﴾§   ¨   ©

¿   ﴿: وقال    ¾    ½   ¼»   º    ¹   ¸   ¶   µ   ´
Â   Á   À﴾ ]إىل أن قال]١٤٦:األنعام  :﴿Î Ð Ï ﴾ 

  .]١٤٦:األنعام[
  .ومن تدبر كتاب اهللا وجد فيه الكثري من هذا

وإمنا هبط سعر النفط على هذه البالد ملا عصت اهللا وسلكت سبيل 
  .الغرب، وما هبوطه إال نذير بانتقامه إذا بقينا على هذه املعاصي

أمن انتقامه، وقد روى اإلمام أمحد نعصي اهللا ونكيف وإين ألعجب 
 إذا رأى رحيا تغري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب والبخاري 

فسألته أم املؤمنني رضي اهللا . وجهه وأخذه القلق، حىت إذا أمطرت سري عنه
يا عائشة إن (عنها كيف يتأمل والناس عادة يفرحون بالغيم فقال ما معناه 

 أن يكون قوما رأوه فقالوا هذا عارض ممطرنا، وإمنا كان عذابا، فما يؤمنين
 ).كذلك

 .هذا واألمر غيث، واخلائف هو رسول اهللا 
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صي اهللا به سواء مسيناه ذنوبا أو سيئات أو فواحش أو أي كل ما عو
وقد . اسم، ال بد أن تكون له أسوأ العواقب، ولكن أكثر الناس ال يعلمون

K   ﴿: قال اهللا تعاىل    J   I   H   G   F   E   D   C   B   A   @
M   LO   N ة ف العاصترصدا حني أظن أمريكا وت، ]٤٥:النحل[ ﴾   

 أن اهللا غري قادر على  أو باألقمار الصناعيةبالطائرات وهي ال تزال يف احمليط
، وإمنا ذنوا عندها كذباب ؟أن يصب عليهم العذاب من حيث ال يشعرون

 الذي وقع على األنف مث طار، وتنسى أن تلك الذنوب يف احلقيقة مثل اجلبل
  .مىت أراد اهللا أن يقع عليهم أهلكهم

 يف شوارع تسريأمل األمريكان كيف أن التماسيح البحرية اهلائلة تولي
وكيف أن خمترع مضادات !  بعد اإلعصار، وكذا ثعابني البحر السامةميامي

  مات بصاعقة؟" فرانكلني"الصواعق عندهم 
 إىل ما يستحلونه ، وانظر"التثليث"دع الذنب األكرب واخلرافة العظمى 

من احملرمات كالربا والتطفيف واخلمر وامليسر واللواط والزنا، وأمثال ذلك 
مما هو شفما أحلم اهللا عليهم وما أصربه على ،ب الكفر وبريده وزيادة فيهع 

 !، بل ما أحلمه على من يتبعهم ويتشبه م من املسلمني واستكبارهمهمفرك
 .نسأل اهللا أن جينبنا سبيلهم

لى الشعوب، فاجلزاء من من أعظم آثار الذنوب تسليط احلكام عو
 .، واهللا تعاىل يعامل املذنب بنقيض قصدهجنس العمل

وبعض الناس قد خيفى عليه ذلك لقلة فطنته أو عدم تدبره، فانظر كيف 
يعاقب اهللا تاركي الزكاة حببس القطر، وكيف يعاقب آكلي الربا باحملق، 

ى شعوم بأن يسلط عليهم األعداء، وكيف وكيف يعاقب املتسلطني عل
يعاقب من يستضعف الناس ظلما هلم بأن يسلط عليه من يظلمه، وكيف 

�   ¡   ﴿يويل اهللا على أهل الفسق الفراعنة واملتسلطني وفقا لسنته الثابتة 
  .]١٢٩:األنعام[ ﴾¢   £   ¤
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ذا جار تأمل حكمته تعاىل يف تسليط العدو على العباد إ: "قال ابن القيم
 كيف يسلط عليهم ،قويهم على ضعيفهم، ومل يؤخذ للمظلوم حقه من ظامله

 وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل ،من يفعل م كفعلهم برعاياهم وضعفائهم
ملوك العباد وأمراءهم ووالم من جنس أعماهلم، بل كأن أعماهلم ظهرت 

إن عدلوا يف صورة والم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، و
عدلت عليهم، وإن ظهر فيهم املكر واخلديعة فوالم كذلك، وإن منعوا 
حقوق اهللا وخبلوا ا منعت ملوكهم ووالم ماهلم عند اهللا من احلق، وإن 
أخذوا ممن يستضعفونه ما ال يستحقونه أخذت امللوك منهم ما ال يستحقونه، 

 من الضعيف ، وكل ما يستخرجونه)الضرائب( املكوس وضربت عليهم
 على ىوليس يف احلكمة اإلهلية أن يولّ… يستخرجه منهم امللوك بالقوة

األشرار الفجار إال من يكون من جنسهم، وملا كان الصدر األول خيار 
القرون وأبرها، كانت والم كذلك، فلما شابوا شابت هلم الوالة، فحكمة 

ية وعمر بن عبدالعزيز، اهللا تأىب أن يويل علينا يف مثل هذه األزمان مثل معاو
.." على قدرنا ووالم على قدرهمفضال عن مثل أيب بكر وعمر، بل والتنا 

 .خل كالمه النفيسإ
 هذا يف زمانه رمحه اهللا فكيف بزماننا هذا؟: أقول

: ومن أعظم ذنوب احلكام اليت ال ننكرها فيعاقبنا اهللا بأنواع العقوبات
، "ترامب"سلمني كما أعطي  من بيت مال املأم يعطون أعداء اهللا

 .واألحداث الواقعية تثبت أنه ما أخذ أحد مال املسلمني إال كان عليه وباالً
الفتاح السيسي أطلق   أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا، عبد أيضاومن ذلك

أخاه املستبد حسين مبارك، وحكم على مرسي باإلعدام وأغرق قطاع غزة، 
مثيل، وهو مستعد للتخلي عن سيناء كي وخدم إسرائيل خدمة مل يسبق هلا 

 .يقيم الفلسطينيون دولتهم فيها، ولعل نتنياهو يرضى بذلك
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ومع ذلك استمر تدفق الرز عليه وكونوا جملس التنسيق السعودي 
املصري، وحثوا رجال األعمال هنا على االستثمار يف مصر، ومن ذلك 

  . ومل نعترب مبا فعل أول مرة!السياحة بطبيعة احلال
، بينما يعصف الفقر واجلهل واملرض باملاليني من الناس هناكل هذا 
ي هو القدوة لغريه من حكام العرب، مع ما فيه من الصفات وأصبح السيس

 . أي ماكر خبيث"!قرع"ومع قول سيده حسين مبارك عنه 
 كقول اجلبري إن احلوثيني  من املنكرومن الذنوب أن نسكت عما نسمع

 وكيف يكون جاره من هو على كن التفاهم معهم، وجريانه وميإخوانه
 وملاذا مل يتفامهوا مع الدعاة من مذهب املعتزلة وعقيدته سب الصحابة هكذا

  أهل السنة؟
 ورمبا حدث ،وكيف يقاتل اجلندي قوما يعلم أم ميكن التفاهم معهم

 ذلك يوما ما؟
   تعطى للسيسي؟ملياراتملاذا يقوى موقف بشار بعد كل و

 ى موقف حزب العمال الكردستاين؟كما يتقو
 إذا كان البنك املركزي املصري يقول إنه مل ،أين تذهب مليارات الرزو

 يصل إليه إال ثالثة مليارات فقط؟
 كما ، واحلوثينيسيسي أنه ضد بشار وإيران وروسياملاذا ال يعلن الو

  يعلن أنه ضد تركيا؟
ى عن هللا وترضوملاذا حرمنا حممد مرسي من الرز وهو حافظ لكتاب ا

 وبكى ملا مسع اآليات خلف إمام احلرم، وتال ألول مرة ،الشيخني يف طهران
 . وننصحه عما وقع فيه من أخطاءريخ آيات على منرب األمم املتحدة؟يف التا

إذا كان عادل اجلبري صادقا يف قوله إن مباحثاته مع سامح شكري و
 ي شيء هي متطابقة فعلى أ وأن وجهات نظر الفريقني متطابقة؟،ناجحة

أعلى بقاء بشار أم على إغراق غزة أم على تأييد وجهة نظر إسرائيل، أم على 
 ؟ متابعة ترامب وكوشنر
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 )القطان (كيف يصرح السفري السعودي لدى مصر واجلامعة العربيةو
  ؟عجزت ميزانيتهابأن السعودية لن تتخلى عن دعم مصر حىت لو 

ة كامل جماهدة، وإن صالح الدين وكيف يقول اإلعالم املصري إن فايد
  أحقر شخصية يف التاريخ؟

وهل العدو املشترك هو اإلخوان وحزب اإلصالح؟ أما آن أن نعترب 
  ونتعظ وتلني قلوبنا هللا؟ أمل نر بأعيننا مصارع اآلخرين؟

ومن االعتبار أن نفكر فيمن مات على املسرح مثل طالل مداح هنا، أو 
نيسيا، بل أين أم كلثوم وحممد عبد الوهاب، بعض املطربات يف تركيا وأندو

 ت من أمثاهلم؟واملئوعبد احلليم حافظ، وشادية، وسراج عمر، 
ومن عقابنا بذنوبنا أننا نشكو من تكميم األفواه وترك الشورى 

ات وبطانة السوء والفساد اإلداري العام، رووالتضييق على احلريات وب الث
، برئ احلكام واحلكومات من املسؤوليةوأنا ال أ! وننسب ذلك إىل احلكام

.   /﴿:  وقد قال ربهوليسوا بأفضل من رسول اهللا     -   ,   +   *﴾ 
 وحنن لنا ذنوب ، اهللا عنها يسأهلم وإمنا أقول هم هلم ذنوب سوف،]٥٤:النور[

ولو . سوف يسألنا عنها، وال نستحق مع ذنوبنا وغفلتنا إال هؤالء احلكام
فعاهلم أثر لرضي كثريون، وطبل له كثريون، وأسبغوا على فعلوا بنا ما هو أك
 . ومل ختطر بباله احلاكمامصاحل مل يقصده

 ف ال يسلط اهللا علينا الكفار واملرتدين واملنافقني والظاملنيكيف
، وما الذي جيعل هؤالء احلكام يولون قرابام وأصدقاءهم، أليس واللصوص

 أمل يقل اهللا ؟ام لفعلت فعلهمفسق الشعوب وذنوا وأا لو كانت مك
، ]٥٤:الزخرف[ ﴾vu t s rq  po﴿: تعاىل عن فرعون

  ولو أم أنكروا عليه أكان يدعي األلوهية؟
ما وجدت أحدا : والعامة يقولون إنه قيل لفرعون مل تفرعنت؟ قال

وانظر كيف تكون احلال لو أن الناس انفضوا عن الطواغيت ومل . يردين
 !عوهمحيرسوهم أو يطي
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وكيف ال يكتب اهللا علينا الذل ويتسلط علينا الفراعنة، وحنن حنب 
إمنا ذهبت ألجلب : " يقولن للشهادةالدنيا إىل حد أن من ذهب إىل أفغانستا

  .، أي أنين أردت الدنيا ومل أرد اآلخرة"عماال من باكستان
 وكيف نسأل اهللا أن يويل علينا خيارنا وحنن نفعل ما نفعل؟

تكلفوننا أعمال املهاجرين : "دامللك بن مروان على املنربوقد قال عب
  ".واألنصار ولستم مثلهم

 مل استقام األمر أليب بكر وعمر ،وقبله سأل أحدهم أمري املؤمنني عليا
  !ألن رعية أيب بكر وعمر مثلي ورعييت مثلك: قالفومل يستقم لك؟ 

م وتربيتهم وكيف استمرأ قوم التشبه بالكفار حىت يف دياثتهم وأزيائه
للكالب وقصات شعرهم واإلعجاب بالعبيهم ومصارعيهم وممثليهم من 

  الذكور واإلناث؟
ختلوا عن التقومي اهلجري واستخدموا ما يسمى حىت أن املسلمني 

  .امليالدي
، فالنفق  بالتوبة واالستغفارم ونستعد للمستقبلاعلينا أن نشد احلزف

خلروج منه إذا مل نتب، واخلطط الذي أدخلتنا فيه ذنوبنا ليس من السهل ا
والرؤى الفاشلة القائمة على توصيات صندوق النقد الدويل ومن ورائه 
الشركات االحتكارية معقدة، ولكن ايتها احلتمية هي اإلفالس، وآخر الداء 
عند أمريكا هو الكي، فإذا مل تستطع شراء ذمم الشركات احمللية واحلكام، ال 

" لينديلسلفادور أ"ها احلضارية، مثلما اغتالوا بد أن تغتاهلم على طريقت
حبرم البيولوجية، ولكن اهللا من ورائهم " تشافيز"وأصابوا الرئيس الفرتويل 

حميط، وحنن بالتوبة إىل اهللا والفرار إليه وحده سوف حنطم آماهلم وجنعلهم 
  .، وكذا بنوكهم الربويةالعاملية" إيزن"هم يفلسون كما أفلست شركة 

بة هي ذنوبنا وليس فشل اخلطط والتوجيهات والرؤى وإن كان فاملصي
لك نصيب، ومع األسف أن الذي خيطط للمسلمني هو صندوق هلا من ذ

النقد الدويل مببالغ باهظة، والذي خيطط للسعودية بالذات هو شركة 
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 صندوق النقد توجيهاتوتقوم ضمن رؤية الصندوق الرأمسايل، " ماكيرتي"
قتصادية بدهية يستطيع أي أحد أن يقدمها بدون إعطاء الدويل على مبادئ ا

إلغاء الوظائف، إلغاء املشروعات : الصندوق تلك املبالغ الكبرية، وهي
احلكومية، إلغاء الدعم احلكومي للمحروقات، رفع أسعار السلع االستهالكية 

أهم هذه من  تدرجييا، والضرائباملاء والكهرباء، فرض الوقود والسيما 
شراء أسهم اجلامعات واملطارات حتت اسم وكيل حملي، ومن مث  التوصيات

، وحتويل الشركات الكربى إىل التحكم يف املناهج واملعايري الثقافية والرحالت
 .شركات مسامهة متهيدا لفرض الضرائب عليها

 لقدمت توصيات ونصائح الصندوق -عياذا باهللا-  غشاشاً كنتولو
 أصلح عندهم ال والومات فأنا لست خواجة وبالطبع لن تقبلها احلك-جمانا 

 ١٠٠ النقد الدويل عن  صندوق شروط وال تقلّ-!! وال يف احلراسةيف الساقة
شرط على الدول املستقرضة، وهذا طبعا غري الربا الذي يأكله الصندوق، 
وذا املكر الكبار يستطيع بارونات الربا وأصحاب العموالت حتقيق 

فيسلط عليهم من يفضحهم يف الدنيا، أما ، باملرصادرغبام، ولكن اهللا هلم 
 ،معروف، وممن يفضحهم يف الدنيا بعض موظفيهمفمصريهم يف اآلخرة 

والشركات املنافسة وااليدلوجيات املغايرة والصحفيون املستقلون، وغري 
، "مايكل وولف" و"ونغكيم ج" و"تشافيز"ذلك، مثلما سلط على أمريكا 

 تطرد كل من حيمل جنسية دولة ،يد أعدائهاولكي تتخلص الدول من ك
، وحنن لدينا وسيلة ربانية أجدى من ذلك  ومتنعه من دخول البالد،معادية هلا

كله، وهي أال يثق املسلمون يف أي كافر، وال يستقدموا أي غريب، وال 
كما يوجد يف أمريكا و، ، لكن السذاجة مشتركةيتخذوا بطانة من دوم

  .يوجد أغىب منهم أو مثلهم بني املسلمني، "رجال بيض أغبياء"
ومعلوم أن كل صناديق األمم املتحدة إمنا تأخذ األموال من الدول 
األعضاء وعلى رأسها الدول النفطية، أما الربا الذي تقرض به الدول فتأخذه 
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الصناديق نفسها، فهي ليست مجعية خريية أو مؤسسات غري رحبية، وهكذا 
 .يقرضوا املسلمني بربايأخذون أموال املسلمني و

مبدأه املشهور بأن أمريكا اجلنوبية هي حديقته " رومون"حينما أصدر و
اخللفية ولن يسمح ألحد بالتدخل ا، سلط اهللا عليه األحزاب اليسارية 

، ومن أعظم ديدر األمريكي اجلوة الشعوب يف أمريكا اجلنوبية للمستعماوعد
ة اهلائلة من النفط والنب والفواكه، رو الثالدول اليت سلطها عليه فرتويال ذات

مبعارضته للسياسة األمريكية املبنية على " تشافيز "اهلالكوجاهر رئيسها 
" تشافيز"شركات القرصنة االحتكارية واالغتياالت االقتصادية، فانربى 

 كما رفض ،للهجوم على أمريكا يف كل خطاب، ورفض حرا على العراق
دى إسرائيل وأنكر العدوان اإلسرائيلي على قطاع هجومها على ليبيا، وعا

، وقابلت أمريكا ذلك بنشر الدعاية غزة، ووثق عالقاته بالدول العربية
الغتياله وإذاعة األكاذيب عنه " السي آي إيه"السوداء ضده، وأطلقت يد 

، وعملت الشركات األمريكية كل جهدها وجعلت خملوطة ببعض احلقائق
 وسببت  أمريكا بيولوجياًه حتت خط الفقر، وحاربتكثريا من الفرتويليني

، ويقول "كاسترولفيدل "مرض السرطان، وأخذت عليه صداقته " تشافيز"لـ
، احملللون إنه لوال انشغال أمريكا حبرب العراق ألرسلت جيشها إىل فيرتويال

وصاية " حماضر حممد "كما رفض رفضوا أن الفرتويلينيوأعظم من ذلك 
 األمريكية يف أمريكا ات امتيازات الشركوأبوا تعويضدويل، صندوق النقد ال

التفتت فاليت تستخرج نفط فرتويال، " موبيل"شركة خاصة  ،اجلنوبية
نت لدول  النفطية، وزي اخلليجدول ملنطقة آسيا خصوصا الشركات األمريكية

اخلليج مضاعفة شراء السالح، وأدخلت املنطقة يف دوامة حروب طاحنة تبيع 
ح لكال طرفيها، فكانت تبيع إليران والعراق مث تبيع إليران ودول السال

  . وتبيع اليوم للحوثيني والتحالفاخلليج معا
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 على منطقة امتياز أوسع، )أرامكو(كما حصلت الشركة األمريكية 
 االحنياز للعراق ضد اخلميين وبعد، "مسارك"واستولت على الشركة الوطنية 

  .لى العراق هجوم أمريكا ع اخلليجيونأيد
ومن ذنوبنا أن نبيع النفط خاما ونستورد البرتين واالسفلت كما 

  . سوف ينتهي هذا األمر، فلننتظر ونر٢٠١٨اعترفت أرامكو أنه يف عام 
قاء اللوم دائما على لوباالحتكار وتطفيف تلك الشركات، وإ

  عصراالجتاهات املضادة، وبالسيطرة الكاملة على السياسة دخل الغرب يف
مات جديدة، ليس أعجب منها إال حرص من أعطاهم اهللا النور على ظل

  !!اتباعه فيها
 !   "   #   $   %   &   '   ﴿: واهللا تعاىل يقول للمؤمنني

، وما عليك لكي تكون مواطنا صاحلا إال ]١٠١:آل عمران[ ﴾)   (
، وأي استعداد له بغري )مستعدون للمستقبل(تصديق األوهام السيما عبارة 

  توبة؟ال
وعليك أيضا الثقة يف جناح كل املشروعات كمشروع البحر األمحر 

املختلطة وفتح دور  مع احلفالت الراقصة !وما ستجلبه من املليارات" نيوم"و
 .ن على املواقع اإلباحيةامالسينما واإلد

قد كنا نعيش يف نعمة ورخاء وثراء ابتالء من اهللا واختبارا إلمياننا، و
، والقاعدة  يف الضمور تلك النعمةحل بنا ما حل وأخذتفلما عصينا اهللا 

 ﴾ $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .﴿ :اإلميانية هي أنه تعاىل
  .، وأصبحنا خنلل أسناننا لعل فيها شيئا من بقايا أيام الطفرة]٥٣:األنفال[

 ﴾!   "   #   $﴿: وعكس ارمون منا كتاب اهللا الذي قال
8 9   ﴿:  فأصبحت النساء قوامات على الرجال، وقال،]٣٤:النساء[

?   >   =   <  ; ، فأصبح ]٣٤:النساء[ ﴾:   
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 أصبحنا )رفقا بالقوارير (النساء اليوم يضربون الرجال، وبعد أن قال 
 .وكأن الذي ينقصنا هو التربج والسفور"! رفقا يا قوارير"نقول 

م كانوا أقوى منا إميانا، وقد كان آباؤنا جيهلون كثريا مما نعلم، ولكنه
ولذلك كان اهللا يغيثهم وجيري هلم السيول والعيون، ويستجيب دعاءهم 
أكثر منا، وحنن بذنوبنا أصبحنا يف هذه احلال حيث شحت املياه وغلت 

، وكانوا يؤدون الزكاة اليت  الربكة، واخنفضت قيمة العملةتاألسعار وقل
نا من املكوس أضعاف ذلك وأقله  مث إن اهللا سلط علينا بذنوب% ٢.٥قدرها 

٥.%  
 اهللا هلم، أما اليوم فقد علمنا الغربيون آفة كتبوكان األولون راضني مبا 

االنتحار، وكثر ذلك، كما كثر العقوق والقطيعة، حىت أن بعض الناس قد 
Z   Y   X   ]   \   ﴿: يقتل أحد والديه عياذا باهللا، مع أن اهللا تعاىل قال

   `   _   ^   ]i   h   g   f   ed   c   b   a﴾ ]اآلية]١٥:لقمان .  
كما كثرت الفواحش وانتشرت الدياثة وعمت املنكرات فماذا نتوقع 

 ملا ،من اهللا؟ واهللا تعاىل سلب قوم سبأ وقوم فرعون النعم اليت أنعمهما عليهم
 قال تعاىل عن قوم ، الفساد يف األرض، وما ربك بظالم للعبيدواأذنبوا وأكثر

0   ﴿: أسب    /   .   -   ,+   *   )   (   '&   %   $   #   "   ! 
   ?    >   =    <   ;   :   9  8   7    6   5   4   32    1

H   G   F   E   D   C   B   A   @﴾ ]١٦-١٥:سبأ[. 
W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   ﴿: وقال عن قوم فرعون

[   Z   Y   X﴾ ]وهكذا ابتالنا اهللا بكارثة اخنفاض سعر ]٢٧-٢٥:الدخان ،
 . والركود االقتصادي، والبقية ستأيت إن مل نتبالنفط إىل حنو الربع

وليت األمر يقتصر على جمرد اخنفاض أسعار النفط أو تذبذا، فقد قال 
بعض اخلرباء العامليني إن السعودية سوف تكون دولة مستوردة للنفط حبلول 

، وحنن "حنن نستعد لعصر ما بعد النفط" ل إعالميايقام، ولذلك ٢٠٢٥عام 
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غري أن الذي جنزم به هو أن النفط  !!ال جنزم بصدق هذه التوقعات أو كذا
 !سلعة ناضبة يوما ما، واملشكلة أنه سوف ينضب عندما يزداد عدد السكان

وقد عدنا إىل نصائح عبد اهللا الطريقي بالتدرج فلم ال نأخذها كلها ونبدأ من 
  . انتهى، ال سيما حتذيره من الترفحيث

 :، وقال"إياكم والتنعم ":حني قالاملسلمني  وقد نصح عمر 
 تدوم يريدون أن، غري أن الناس "اخشوشنوا ومتعددوا فإن النعم ال تدوم"

 . بالتقسيطغصبا عنها، ويأبون إال الترف ولو استدانوا
ا وارتياد املالهي، وغري قد ابتلى اهللا كبار أثريائنا بالفقر نتيجة أكل الربو

ل العقوبة يف هذه الدنيا لعلنا نتوب قبل عجمحد هللا الذي واجب ذلك، وال
 الذي كان من أصدقاء ،املوت، خذ مثال الثري املشهور عدنان خاشقجي

، وكان واسطة بني شركات السالح  وغريمهاواألمري سلطان" مشعون برييز"
  الصغري بوشا مساه الدول اليتكذااألمريكية ووزارة الدفاع السعودية، و

، وإفالس بنك االعتماد "إيران كونترا "وله فضائح كثرية منها، "حمور الشر"
 للذهب "أوريك" يف كينيا، حيث كان منجم كبريةالدويل، وميلك مزرعة 

الذي موله خاشقجي للرئيس جورج بوش األب، وكان من أقربائه حممد 
جملة " خاشقجي صاحبة ةريومس ،، الذي مات مع ديانا)دودي(الفايد 
، وكان ينفق يف اليوم الواحد ما يكفي أسرة سعودية مدة عام كامل "الشرقية

أو أكثر، وميلك أسطوال من الطائرات واليخوت، وله أخبار أسطورية يف 
ته بعض الصحف السعودية قارون العصر، مث كان عاقبته الفقر الثراء ومس

الته الصحية وتراكمت عليه الديون واملسكنة وأخذ الصدقات، وساءت ح
ومنها مخسة ماليني جنيه استرليين ألحد مالهي لندن، كما كثرت ضده 

فئران "الدعاوى يف الغرب، وألف عنه بعض األمريكان كتابا عنوانه 
 .، فاعتربوا يا أويل األبصار"األنابيب

، يدفع  وهوامري البورصاتومحاية للذوات ولالحتكاريني واملرابني
تهلك وليس املستثمر تكلفة أي مشروع، فالضرائب إمنا تؤخذ من املس



 ٧٩٥ 

جيوب املواطنني، والرسوم إمنا يدفعها الضعفاء، والسيول إمنا جتتاح بيوت 
الفقراء دون أن متس قصور األغنياء، فهل وصلت العدوى إىل كل شيء 

  :وأصبح حالنا كما قيل
 اهشت إليه وبصبصت أذنا    حىت الكالب إذا رأت ذا ثروة
 !؟نبحت عليه وكشرت أنياا  وإذا رأت يوما فقريا معدما 

راضي الضعفاء وبيوم، وكذا جلان التعديات إمنا شطارا على أو
اجلزاءات املرورية والتجارية، والبلديات متنع الباعة املتجولني فقط، وأكثرهم 

م  ولكن البلدية تقول إللشعبوبضاعتهم أرخص ، من الوافدينبالطبع 
انب يشوهون البلد، وطبيعي أم لو كانوا يعملون يف املراكز التجارية أج

 وملا منعهم أحد، بل رمبا مل تدخل عليهم الكبرية حلصلوا على اجلنسية فوراً
  .البلدية مطلقا

الغفلة عما يراد بنا، فانظر مثال كيف أن : ومن عقوبات الذنوب
ة واد آخر، وال يزال يف غفلالشعب األمريكي يف واد والثورة الثقافية ضده يف 

ديزين "يرتاد أماكن السياحة واملالهي مثل و يشاهد املسلسالت واألفالم
 ونتائج املالكمات ،، ويتابع نتائج مسابقات ملكات اجلمال"الند

 والفرق الفائزة يف كرة السلة، واحلاصل على املركز األول يف ،واملصارعات
، وأوىف كلب ل خرتيرمجدجاجة وأالشطرنج، أو يف لعبة اجلولف، بل أفضل 

بينما الشركات وأقبح امرأة يف العامل، وأكثر الناس بدانة، وأغىن قط يف 
ر ب األموال الضخمة من أمريكا إىل الدول اليت جتد االحتكارية العمالقة

فيها العمالة الرخيصة، ولتسقط أمريكا كما سقطت من قبل بريطانيا، واملهم 
 جلهله وشدة غفلته ال يعرف والشعب هلذه الشركات، وةهو بقاء الربح والثر

  اسم من حيكمه وما حزبه؟
والشركات اإلعالمية الضخمة تبث وتنشر ما تريد، وشركات السالح 

 ،تبيع ما تريد ملن تريد، وتنحدر األمة األمريكية إىل قرار سحيق يف كل جمال
 .وهو سادر يف غفلته
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، ١٩٣٠لكساد الكبري الذي وقع سنة وقد أنذر اهللا هذه األمة الغافلة با
وأدى إىل انتحار كثري من أثريائهم، واملسلمون إن بقوا على هذه احلال 

 الثروات، وليس  عصر ويعودون إىل ما قبلاألكربساد كفسوف يقعون يف ال
 ﴾±   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²﴿ ،بني اهللا وأحد من خلقه نسب

  .ن خيسروا الدين والدنيا معا، وأي كساد أكرب من أ]٤٣:القمر[
وكل من يزور أمريكا أو يدرس فيها يعلم كيف يزداد أثرياؤها ثراء 

 .ويزداد فقراؤها فقرا، بينما تتقلص الطبقة املتوسطة أو تقل
وعلى اخلط األمريكي تسري السعودية ويشتغل أجياهلا، ومن ذلك أن 

ثر على كلبه الذي عأحد التجار يف جدة أعلن عن جائزة مالية كبرية ملن ي
  .مبئات املاليني" مانشستر"صفته كذا وكذا، وبعض األثرياء تربع لنادي 

 السعودية استدانت من بنوك عاملية، ويقول  احلكومةيقول الغربيون إنو
احملللون هنا إن االستدانة إمنا هي من البنوك احمللية، ومل يعد أحد يشك يف أن 

قتراض من البنوك لكي تسدد الرواتب، مع الدولة ال بد هلا من االستدانة واال
، وهذا غري لبنوك احملليةودعم ل "الفائدة"ما يف ذلك من تقوية للربا باسم 

، املشروعات امللغاة واملشروعات املتعثرة، وغري ما يف البنية التحتية من خلل
وحتاول احلكومة حبساب املواطن وبدفع بدل غالء التخفيف من ذلك، ولكن 

 ال ،، ومهما كان اإلنسان جاهال باألمور االقتصادية على الراقعاخلرق استع
ميكنه إال التسليم بأن الكارثة عميقة، وأن التطمينات اإلعالمية كاذبة، وأن 
بيع الدجاجة أو األوزة اليت تبيض لنا الذهب إجراء غري صحيح، وإمنا احلل 

 .وا ما بأنفسهمالصحيح يف التوبة والندم، واهللا ال يغري ما بقوم حىت يغري
اخلروج من األزمات االقتصادية إمنا هو بالتوبة واالستغفار واإلقالع و

 .، اليت يقدمها بعضهم خلداع الناسل االقتصاديةعن الذنوب، وليس باحلي
ومن هذه احليل اللجوء إىل ختفيض العملة، وهو إجراء تتخذه بعض 

 .الدول السيما املستبدة ذات الشعوب املخدوعة
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 كما هو ولكن قيمته الشرائية تنخفض مبقدار خفض العملة، فالراتب
 فلو فرضنا أن راتبك عشرة آالف ريال، فسوف تستمر تقبضها كما هي

، ولكنها ال تعادل ذلك يف السوق، وكثريا ما اخنفضت قيمة العملة رقميا
احمللية بالنسبة للعمالت األجنبية السيما الدوالر واليورو، فانظر مثال إىل قيمة 

  .الدينار العراقي واجلنيه املصري
وقد عانت أوروبا أكثر من ذلك ال سيما يف أوقات احلروب، حىت 

  .كان الفرد األورويب يشتري القليل من الطعام بعربة حمملة بالورق النقدي
ريال، وال ) ١٢٠٠(وعندنا هنا كان راتب املوظف يف املرتبة اخلامسة 

ف أيهما أفضل يوم كان راتبك واسأل أي موظ! ترضى به اخلادمة اليوم
 ؟)١٠.٠٠٠(أم يوم أصبح ) ١٢٠٠(

 :الشرك اجلديد

اختاذ أنداد مع اهللا أو من دونه، ومن أعظم الذنوب املنافية للتوحيد 
 اإلميان  مع نصب أصنام جديدة ال يعلمها كثري من الناس، ومنوالشرك به

 للصالة  مع الكفر ببعض، أن نرى يف الشارع الواحد مسجدا الدينببعض
، وهذا شرك جديد ال يعلم عنه كثري من أهل الدين حىت بعض وبنكا للربا

 .املصلني
والربا حرام يف كتاب اهللا، وهو كله أضعاف مضاعفة، أما على ما 
يسمونه الربح املركب فاألمر جلي، وأما على ما يسمى الربح البسيط فهو 

جمرد معصية بأكل ، وهكذا كان ربا اجلاهلية، فالقضية ليست يتضاعفربا 
 تصدر به القرارات والتنظيمات، وعلمانية  شركجتاوزت ذلك إىلالربا، بل 

، فمن البديهي أنه ال يفتح أحد بنكا إال بعد سلسلة مكشوفة وتبعية للغرب
طويلة من اإلجراءات ودراسة مستفيضة لألمر، ال سيما حاجة البلد 

، ومل ذا إال تشريعواجلدوى االقتصادية، مث يصدر ترخيص بذلك، وما ه
يكتفوا أن جيعلوا املسجد خاضعا لشرع اهللا والبنك خاضعا للقوانني املرعية، 



 ٧٩٨ 

 مبنع القضاة الشرعيني من النظر يف قضايا البنوك، بل إم أصدروا أمراً
يأمر البنوك " مؤسسة النقد"وجعلوا البنك املركزي املسمى يف بالد احلرمني 

 ويراقب ويتحكم يف سياستها املالية، ، ويدعمها وحيافظ عليهاوينهاها
، وتركوا اآليات واألحاديث وأقوال العلماء، وساروا وفق القاعدة حساباا

 بال ال اقتصاد"الرأمسالية املعروفة اليت صرح ا عندهم املدعو إبراهيم الناصر 
 يريد ا إباحة الربا كمبدأ رأمسايل ال بد منه، " وال بنوك بال فوائدبنوك
األستاذ يف اجلامعات السعودية"ت جريدة احلياة إبراهيم هذا بأنه فوعر "

 إىل تعظيما لشأنه وتفخيما له، على أنه مهما فخموا املسكني ال يصل
م نظرية يقول ١٩٥٠الذي وضع سنة " اختش"االقتصادي العاملي األول 

اء إن الربا هو أكرب ضرر على االقتصاد حيث يزداد األغنياء غىن والفقر: فيها
  .فقرا

موقف الشريعة ( حبثا بعنوان ،وقد كتب الشيخ صاحل احلصني رمحه اهللا
ال إبراهيم الناصر كتبه ما  عليه أثبت فيه أن  رداً،)اإلسالمية من املصارف
 عن السنهوري ومعروف الدوالييب وغريمها، وقال جديد فيه إذ هو نقلٌ

  عيش على األرض؟الشيخ صاحل احلصني أحقا أن الدكتور إبراهيم الناصر ي
على أن احلكومة سارت على كالم الناصر وضربت صفحا عن كالم 
احلصني، مع أن الشيخ ثقة عندها وحبثه موثق، وحبث الناصر فيه خيانة علمية 

  .وعدم توثيق
% ½  فيه)الربا( نسبة الفائدة لب الزبائن بقوله إنيستجوبعض البنوك 

لك، فليست العربة بقلة فقط، ويغري بذلك الزبائن، وهب أن األمر كذ
النسبة أو كثرا، وإمنا هي يف أن اهللا تعاىل حرم الربا قليله وكثريه، وجعل 
عاقبته هي حمق املال كله، وهذا واقع األزمات االقتصادية اليت يعاين منها 
العامل اليوم، والصريح من فعل القوم هو أم منعوا إنشاء املصارف اإلسالمية 

 منصب ومكانة، كاألمري حممد الفيصل صاحب مصرف ولو كان املسؤول ذا
، مث فتح هلا فروعا دولة اإلمارات الذي أسس الدار يف ،"دار املال اإلسالمي"
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 فقال له أبو "حطوا أيديكم مع أيدينا"، وقال يف حماضرة حضرا يف السعودية
 حىت !"أنت طال عمرك حط يدك مع أيدينا فأنت أمري وأبوك ملك: "داود

وا به فيما بعد حتت ضغط الشعب جعلوه خاضعا لوزارة املالية ما مسح
ومؤسسة النقد، واستغالال هلذا الضغط الشعيب والتفافا عليه، فتحت بعض 

، وهذا اعتراف منهم بأن القسم "قسم املعامالت الشرعية"البنوك قسما مسوه 
j   i   h g   ﴿:  العربوهو شبيه بقول مشركياآلخر غري شرعي، 

k﴾ ]ومن اإلميان ببعض والكفر ببعض، واهللا تعاىل يقول]١٣٦: نعاماأل ، :
﴿   L   K   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A

V   U   T   S   R   Q   P    O   N   M  W     Y   X
`   _   ^   ]   \[   Z﴾ ]١٥١-١٥٠[.  

ولسان احلال يقول إن كنت من املطاوعة فاذهب إىل قسم املعامالت 
  .شرعية، وإن كنت مواطنا عاديا فتعالال

 ﴾ L   K   J   I   H﴿ :ويقول تعاىل عن اليهود
  .]٨٥:البقرة[

  .ىل بعض يف النهايةملعلوم أن البنك يضم املال بعضه إومن ا
\ [ ^ _﴿:  أن املنافقني يقولون تعاىلوأخرب  [﴾ 

رغبة  وإمنا حتقيق ،الشركو  العلمنة، أي بلغة العصر مل نقصد]٦٢:النساء[
 وهو الواجب ،الشعب، واجلمع بني األصالة واملعاصرة، وإذا أنكر أحد الربا

، وكأن قالوا كيف تنكر وعندنا قسم للمعامالت اإلسالمية ،على كل مسلم
 فدعه، ومن اختار التوحيد فليذهب إىل املعصيةاملسألة ختيريية، فمن اختار 

ومن أراد اجللد ، د شرعي إن وجأهله، ومن أراد الرجم فليذهب إىل قاضٍ
 فليأت إىل القانون العام يف البالد، وهذا ،اليهودوالتحميم الذي اصطلح عليه 

إذا أردت قربا ال بناء عليه فاذهب : مثل أن يقال ملن ينكر البناء على القبور
 عليه بناء، ومن أراد ، ولكن ال حتجر على من أراد قرباًإىل مكان كذا وكذا
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 كاهن جهينة، ومن مل يردها أو ليس له ما يدفع أن يدفع رشوة فليذهب إىل
 .فليأت إىل الرسول 

علما بأن الربا ليس يف البنوك وحدها، بل هو يف شركات التأمني، ويف 
، فمن مل يأكله أصابه  تقريبا، بل جعلوه يف كل شيءغريهااجلمارك، و

 يف غباره، وأعداء اهللا وشياطني األنس واجلن حريصون على ايقاع املسلمني
م الذي هو سبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ودرهم هذا احملر

منه أشد من ست وثالثني زنية، وقد ظهرت آثار ذلك عيانا، حيث تعثرت 
ت الوظائف وانتشرت البطالة، املشروعات، بل إن بعضها ألغي متاما، وقلَّ

ب آكوكثر الفقر وحمقت الربكة من العملة، وغري ذلك، وحسه أنه يف ل
 ¯   °   ±   ﴿حرب مع اهللا، وال بد لكل حمارب هللا أن ينهزم ويبوء باخلسران 

  .]٣١:املدثر[ ﴾²   ³   ´
ومن العجيب أن بعض البنوك إذا أفلس حتول للنظام اإلسالمي كما 

 . إن صدقيسمى، مثل بنك اجلزيرة
سهم، فالعامل  والتالعب باأل، األزمات املتتابعة للرباومن اآلثار العاملية

: يدور يف حلقة مفرغة، ويتحكم اليهود يف سعر الفائدة، وقد قال اهللا عنهم
﴿µ   ´   ³ كيف يسكت علماء املسلمني كما ف، ]١٦١:النساء[ ﴾±   ²   

 ؟سكت الربانيون واألحبار
 والتأمنيأغلب أنواع التأمني من امليسر احملرم، ومثل الربا أخوه التأمني، ف

قد ينتهي استخدام السيارة أو الطائرة دومنا و، الحتماالتيقوم على حساب ا
وقوع ما يستوجب دفع التأمني، وكذلك عمر اإلنسان، ففيم تأكل شركات 

  التأمني حقوق التأمني شهريا أو سنويا؟
وهال قبلت شركات التأمني أن تؤمن على املفاعالت النووية إن كانوا 

 صادقني؟



 ٨٠١ 

 التأمني يؤدي إىل  أنيارات فسوف جندوإذا أخذنا مثال التأمني على الس
مؤمن (، ويقول يفعلكثرة احلوادث املرورية، إذ كثري من املتهورين يفعل ما 

  !)شركة التأمني هي اليت تدفعأو عليها 
 .هذا غري ما يف كثري من أنواع التأمني من الربا والغرر

ع وقد رأت الدول الغربية األثر االقتصادي العظيم ملنع الربا ومن
 اإلسالمية، وأقبل العمالء على البنوك للبنوكاالحتكار، ففتحت الباب 

من % ٨٠ أعلن أن  البنوك اإلسالمية يف بريطانيااإلسالمية، حىت أن بعض
 حترم الربا حترميا زبائنه من غري املسلمني، أضف إىل ذلك أن يف العامل دوالً

جتارة ونفاقا، الم كالدول االشتراكية، فهل هي خري ممن يدعي اإلسمطلقا، 
 واتباع الشرع الذي عرف الكفار ميزاته، وعرفها الفالسفة كما ذكر ابن

مثل ناموس ) أي شرع(تيمية عن الفالسفة وقوهلم إنه ما طرق العامل ناموس 
كل معاملة غري " مؤسسة النقد"؟ ومىت يلغي البنك املركزي هنا حممد 

 إسالمية وكل بنك غري إسالمي؟
 يا مع أحد املستشارين يف وزارة املالية عن ذلك،وقد حتدثت شخص

 فال ، أو مؤسسة أو شركةل به فرداًهذه احلرب من اهللا تشمل كل متعامو
 ،الربا وال أن يتوظف يف بنك أو أي حمل ربويبجيوز ألي إنسان أن يتعامل 

فىت الشيخ عبدالعزيز بن أ وقد ، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديهفالنيب 
 وجيب على من ابتاله اهللا ،جتوز حراسة البنك الربوي ه اهللا أنه الباز رمح
 وأن ، من يتعامل بالربا أو يتوظف يف بنك أن ينتقل منه إىل غريهلدىبالعمل 

 والعربة بالربكة ، إذ أن عمله هذا ال جيوز،يصرب على نقص الراتب لو حصل
 .)لإن أمره إىل قُالربا وإن كثر ف( : وقد قال ،وليس جمرد الكثرة أو القلة

 اليت ،أذونات اخلزانة وأ) سندات اخلزانة(ومن الربا اليوم ما يقال له 
  .تصدرها بعض احلكومات

فإذا أكل أحد الربا فال يأمن أن يقع يف الشرك كمن يستحل أكله وما 
 .أشبه ذلك
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 وقد ينشأ عن ذلك ما هو أكرب ، تزكية النفسومن الذنوب أيضا
كالعوهلذا كان السلف يغمطون أنفسهم والتعامل،كرب والتوالرياءب ج  ،

 . ويعرفون مجوح النفس وغرورها ويردعون محاقتهاويعترفون بالتقصري،
هكذا " : عند قراءة القرآنبكاء األشعرينيقال الصديق األكرب ملا مسع 

  ".كنا مث قست القلوب
 : قال،يقولون إنك زنديق" :-وينسب لزهري البايب-وقيل لبعضهم 

  ." ولكين رجل سوء، الزنديق
  ".كان للذنوب رائحة مل جيالسين منكم أحدلو : "وقال حممد بن واسع

أصحاب اليمني ما أريد أن أكون من " :ومسع ابن مسعود رجال يقول
 -يعين نفسه- ولكن هاهنا رجال : فقال عبداهللاأريد أن أكون من املقربني،

 ."يود أنه إذا مات مل يبعث
 كفافا ال )أي اخلالفة( أين خرجت من هذه وددت لو" :وقال عمر 

  ".لي وال يلع
  ".وددت أين كبش أهله ذحبوه فأكلوه": ابن مسعودوقال 

لقد أدركت أقواما ما كنا : "-وقيل إنه غريه-وقال احلسن البصري 
 ".جبانبهم إال لصوصا

  ."ليتين كنت شعرة يف صدر رجل صاحل": وقال بعض الصاحلني
إذا حنن دعونا هلا " : قال، أمحد ادع اهللا ألميلإلمام هموملا قال أحد

 ".فمن يدعو لنا؟
 ".شد انتقاصا لنفسي مينألو أن الناس ذموين ملا كانوا " :وقال آخر

 ."إن زمانا أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوء" :وقال إبراهيم النخعي
ما عرضت عملي على قويل إال خشيت أن " :وقال إبراهيم التيمي

 ".باكون مكذَّأ
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 جئت :ك؟ قال الرجل ما أقدم: الطائي فقال لهداودوزار رجل 
 وأما أنا فمن ،صبت خريا إذ زرت يف اهللاأأما أنت فقد " :فقال داود. أزورك

 ."؟زارأكون حىت أُ
إذا قيل يوم القيامة ليقم أهل " :وقال أبو حازم األعرج خياطب نفسه

 فتريد ،طيئة كذا قمت وإذا قيل ليقم أهل خ، قمت فكنت أوهلم،خطيئة كذا
 ".خطيئة؟كل يا أعرج أن تقوم مع أصحاب 

 ".لوال مصائب الدنيا لوردنا على اهللا مفاليس" :وقال غريه
 فقل هذا مل ،إذا رأيت من هو أصغر منك" :وقال بكر بن عبداهللا املزين

 فقل هذا سبقين إىل ، وإذا رأيت من هو أكرب منك،يكتب عليه ما كتب علي
  ."اجلنة

 فإن شاء اهللا ،نفسنا يف النارأحنن قوم وضعنا " :بعض السلفوقال 
  ".أخرجنا منها

 إذا مل تستجب للطاعة أو آنس ،وكان لبعضهم سوط يضرب به نفسه
 !"أنا أوىل بالضرب من الدابة" : ويقول،منها فتورا

 ؟أال تسأل اهللا اجلنة" : فقيل له،ن جيريه من النارأوآخر كان يسأل اهللا 
  ."؟ا حىت أسأل اهللا اجلنة ومن أن:فقال

يا مأوى : "وكان بعض السلف كثري اللوم لنفسه ويقول خماطبا إياها
 ".كل سوء واهللا ما رضيتك لريب طرفة عني

 ، يف مقام التعليمه وبعضها قالو، غلوهوهلم حكايات كثرية بعضها في
أو " السلفي"واملهم أن أحدا من السلف مل يزك نفسه أو يسمي نفسه 

، ومع أم كانوا يتحرون اتباع السنة  خوفا من التزكية وأمثال ذلك"ااهد"
يف كل أمر ومل يكتب أحد منهم عن نفسه أنه الداعي إىل اهللا على منهاج 

 وقال عن ،]٣٢:النجم[ ﴾©   ª   »¬   ®   ¯   °   ±﴿ :ىلاقال تعالنبوة، 
 وإمنا زكى ،]٤٩:اءالنس[ ﴾©   µ   ´   ³   ²   ±   °¯   ®   ¬   «   ª﴿ :اليهود
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 أما السلف ، آمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوم: الذين قالوا،نفسه األعراب
  .أن نكون من أهل السنةونأمل  فكانوا يقولون نرجو

أهل "ميزوا عن أهل البدع يقولون توالسلف الصاحل إن اضطروا أن ي
  ".أصحاب األثر"أو " اجلماعة"أو " السنة

دها وكثرا وليتميزوا عن أهل البدعة، وإمام أهل وإمنا قالوا السنة لورو
ايتوين ): "القرآن خملوق(السنة اإلمام أمحد قال للذين يريدون منه أن يقول 

، وإذا سألت طالب علم عن أصح كتب السنة قال صحيح "بشيء من السنة
 جعل كثري من السلف ، فالسنة هي احلديث، وهي الطريقة، وقدالبخاري

، كابن أيب عاصم وعبد اهللا بن أمحد، وجعلوا )السنة(ك اسم كتابه يف ذل
  .اجلماعة هي السنة ولو كان اإلنسان وحده

 .ونعم اهللا على عباده بل واحدة منها أكرب من عملهم
  قالوا وال أنت يا،اعلموا أنه لن يدخل أحد اجلنة بعمله( :وقال 
 .) إال أن يتغمدين اهللا برمحته، وال أنا: قال؟رسول اهللا

¾   ¿   ﴿ : يف قوله تعاىل"الباء"كان السلف الصاحل يعلمون أن و
Ä   Ã   Â   Á    À﴾ ]فخرم ]٧٢:الزللسببية وليست للعوض، وأ 

 ومستوجب ملزيد من ،إن وفقهم اهللا لشيء من الطاعة فذلك حمض فضله
ما من أحد آتاه اهللا نعمة فأعطى حقها إال كان ( : قال ،الطاعة والشكر

نعمة اهللا على " : وقال شيخ االسالم ابن تيمية،)يه خريا مما أعطىالذي أوت
  ".العبد يف هدايته إىل الصراط املستقيم أفضل من االستقامة عليه

 ال يتلقبون بألقاب قد تشعر بالتزكية، وكان حممد لذلكوكان السلف 
، وعلى كثرة "اءالبكّ"بن واسع ينكر تلك األلقاب، وأنكر أن يلقبوا أحدهم 

، ومع حرصهم على "ااهد" جاهد من السلف مل يسم أحدهم نفسه من
مثل مالك وأمحد وشعبة ) األثري(آثار من قبلهم مل يسم أحد منهم نفسه 

 .واحلمادين والبخاري والسفيانني ومن ال حيصون
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 االفتراء استسهالمن أعظم الذنوب اليت يقع فيها من يزكي نفسه و
ما ليس هلم به قفون ي و،يتهمون النيات حيث يتكلمون بالظن و،والبهتان

 الذين هم أول ، أو استرضاء منهم لعلية القوم، مقابل شيء من احلطام،علم
، ويسكتون  عندهم على فالنيفتري وهم يتمندلون مبن ،من ميقت املتقربني

 أن اهللا  املفترين وحسب، فإذا استغنوا عنه ألقوا به، ما داموا يف حاجتهعنه
Z   Y   ]   \   [   ^   _   `   ﴿ : قال تعاىل،لدارينيعاقبهم يف ا

h   g   f   ed   c   b   a﴾ ]١٥٢:األعراف[. 
ه ؤفإذا كان جزا. "هي واهللا لكل مفتر إىل يوم القيامة" :قالبة قال أبو

 ؟الذلة فما ظنك باجلزاء يف اآلخرةيف الدنيا هو الغضب و
ب املفترين  فلما كذَّ،هسب إلي يسأالنه عما ن علي وجاء رجالن إىل

 ."ما نرى القوم إال سيناهلم غضب من رم وذلة": عليه قاال
 ومما ، افترى علي بعضهم لكين مل أرد كالعادة-على ضعفي-وأنا 

 "العرب الدولية" مقالة يف جريدة بامسه أنه كتب عين -غفر اهللا له-افتراه 
، وجعلين ةالق باحل زعم فيها أين تركت الدعوة واشتغلت،كما مساها أهلها

 .منوذجاً للتخلي عن الدعوة
 كما ، أسأل اهللا أن جيعل ذلك ختفيفا من ذنويب،ويكفيك من شر مساعه

اهللا يريد : ت فقال؟ أيب بكر وعمريفإن قوما يقعون " ألم املؤمنني عائشة قيل
  .يضاأ ذلك ورد عن الشافعي مثل و."إليهماأن تذهب حسنام 

فين، وكان يراسلين مالئا الرسائل باملديح وهذا الكاتب أعرفه ويعر
 واإلعجاب؟

ر من آمن عشيا م( : وقال،هتانب عن الغيبة فكيف بالوقد ى النيب 
 فإن من يتتبع ،ومل يؤمن بقلبه ال تغتابوا املؤمنني وال تتبعوا عورام بلسانه

 ومن تتبع اهللا عورته يفضحه ولو كان يف جوف ،عورة أخيه تتبع اهللا عورته
 وهو يف الغيبة فكيف ،طيل فيهن ومثل ذلك كثري يعلمه كل أحد فال ،)بيته

 .فيما هو أشد منها
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وقد افتروا علي كثريا لدى األمري نايف، واقترحوا عليه ما مل يعجبه، 
 البنك  حسايب يفيضعوا نقودا يفاقترح أن ) ي.ع(ومما اقترحوا أن الضابط 

لة أنين ليس يل حساب أصال،  ولكن املشك.ويقولون إن إيران حولتها يل
: فحاليت كحال اجلندي الذي اموه أنه رمى دار كذا مبدفعه، فرد قائال

أنه ليس عندي مدفع، فقال : عندي عشرون دفعا هلذه التهمة، األول
 .هذا يكفي وال تذكر التسعة عشر: القاضي
 كل الكالم الذي ،طويل العمر يا"  لألمري نايفضباط املباحث ملا قالو

 فقال هلم "! وحتقيقنا معهله مل جند له أصال مع مراقبتنا الكثيفة  عن فالنيلق
 ويقول يل ، أنا جييين الواحد حليته متر،أنا ما قلت هذا من عندي" :الوزير

ou   t   s   r   q﴿ : وصدق اهللا،"كذا وكذا    p  ﴾ ]١٦٦:البقرة[، 
 الداخلية توأمر. ا صفحة تربيرا لقتل فالن وفالن تعزير٢٥وقد كتبوا مرة 

ه ت، وإمنا رمبإمساعنا بعض ما قيل عنا فلم نسمعه بل كان مصريه الزبالة
 . أنه افتراءا لعلمهاملباحث

 :وأنا أقول هلؤالء املفترين أال تتقون اهللا فيما تقولون؟ أمل يقل اهللا تعاىل
﴿¶   µ   ´   ³﴾ ]أمل يقل الرسول ،]٦١:طه : ) كفى باملرء كذبا أن

 أليس الواجب الشرعي أن ، ولنفترض أنكم مسعتم كذا،)ل ما مسعحيدث بك
تتأكدوا من صحته؟ ليس مين بل من الثقات خاصة من قرابتكم الذين 

 يل عالقة م وأنا  إنيعلمون عين كل شيء، دعوا األشخاص الذين تقولون
 ولكن انظروا إىل الشيء الذي يشاهده كل أحد لو كان ،مل أرهم وال رأوين

 أليس من ،يف أي شارع ويف أي مدينة هو:  احلالقة وهو صالونموجودا
ري كما قال ي وتفرقوا بني النصيحة والتع،الواجب شرعا أن تتأكدوا من ذلك

   أم إن ابن رجب أيضا خارجي؟،ابن رجب رمحه اهللا
¢   ﴿: أمل يوجب اهللا العدل حىت مع من نكرهه أو نعاديه، فقال تعاىل

 ©¨   §   ¦    ¥   ¤   £¬    «   ª  ®﴾ ]٨:املائدة[.  
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 ،هم النصال على النصالفيوكيف تصوبون سهامكم إىل قوم تكسرت 
تدلكم ": عرف أهل احلق؟ قالنوقد سئل اإلمام الشافعي رمحه اهللا كيف 

 ." الباطل أهلعليهم سهام
 فهل تتعارض -تفترون-ولنفترض أنين اضطررت ألكون حالقا كما 

السلف عمل يتكسب األنبياء بل كل واحد من احلالقة مع الدعوة؟ أمل يكن ل
فاكهيا أو جنارا أو   فما العيب يف ذلك؟ أليس منهم من كان قطانا أومنه

وأين مساعدتكم  ؟بزازا أو زياتا أو قدوريا خياطا أو بقاال أو متارا أو
أو  ، تطالبوا املسؤولني بإعاديت إىل عمليأنألخيكم؟ أما كان األجدر بكم 

ال - أو تعينوين من أموالكم !ال من االفتراء والشماتةبد ،صرف تقاعدي
  .-أحوجين اهللا هلا

 ويعلم ذلك وزير ،علما بأين الوحيد يف اململكة الذي منعوه من التقاعد
  .الداخلية نفسه وبيين وبينهم يوم القيامة

أليس يل حسنة واحدة تستحق ؟  حمضأنا شرهل أنا أسأل املفترين و
هم حىت ءشياأبخس الناس يكون أحدكم كقوم شعيب بد أن ي أم ال! الذكر

 يوميا؟ نينباالفتراء عليهم، وكيف تزعمون أنين تركت الدعوة والناس يأتو
 كالعادة؟ إذ شيءأال ختشون من تكذيبهم أم أنكم واثقون أنه لن ينشر هلم 

 فلهم السجون احلق أما أهل ،أن الصحف والقنوات حكر على فئة معروفة
هم املفترى ن أحواهلم الفصل من العمل ألم أصدقاء للمت وأهوواألغالل؟

  عليه؟
وإذا رأيتم خطأ فلم ال تصوبونه وتقدموا النصح لصاحبه؟ ومل ال 
ترشدون الضال أولستم دعاة؟ وهل رددت نصيحة أي ناصح، وهل علمتم 

  كانت أخالقه مثل أخالقكم؟ -دع السلف–أن أحدا من اجلاهليني العرب 
  خطئ هي القتل؟وهل عقوبة امل

جمنون :  فقال املشركون البشر لسيدوقد قيل أشد من هذه التهمة 
 .تركه شيطانه:  وقالواافترى على اهللا كذبا،: وساحر، وقالوا
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 العذاب وهل يأيتوالواجب علينا مجيعا هو التوبة قبل حلول العقوبة، 
Ø  ﴿ : كما قال تعاىل؟نا اهللا منه إال بغتةاعاف    ×   Ö   Õ   Ô   Ü    Û   Ú   Ù  

Ý﴾ ]4   5   6   7   8   9   :   ;   >﴿: ، وقال]٤٤:األنعام﴾ 
º   «   ¼   ½   ¾   ﴿ : وقال اآليات،]٩٧:األعراف[    ¹   ¸   ¶   µ

   Í    ÌË    Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿
Ñ   Ð   Ï   Î﴾ ]٢٥:يونس[. 

 : وانظر إىل قوله تعاىل،لنا من الغافلنياللهم اجعلنا من املتفكرين وال جتع
﴿À   ¿   ¾   ½   ¼﴾ ]وقارنه بقول الغربيني الذين ،]٢٤:يونس 

 .كذا حنن نقدر على :، ويقولونيفرحون مبا آتاهم اهللا من العلم الظاهر
 وكثرة ،ومن آثار الذنوب ما نراه يف الغرب من الظالم واملعيشة الضنك

شغال الشعوب إثر والتهاء بالتك واال،الوالديناجلرائم وفشو القطيعة حىت مع 
  .مبا ال ينفع

 اليت قال تعاىل عنها يف حق مرتكيب عمل اإلهليةومن آثارها العقوبات 
الناس   فكيف يظن بعض،]٨٣:هود[ ﴾2   3   4   5   6﴿ :قوم لوط

 ال سيما يف أمريكا اليت زكمت األنوف من ؟أا ال تصيب الظاملني يف الغرب
 . وامتألت األرض من ظلمها،فواحشها

 اخلوف وقلة األمن كما تدل عليه االحصاءات : الذنوبومن آثار
س لب وإمنا األمن التام واالهتداء التام ملن آمن باهللا ومل ي،الرمسية يف كل دولة

، وهل بد أن ينقص أمنه بقدر ذلك  وأما من نقص توحيده فال،إميانه بظلم
   وملاذا خياف الناس من قوات األمن؟رق؟أمن للطقوات  يف املاضي  هناكان

 نفرح  موسم خوف عندناوحنن من كثرة ذنوبنا أصبح موسم احلج
 ،ن هلم حرما آمنا مع أن اهللا تعاىل امنت على املشركني بأن مكَّبانقضائه،

 .طعمهم من جوع وآمنهم من خوفأعلى قريش بأن و
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ف من  بل أصبح الشرطي خيا، خياف من املذنب مناوأصبح الربيء
  ؟ارم

رايت قرمطيا عند : وقد انتهك القرامطة حرمة احلرم، قال أحد العلماء
املراد فأمنوه، : أين من دخله كان آمنا؟ فقلت له: الكعبة يقتل الناس ويقول

 . اجلواب يدرفحار وخرج ومل
من رمحة اهللا وعظيم عفوه ومن حلمه على العصاة أنه ينذرهم قبل أن و

نظر كيف أنذر اهللا سبحانه أعىت أمم األرض اليوم  فا،يعمهم بالعذاب
 وسلط احلشرات ، شيكاغو بعضحرقأ و،فرنسيسكو  فزلزل سان،أمريكا

 وضرب على أمريكا ما ،فورنيايلا والنريان على غابات ك،على فلوريدا
 ، وسرب خمزوا النفطي إىل خليج املكسيك،"الكساد الكبري"يسمى عندها 

 وتناقضت ،"مرض العجز املكتسب"اء النفس وابتالها مبا يسميه علم
حىت قال بعض املرابني من األمريكان  ،سياستها يف الشام والعراق وأوكرانيا

وختبطت يف  التعامل مع القضايا، يفليس ألمريكا استراتيجية : أنفسهم
 منها قضية جنوب السودان الذي سعت هي ،التعامل مع كثري من القضايا

 وتلك النذر إمنا جاءا ، حماولتها االنقالبية يف تركيا وأفشل اهللا،جيادهإإىل 
 وهي مقدمة لألخذ األليم الشديد إن ، وال يظلم ربك أحدا،جزاء وفاقا

 .بقيت على هذا الكفر واالستكبار
ومبا كسبت أيدي الناس دخل كثري من الدول يف النظام الذي مسوه 

- "جلرجوزيف ستي"ال عنها  وآمنوا بالعوملة اليت ق،"النظام العاملي اجلديد"
لقد حكمت العوملة " :-وهو أكرب خرباء البنك الدويل الذي أقيل من منصبه

 .، وهو اقتصادي معروف ينتقد الرأمسالية احلالية"على الناس باملوت
كلينتون رئيسا للجنة  ل هذا يف حكومة بِ"جلرستي"وقد عمل 

ق املقلدون وراء  وانسا، وهو يهودي الديانة،نيياملستشارين االقتصاد
والرشوة هي أحد  ،)االرتشاء ("الستاجرجيوري ب"صة اليت يسميها خاخلص

ملرحلة الضعف أو ) مكوارأمثل شركة (ت بعض الشركات ط واحتامالحمها،
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 ومل ،)مؤقت( بأن يوقع املوظف على استمارة مكتوب يف أعالها ،اإلفالس
ه ميكن تسريح املوظف  هذه اليت تعين أن)مؤقت(يفطن كثري من الناس لكلمة 

، مع أا تفخر بأن الشركة أو يريد من يشتري أسهمهمايف أي حلظة تريد 
 .لديها كذا وكذا من املوظفني

ذلك املوظف السعيد الذي حيمل شهادة أعلى بكثري من ل يفطنوكيف 
 والذي فاز من بني عدة آالف تقدموا ؟ املطلوبة لشغل الوظيفةةالشهاد
  .)فالن( يعود للواسطة  وفوزهترشيحه والفضل يف ،للوظيفة

وقد أدى ومن الذنوب استشارة أو استنصاح من أمر اهللا مبعادام، 
 حمزنة ومشكالت العمل وفق توجيهات صندوق النقد الدويل إىل مآسٍ

 وعندما تشتد األزمات وتتفاقم املشكالت يلجأ الناس إىل ،اجتماعية عويصة
 كما يف اندونيسيا ،رابات االجتماعيةما يسميه صندوق النقد الدويل االضط

 ولكن البوليس يقمعهم ومينع ،ومصر وفرتويال والربازيل وترتانيا واألردن
 ة جتار قوى خارجية أوهاء وأن ورا،تظاهرام ويصفها بأن دوافعها إرهابية

و أعداء الوطن أ وأن الذي حرض عليها هم اليساريون أو ،املخدرات
 الذين ال يريدون للوطن الغايل داوم الرفاهية  وإمجاال،اجلماعة الفالنية

  !الرشيدةواالستقرار يف ظل التوجيهات 
 طريق للخروج أي جيعلونال   البنك أو الشركات االستشاريةواملهم أن

  املزيدمع وهو املزيد من االقتراض ، إال طريقا واحداامن النفق املظلم مسدود
 له الرأمساليون الكبار وحكومام  والشيء الذي ال يفطن،من الفوائد الربوية

 إمنا ، سريعاءة من أسفلها للحصول على املاينهو أم حني يثقبون السف
ت السفينة الربيطانية والسفينة ق فهكذا غر،يتسببون يف غرق كل من فيها

 . ما السفينة األمريكيةا وسوف تتبعها يوم،الفرنسية
  .هال الذنوب واستصغارهاسومن أعظم الذنوب است

 قدمية يف كل زمان الناس عن أهل املعاصي بأن الذنوبوجيادل بعض 
  : ويرد عليه من وجوه،ن إنكارها إشغال لوالة األمرأ و،ومكان
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 فليس النقاش أصال يف أن ، عن موضوع الرتاعخارج أن هذا -١
، وإمنا الكالم يف أخطارها املعاصي موجودة من قبل أو غري موجودة

 . ووجوب إنكارها وضرورة التوبة منهاوأضرارها قدميا وحديثا،
وا جياهرون ا ويعلنوا بل بحصحاب املعاصي اليوم أصأ أن -٢

، ويعملون هلا الدعايات، فهم كمن يؤمر بستر عجوزه الشوهاء يفتخرون ا
 .لكنه يزعم أا ملكة مجال

 فحني ينكر أهل ،عةصحبت مشرأاملعاصي اليوم كثريا من  أن -٣
ون أو يطالبون الوالة بذلك أو ينشرون استنكارهم يف الصحف اإلميان ما ير

 فاألصل أال يصدر بذلك ،إمنا يفعلون ما هو واجبف ،أو القنوات أو املواقع
 .هائ حق إلغاله ومعلوم من الذي يصدر القوانني ومن ،قانون مطلقا

واالستحالل كفر بذاته ولو  ،أن صدور قوانني بذلك استحالل له -٤
 وهو عقيدة أهل السنة وال خيالف يف ذلك إال املرجئة، ستحل شيئامل يفعل امل

 فإنه قد ارتكب ذات حمرم ولكن حني يعقد أحد على ،أال ترى أن الزنا يقع
  . على امرأة أبيه، كالذي عقد زمن النيب ما هو أعظم من الزنا

شر وعم واستمرأه كثري من نتل اإلميان تركوا املنكر الأهأنه لو أن  -٥
 ويصبح خرق السفينة عاديا ، حىت يصبح هو املعروف ومتوت القلوب،سالنا

 .جدا
 بأن السكوت عن تعظيم اللعب مثال أفضى إىل أن يكون الالع -٦

 فإىل مىت السكوت؟ وملا سكت الناس عن ،أعظم درجة من الوزير أو العامل
 أصبحت اجلوانب ، املسلمني مالندية والصرف عليها من بيتإنشاء األ

، ولو "اهلوليجانز" لنا املشاغبني وأنتجت ،فية واالجتماعية منها مهملةالثقا
قدرنا أن الوايل يعلم ألن العلماء قالوا ذلك بينهم وبينه، فكثري من الناس ال 

 .يعلم ال من الالعبني وال من املشجعني
 عندما يريد به أهل ،أن املنكر إذا أنكره اتمع أوقفه السالطني -٧

 ولذلك جيب ، مثل تعليم املوسيقى يف املدارس، اتمعالفساد جس نبض
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، وقد رأينا االستجابة للضجة تأجيلهعلى الدولة إلغاء القانون نفسه وليس 
 .االجتماعية، ومل نر استجابة لإلنكار السري

لغي شيء من اخلري وضعوا مكانه ما يريدون مما أن أهل الشر إذا أُ -٨
ألمر باملعروف يف بالد احلرمني مسحوا يئة دوا عمل هيئة ا فلما قي،يضاده

، وملا تركوا التعامل بالتقومي اهلجري أصبح تقوميهم الترفيه ووضعوا هلا قانونا
 .وهكذا.. ميالديا
أن الذنوب اليوم أصبحت ذات أهداف سياسية ال يعلم ا كثري  -٩

لتمادي  ولذلك اقترن االسيئ، منها إشغال الناس عن تغيري واقعهم ،من أهلها
يف االختالط والفسق مع تردي االحوال املعيشية وقلة الوظائف وكثرة 

  .، وهذا من موجبات إنكارها علناالنهب
 مثال كم جر علينا السكوت عن إلغاء املخلوع للمعاهد العلمية وانظر

الربيع "وعن حتصينه باملبادرة اخلليجية، والوقوف ضد ثورة الشعب املسماة 
عليه من املآسي واخلسائر يف األنفس واألموال، وعالج اليت قامت " العريب

 املخلوع وغري ذلك؟
قوانني ال فإنكار املنكر وإلغاء ،ليس يف ذلك إشغال لوالة األمر -١٠

 من واجبام األساسية وإال ملاذا كانوا والة أمر؟
Z   Y   X   ]   \   ﴿: قال اهللا تعاىل    W   V   U   T

a   ` من رأى منكم (ويف احلديث ، ]٤١:جاحل[ ﴾[   ^   _   
 .احلديث. )منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه

 أو مجهوري أكثر من ، أن بعض الناس ملكي أكثر من امللك-١١
 أنا ال أعلم :ر السكوت عما يقول رئيس الدولة فهو يرب،رئيس اجلمهورية

، وملا كان هعنه، ولذلك جيب إعالمه عن كل منكر وتذكريه بوجوب إلغائ
 كان ال بد من إعالنه على املنرب لكي يوصله ،الوصول إليه صعبا أو مستحيال

 .املخربون



 ٨١٣ 

 فاإلنكار إمنا ،نع ما هو مباح شرعامال يلزم من إنكار املنكر  -١٢
 ، ذاته حالل يف فاألكل أو يؤدي إىل حمرم،ينصب على ما هو حمرم فقط

 مكان ذنب ولكنه يف احلرمني  والذنب يف كل،ار رمضان حمرم ولكنه يف
 ، مثال ال جيوزات ولكن االشتغال عنه بالعرض، وترك اجلهاد منكر،أشد

  .وهكذا
إن كان اهللا ":  يوم عيد الفطر فقاليعبثونوقد مر بعض السلف بقوم 

 ." وإن مل يتقبل فما هذا فعل اخلاسر،تقبل منكم فما هذا فعل الشاكر
إما أن يقولوا : سقيم بني أمرين أن الذين يقولون هذا القول ال-١٣

 ا وإما أن يقولو،نكار فهذا خمالف للكتاب والسنةمبطلق السكوت وترك اإل
 ، علنا على ما يفعله صاحبهنكار سراًيكون اإلنكار سرا فكيف يكون اإل

 ؟وأكثر الناس يفعلونه
 فقبل عقود جاء فريق للكفار، إرضاء  فيه املنكراتترك أن -١٤

 وزعموا أن كل مدارس اململكة !ه إىل دار احلنان يف جدة وذهبوا ب"هارمل"
 .هكذا

رضاء اهللا وليس إرضاء الكفار الذين لن يرضوا إواملسلمون جيب عليهم 
  .تبع ملتهمنعنا حىت 
 أن الوالة أنفسهم يسمحون بالكالم العلين وحيبون من يهدي -١٥

 .إليهم عيوم
 كان  وهذا إن، املسلمني الولوغ يف أعراض: اليوماملنتشرةمن الذنوب و

 وإن كان اختالقا فهو تان، والغيبة ، فهو غيبةيف مرتكبه ما هو كذلك
وهي ، صورة كانتأو  وهي غيبة يف أي حال ،تكون مكتوبة أو منطوقة

كنت  لو: ، حىت قال بعض السلفمن اغتابهن يغتاب إىل ممإهداء للحسنات 
  !ايتنا أوىل حبسأل: مغتابا أحدا الغتبت أمي قيل ملاذا؟ قال

 .وقد استسهل كثري من الناس الغيبة وكأا املاء الزالل
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 وهي متضمنة لغمط احلق ، وليس أسلوبا واحدا،وللغيبة أساليب ملتوية
 جعلت بعض أطباء القلوب يكتب على ،نوبا كثريةذواحلسد والتطفيف و

دا من  فلم يذكر أح-يعين نفسه-رحم اهللا امرءا زار هذا امليت "باب داره 
متضمنة لتزكية النفس الذي ى اهللا عنه   وهي،" بسوء-يعين الناس-املوتى 

﴿«   ª   ©﴾ ]نهاع وحسب املؤمن قول ربه عز وجل ،]٣٢:النجم: ﴿   /
وكان .. ]١٢:احلُجرات[ ﴾0   1   32   4   5   6   7   8   9   :

ن  ويشتغلو كما سبق،غمط أنفسهم ودحضها واامهايتعمدون السلف 
 حىت أن الفضيل بن عياض أخذ ، وتواتر ذلك عنهم،بعيوا عن عيوب الناس

إن كنت تظن أنه بقي على األرض " : وقال له،بيد سفيان بن عيينة يف احلج
 نفسه بالعبد  أحدهم وهذه عادم أن يصف،"شر مين ومنك فبئس ما تظن

 "أحقر الناس": قال ورمبا بالغ بعضهم ف،ري أو العبد احلقريقاملذنب أو العبد الف
 !"ال أرى يل فضال حىت على املخنثني" : وقال أحدهم،أو شبه ذلك

 أن عمر بن حىت ،وكانوا خيشون على أنفسهم من النفاق أو الرياء
ر باجلنة اخلطاب املبش استحلف حذيفة صاحب سر رسول اهللا  ) هل

 وقال ابن ،) بعدكاً وال أزكي أحد، ال: قال حذيفة؟مساين لك مع املنافقني
  من أصحاب رسول اهللا -ويف رواية مثانني-أدركت ثالثني " : مليكةأيب

يا ":  وشتم رجل أحد السلف فقال له،"كلهم خيشى على نفسه النفاق
ب ت وآخر قال يعا،"هذا هو امسي فمن أدراك عن امسي: فقال له. مرائي
  ".ايا فالن كنت يف شبابك فاسقا مث أصبحت يف شيبتك مرائي": نفسه

من حسن ( : وقد قال ه،الغيبة اشتغال املرء مبا ال يعنيمن أقل ما يف و
  .)إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

  .واملغتاب يستسهل أن يبهت غريه مبا ليس فيه
واام أهل الدين بالتطرف ومن أعظم البهتان اام الربيء باإلرهاب 

 .!والتشدد
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ن التحذير عنها كان بعض  وما ورد م،ولكثرة ما يف الغيبة من الشر
 ومنهم الربيع ابن خثيم تلميذ ،الناس حيفظ لسانه حىت فيما كان مباحا

مل يسألين إال " : فقد قال أحد أصحابه،عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما
 ."كم لكم من مسجد: مرة واحدة قال

وكانوا حيتقرون أنفسهم كما سبق، ومن فوائد ذلك أن جيعلوا حاجزا 
 .اب الناس فضال عن تهمعن اغتي

أبوك أما  وبأربع مائة درهم،أمك اشتريتها ": قال حممد بن واسع البنه
  ."فال كثر اهللا يف املسلمني من أمثاله

 : اهللا شعراهوقال الشافعي رمح
 لعلي أن أنال م شفاعة   منهم لصاحلني ولستاأحب 

 وإن كنا سواء يف البضاعة  وأكره من بضاعته املعاصي 
ال يفقه الرجل كل الفقه حىت ميقت " : عبداهللا بن مسعود وقال

 ".شد هلا مقتاأ مث يعود لنفسه فيكون ،الناس يف ذات اهللا
 ."واهللا ما على وجه األرض أحوج لطول حبس من لسان" :وقال

 .وأخبارهم يف ذلك كثرية
 قال ، نيب من قبل مل يسلم منه ماو وه،احملض الغيبة االفتراء  منوأشد

ومنهم سيدهم ، ]٣١:الفرقان[ ﴾º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³﴿ :تعاىل
L   ﴿ : فقد قال له املشركون كما قال اهللا عنهم،وخامتهم رسولنا حممد 

R   Q   P   O   N   M﴾ ]جرغري أن ربه سبحانه ساله عن ،]٦:احل 
(   *   +   ,   -﴿ :افتراءم بقوله    (   '    &   %   $   #    "   ! ﴾ 

 .]٥٢:لذارياتا[
بل إن املفترين واألفاكني مل يسلَم منهم اهللا جل يف عاله، وقد جاء 

 يشكو إليه أنه دعا اهللا ستني سنة أن )حيىي بن زكريا(رجل ألحد األنبياء 
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هذا : يكفيه شر الناس فلم يستجب اهللا له، فأوحى اهللا إىل النيب أن يقول له
 .هكذا ذكر جماهد! لقي؟أمر مل أجعله لنفسي فكيف أجعله ألحد من خ

هل البدعة ال سيما الروافض، وليس  عن أيقال أهل السنة للتمييزو
 إىل لما حتول الشيعة من جمرد حزب سياسي يقف مع علي ، فللتزكية
 ميز ، واعقتاد عقائد جموسية ال تؤمن ا الزيدية فضال عن غريهم،عبادته

 .)أهل السنة(الناس أنفسهم عنهم بأم 
هم الذين ليس هلم اسم إال " :ن أهل السنة؟ فقال م:مام مالكوقيل لإل

 . وورد ذلك عن غري مالك أيضا،"السنة
ومما اشتهر عن السلف اجتناب أبواب السالطني حىت ال يقعوا فيما 

وأقوال السلف وسريهم وزهدهم وامتناعهم عن أبواب فخاخهم أو يولوهم، 
ماد على الظنون والتزامهم  أو االعت،لسنتهم من الطعنأالسالطني وحفظ 

 واخلروج عنه خروج عن ، كل ذلك من منهج أهل السنة،العدل واليقني
 وال يدعي املسلمون أم أهل السنة إال أنفسهم،السنة مهما مسى اخلارجون 

x   ﴿ هو ما مسانا اهللا به ،مة وإال فإن االسم اجلامع لأل،وقت احاجة متييزا
¡   �   ~    }    |   {   z   y   ª   ©    ¨   §   ¦¥   ¤    £   ¢

¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «﴾ ]٧٨:احلج[. 
 ، وإن زعم أنه مسلم،ومن أعرض عن الكتاب والسنة فليس مبسلم

: ، واهللا تعاىل يقولوهل كان عبداهللا بن أيب يقول عن نفسه إال أنه مسلم
﴿   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !   0   /   .   -   ,

8   7    6   5   4  جعل إرادم، فبمجرد ]٦٠:النساء[ ﴾1   2   3   
 غري جمدية، وإمنا يكذب اللفظيةواالحترازات  اهللا إميام زعما ال حقيقة له،

السلف بل  وأنا مسعت بعض الناس يقولون ال تقولواذلك ويصدقه العمل، 
 وهذا اصطالح يستطيع كل ،البدع كي خترجوا أهل ،"السلف الصاحل"قولوا 

 ومن قال إن ويل أمره بشار أو السيسي أو حفتر أو العبادي ،مبتدع أن يقوله
  .فهو ليس من السنة يف شيء مهما ادعى
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ومن جعل احلكم على الناس تبعا ألهواء الساسة أكثر التقلب، 
وعدو فالسياسة غري الشرعية نفسها يقول أهلها إا ال دين فيها وال أخالق، 

طماع ليس فيها أإمنا هي سياسة مصاحل وو اليوم هو صديق الغد وبالعكس،
 وحسب عقيدة أهل السنة جيتمع يف  واألخالق،التزام شيء من الدين

  كما قال النيب ،هو كفر أو شرك أو جاهلية اإلنسان ما هو إميان وما
ك امرؤ إن( : ذر، وقال أليب)أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم: (للصحابة

 ،)ق وقتاله كفروسباب املسلم فس( : وقال يف احلديث اآلخر،)فيك جاهلية
 ذلك أن الشهيد يغفر ، هو اجلهاد يف سبيل اهللالذنوبر  يكفّومن أعظم ما

 واجلهاد هو العمل الذي مل ،اهللا له عند أول قطرة من دمه كما يف احلديث
 اهللا عند احلديث عن ، وسيأيت تفصيل ذلك بإذن ما يعادلهجيد له النيب 

  .املخرج من كيد الغرب
 االنتقائية، وعدالتهم  عداوة الكفاربنار ناؤاصطال  الذنوبآثار منو
 تعاقب واآلن ،"نجرتس" صواريخ مثال األفغانية األحزاب أعطت فأمريكا

 عن الطائرات مضادات ومتنع غوانتنامو، يف بالسجن األفغان ااهدين
  .للشرعية فاقد بشار إن قوهلا عم بشار، لنظام املعارضني

 حيتلون الروس وتترك اجلماعية، وإبادته" فيتشسوميلو "ضد أا وتدعي
  .مجاعيا أهلها ويبيدون الشام، بالد

، وأن املسلمني إمهال اإلمهال وأن نعمة االستدراج أن أمريكا وتظن
  .يس فيهم من جيرؤ على فضح أكاذيبهاسذج ال يفهمون ول

 وليس ، بتدبرالقرآن يقرأ من فأين ،اتمعات ايار سبب هي والذنوب
 هو وإمنا ،أدبرت إذا والفنت ،وقعت إذا الكوارث يبصر من هو احلقيقي قارئه

 ميضي سوف قبلنا األمم على مضى ما أن ويعلم ،األمم يف اهللا سنة يتدبر من
  .ميوت ال حي ومثود وعاد نوح قوم دمر الذي وأن، علينا

: تعاىل قال أنفسهم، الكافرين باعتراف واخلزي لالذ تورث الذنوبو
﴿   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â



 ٨١٨ 

Ô   Ó   Ò   Ñ﴾ ]وحسبك من الذل ما كتبه اهللا على زعماء ]١٣٤:طه ،
 دولة اجتمعوا لترامب يف الرياض مع أن بعضهم يستطيع أن ٥٠أكثر من 

  . يضر أردوغان يف شيء أنه مل حيضرلية، ومليكون مثل زعيم كوريا الشما
 عمر املؤمنني أمري دخل وملاوإمنا العز يف طاعة اهللا والذل يف معصيته، 

 وكان وسخا، زادته خماضة واجتاز مرقع، ثوب عليه كان القدس اخلطاب بن
 أبو اجليش قائد له فقال نوبته، فهذه األرض، على وهو البعري على يرفأ مواله
 قوم حنن: "عمر فقال نا،وبرذ وركبت ثوبا لبست لو املؤمنني، أمري يا: عبيدة
  ".اهللا أذلنا بغريه العزة ابتغينا فمهما ،باإلسالم اهللا أعزنا

 م وطقطقت الرباذين م مهلجت وإن إم: "البصري احلسن وقال
  ".عصاه من يذل أن إال اهللا أىب يفارقهم، ال املعصية ذل فإن البغال،

 من وصدق معصيته، يف الذل كل والذل اهللا، طاعة يف العز كل فالعز
 مبثل أهانتها وال اهللا، طاعة مبثل نفوسها الناس أكرمت ما: "السلف من قال

d   c﴿: يقول تعاىل واهللا ،"اهللا معصية    b   a   `   _   ^ ﴾ ]١٨:احلج[.  
 حىت إنه ،وانظر إىل كل من عصى اهللا حولك كيف أذله اهللا أيا كان

 ويغري الطريق اليت يريد ،خاف من ظله، وخيشى أن يكون طعامه مسمومالي
ال يف احلمام، ويرجتف عند كل هزة، وال يرتشي أمام  وال يدخن إ،أن يسلك

  !الفراش
وبدوام ذكره وشكره يكون لنا ما وعد اهللا به من املتاع احلسن كما يف 

  .أول سورة هود، واحلياة الطيبة كما يف سورة النحل
 أن ذكراهم، وإحياء وعظمائه بعلمائه واالعتزاز باإلسالم االعتزاز ومن

 الشوارع أو املطارات أو اجلامعات أو الشركات أو املؤسسات تسمى
 واألئمة الوهاب عبد بن وحممد تيمية وابن حنبل بن أمحد باسم الكربى
 ال ممن وأمثاهلم السالم عبد بن والعز الرب عبد وابن حزم وابن ،األربعة

 بأمساء شيء كل نسمي حىت العظماء من مفلسة ليست أمة وحنن صيه،حن
  . يطلبوه مل نفاقًا ذلك كان ورمبا املعاصرين،
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 يف الزكاة يؤتون ال أم :املسلمني بعض ا اون اليت الذنوب ومن
 ،)صدقة من مال نقص ما(  أنه النيب وأقسم فقط،% ٢,٥ وهي أمواهلم،

 تصل والضرائب شريعة، ٦٣٠ اليهود على نيفرضو اليهود حاخامات أن مع
اسكندنافيا، وإذا قلَّت قالوا  يف سيما الأو أكثر % ٤٠ إىل الدول بعض يف
  .مثلما يقولون عن لوكسمبورج) البالد جنة ضريبية(

 يف فعلت الذنوب كيف انظر الترف، :للهالك املوجبة الذنوب ومن
 انظر نفسه، الوقت ويف دنيا،ال وحب والترف بالغناء اشتغلوا ملا األندلس أهل

 ولذلك اإلسالم، إىل الرجوع يريدون اجلنوبية أمريكا يف أحفادهم أن كيف
  .موضعها هذا ليس معلومة أسباب

  .والترف حفرة حفرها لنا الغرب لنشتري منتجاته
 تركي األمري قالفليترك املسلم الذنوب مهما بدا له أا حقرية، وقد 

 بفائدة األمريكية اخلزانة سندات تشتري ليتا هي السعودية إن: الفيصل
  .األمريكية امليزانية لتدعم منخفضة

 يقل أمل ،%١ تتجاوز ال املنخفضة النسبة تلك أن هب: للقارئ فأقول
 كان إذا النسبة تكون فكم! )زنية وثالثني ست من أشد ربا درهم( : النيب
 النسبة كانت لو يففك مليارات؟ أو نييمال إىل يصل بالربا املقترض املبلغ

 النفط؟ أسعار اخنفاض لكارثة نعجب وكيف الربا؟ ذا حنارب ومن ؟%٢
  فقر؟ إىل الترف يتحول وكيف هذا؟ يقع كيف ونقول

  أليس يف املسلمني من هو أوىل بذلك من أمريكا وبدون ربا؟
 تعاىل قالوالذنوب هي موجب املصائب للكافرين واملنافقني واملؤمنني، 

W   ﴿: وقال ،]٤٠:العنكبوت[ ﴾0   1   2﴿: الكفار عن    V   U   T 
`   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X﴾ ]عن وقال ،]١٠٠:األعراف 

V   U﴿: املنافقني    T   S   R   Q   P﴾ ]وقال ،]٦٢:النساء 
Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   ﴿: أحد يوم الكرام الصحابة عن
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Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø×﴾ ]الكرمي رسوله عن وقال ،]١٦٥:رانآل عم  :﴿   ×
ã   â   á   à   ß   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø﴾ ]كله ذلك وجيمع ،]٧٩:النساء 

Ø   ×   Ö﴿: تعاىل قوله    Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï﴾ 
 على األوائل واملستعمرون والتتار الصليبيون تسلط وا ،]٣٠:الشورى[

 وإمنا املختلفة، بألوانه اجلديد االستعمار اعلين تسلط اآلن وا املسلمني،
/   ﴿: تعاىل اهللا يقول اهللا، إىل والضراعة التوبة هو منها املخرج    .

  .]٧٦:املؤمنون[ ﴾0   1   2   3   4   5
 أن ونسيان البالد يف كفروا الذين بتقلب االغترار :الذنوب أعظم ومن

  .استدراج ذلك
 حني بورتالند  من دنفر إىلليترح يف عجبت فقد أمريكا، مثال خذ

 أورجيون من سافرت حني عجبت كما ،واملزارع واألار اخلضرة رأيت
  .واحدة شجرة جذع من مير وإيابا ذهابا الربي الطريق لكون

 الغزالن قطعان ورؤية جان،يميش يف الذرة مزارع رؤييت عند وكذلك
  .الطريق تعرب وهي

 عليهم يغدق وهو اولد له نإ ولونويق يشتمونه ،مهلأح ما اهللا فسبحان
  .النعم من

 :ما معناه اهلند ملوك أحد عن اللهفان، إغاثة يف القيم ابن نقل وقد
 مل مسبة  ضد من يقول إن هللا ولدا فإم يسبونهكلهم العقالء يكون أن ينبغي
  .العاملني من أحد  إياهايسبه

 الولد، له ونيدع اهللا؛ من مسعه أذى على أصرب أحد ما( احلديث ويف
  .)ويرزقهم يعافيهم مث

 إذا حىت وميهلهم هلم وميلي يعلمون، ال حيث من يستدرجهم تعاىل وهو
 مبا منهم وانتقم ،جنده من يشاء ما عليهم وسلط بغتة أخذهم أمره جاء



 ٨٢١ 

d   c﴿ يشاء،    b    a   `   _   ^   ] ﴾ ]تعاىل وقال ،]١٠٢:هود :
﴿   V   U   T   S   R   Q   P﴾ ]١٩٦:ل عمرانآ[.  

  .الشمالية كوريا صواريخ ختشى أمريكا أصبحت وقد
كما أخذ نفوذها يف التراجع امللحوظ وسوف تفشل كل خمططاا 

 بالدوالر تعاملهم أن فيه الناس يعلم الذي اليوم يأيت وسوفومشروعاا، 
 وكذلك باإلجنليزية، ورطانتهم امليالدي، للتقومي اتباعهم وكذلك خطأ، كان
، ويندمون على األشقر بالشعر اللون صبغ ويف لباسهم يف األمريكان دتقلي

  .أم مسحوا لقوا الناعمة أن تعبث يف بالد اإلسالم
 عن الغفلة بعد الغفلة وأعظم القلوب، على والران الغفلة غلبة ولكنها

 الغفلة هذه ومن ،خلقه يف سننه معرفة عن الغفلة هي كتابه وتدبر باهللا اإلميان
 بن اهللا عبد ابنه وأيت ،"كماهونم" وعود صدق حني  الشريف حسنيأُيت

 حني احلسني بن فيصل اآلخر االبن أيتو  جلوب باشاصدق حني احلسني
 أن يظن كان الذي السعيد نوري وكذلك ،"لوزان" مؤمتر مقررات صدق

  .الدهر أبد خالدة بريطانيا
، "الدويل اتمع "شعارات ويصدق األمم هليئة مضين من كل يتأو

  .ويظن باهللا ظن السوء
وهذا الظن كان يفعله بعض بين إسرائيل الذين قالوا ملوسى عليه السالم 

 وهو ما كان يعتقده عدو اهللا فرعون ملا حذره املأل ]٦١:الشعراء[ ﴾'   )﴿
  .]١٢٧:األعراف[ ﴾ v   u   t﴿: من قومه فقال

 أمريكا يف االغتصاب وحوادث اجلرائم كثرة" كوك مايكل "اعز وقد
 ´   µ   ¶   ﴿ اهللا وصدق املنكر عن والنهي باملعروف األمر إىل تفتقر أا إىل

Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸﴾ ]واليوم ال  ،]١١٦:هود
ن يسمون املتطوعني ليس يف القتال وحده، بل تستغين األجهزة املختصة عم

  .حىت عند حدوث الكوارث
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 واهللاة ال يستطيع فيها أحد اإلنكار على غريه، واتمعات الدميقراطي
، العصبية واألمراض اجلرائم حىت شيء، كل أبواب أمريكا على فتح تعاىل
  .بعد تنتظر فماذا

 العاقل ولكن أحد، كل عرفها الفتنة أدبرت إذا: "الصاحل سلفنا قال وقد
  ".ورودها حني يعرفها من هو

  .يظنون مما أضعف مريكاأ أن وليعلموا عقالء املسلمني كل فليكن
 "إسرائيل "املدللة ربيبتها معها ضعفت بل بأمريكا خاصا الضعف وليس

 داخل من حىت ى إسرائيلعل الضغوط وكثرت وتراجع املشروع الصهيوين
 ولكن املسلمني ابتلوا بالتشبه بالكفار ،عمالءها اهللا وفضح نفسه، الغرب

لقاهرة ونيويورك فإنه يرى  ومن كان ذا بصرية وزار اواعتبارهم متقدمني،
بأم عينيه التشابه بني املدينتني يف أمور كثرية، ولتراجع أمريكان مكان غري 

  .هذا
B   ﴿: تعاىل قال، اهللا مكر من األمن :الذنوب أعظم ومن    A   @ 

   O    N   M    L   K   J   I   H   G   F   E   D   C﴾ ]٤٥:النحل[.  
 أو الزكاة ومنع عصاه ملن اهللا باتلعقو لةمفص السنة جاءت وقد

 وانتشار لوط، قوم فاحشة فعل وكذلك كالربا، أشد هو وما الزنا ارتكب
 واتباع والغدر معاهدة، أو ذمية كانت ولو املعصومة النفوس وقتل الظلم،

  مما هوذلك وأمثال ،والدياثة والتربج والتشبه اخلمور وشرب الشهوات،
 األمراض وكثرة ،االقتصادية واألزمات ةالربك وذهاب الرزق مبحو مؤذن

 ووقوع ،النعمة وزوال املعيشة وغالء ،احلكومات وظلم األعداء وتسليط
 ،األمن وفقد ،اجلرائم وكثرة ،الكونية املظاهر واختالل ،واخلسوفات الزالزل

 والذنوب ،]٤١:الروم[ ﴾Ü   Û   Ú   Ù﴿ الذنوب نتائج بعض وهذه
  :الشاعر قال قبائح كلها

  القبائحا تستحسن مىت إىل  ورائحا غفلة يف غاديا يا
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  . منها أكرب هو فيما بالوقوع مصيبة من الفرار: آثارها منو
  :ذلك مثال

 من أيام الصحي للصرف جماري فيها ليس جدة أحياء من كثريا أن
 توصلهم اآبار حيفروا أن إىل السكان من كثري اضطرف ،"ردك"سيئة الذكر 

 املياه إن ونويقول الطبقات، تلك يف املياه تتسرب ومنها الصخرية، الطبقة إىل
 مما ،جدة يف أخرى أحياء إىل تذهب أا يل يبدو لكن ،البحر إىل تذهب
 على اخلسارة تتضاعف وهكذا ،واقع هو كما البنايات ايار يف يتسبب
 ذلك ومع ،فيسكت رشوة هأعطو أو أقنعوه البلدية مندوب جاء وإن ،الناس

 االقتصادي واملستقبل بالتطور الشامل، مشغوال عندنا عالماإل يزال ال
 العليا يف وقعت اليت التفجريات أحداثاحلديث عن وب ،والتنمية ،املشرق

  .السكين "يااحمل" جممع وبتفجريات ،عقود قبل األمريكية "بونيفيل" شركةل
  .أو احلديث عن أخبار املالعب وأبطال الدورات واآلثار القدمية

 وسافر جماري بال تفتيش أغطية) ردك (شركة وضعت أن وبعد
 إىل الناس جلأ ،فرعون رشاد أبناء من وهو ا وأقام ،أمريكا إىل مسؤوهلا

 أحياء أن مع-) عشوائية (تسمى اليت الكثرية األحياء قامت مث ،كهذه حيلة
 تقريبا مكان كل يف قامت األحياء وهذه -االعتبار ذا عشوائية كلها جدة

  .جدة شرق احلرازات يف سيما ال
 من ورب ،منها أعظم هو فيما لتقع األزمة من نتخلص وهكذا

 مطالبات وكثرت التحية البنية فتردت ،منها أكرب هو فيما لنسقط مشكلة
 أجل من احملاكم يف الزور شهود وكثر ،امللكي الديوان ا غص حىت ،األهايل

 ،واإلعالم سواقاأل منكرات إىل ذلك أضف ،االستحكام حجج استخراج
  .واملعاصي الذنوب نتيجة كله وهذا ،أخرى ومنكرات

 موضوعات تصلح وهيملا نعلم من الذنوب،  جمملة إشارات سنذكرو
  : يتوسعون فيها، ومن ذلكالعليا الدراسات لطلبة حبث
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 ومنه  باهللا الذي هو أعظم الذنوب وال يغفره اهللا إال بالتوبة،الشرك -أ
 احلديث يف صح كماالشرك و ،الرياء شركو طاعةال وشرك اإلرادات شرك

 مل الشيطانف  اهللا،وفقه من إال اهل يفطن ال ومنه أنواع جديدة ،بابا سبعون
 شياطني له بل ،والعزى الالت من الناس تكلم شياطني بإرسال يكتفي يعد

، والواهم هو من يظن أنه ليس عند اإلحلادية بالنظريات يوسوسون آخرون
 . ما كان قبل حنو ثالثة قرون إالإبليس شرك

ومن الشرك بعض ما سنذكره اآلن، وهو خيتلف ويتغري ويزيد حبسب 
العصور، فلم يكن يف زمن الصحابة الكرام من يعتقد بوحدة الوجود مثال، مث 

ون الرب مك(ظهر ذلك يف اإلسالم، مث جاء به املعاصرون باسم جديد هو 
كما مل يكن يف أيامهم من يعبد ، )الواحدية الطبيعية(، أو )يف الطبيعة

الشيطان نفسه، مث ظهر هذا يف أمريكا والغرب، وبعض الدول الشرقية، وأنا 
عبادة الشيطان، : رأيت بطاقة أحدهم يف جدة وأمام خانة الدين مكتوب

ومن أنواع الشرك اليت ينبغي حبثها واإلفاضة فيها شرك الطاعة، وقد كثر 
دلة بني املطاعني واألتباع، ومن أنواع شرك وروده يف القرآن ال سيما اا
  .األمم السابقة شرك االستكبار

  :من الذنوب الواقعة اليومهو ، وومن أنواع الشرك الواردة يف القرآن
وهي رواية عن ابن :  شرك التعظيم، قال عكرمة موىل ابن عباس-أ

 على هذه ]١٢٧:األعراف[ ﴾m l﴿: عباس نفسه يف قوله تعاىل
  ".يس يعنون به األصنام إمنا يعنون تعظيمهل: "القراءة

�   ¡   ¢   £   ¤   ﴿ شرك التشريع من دون اهللا -ب    ~   }
  .]٢١:الشورى[ ﴾¥   ¦   §   ¨   ©

l   k   j   i   hr   q   ﴿ مساواة اهللا خبلقه، -ج    p   o   n   m 
w   v   u   t s﴾ ]٩٨- ٩٦: الشعراء[.  
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 s   r   y   x   w   v   u   t  ﴿ الشفاعة الشركية، -د
�   ~   }   |   {   z﴾ ]١٨:يونس[.  

V   U   T   S   ﴿ شرك احملبة، -هـ    R   Q   P   O   N   M
W﴾ ]١٦٥:البقرة[.  

 "   #   $   %   &   '   )   (*   +   ,   ﴿ شرك املواالة، -و
r   q   p   o   n   m   ﴿، ]٥١:املائدة[ ﴾-.   /   0   1   2   3

w   v   u   t   s﴾ ]٨١:املائدة[.  
فاألمر خطري جدا، وعلى كل منا مراجعة توحيده، فآكل الربا واملتربجة 

إمنا األعمال : ( جمرد عاصيني، وقد قال امثال قد يكونان مشركني وليس
  ).بالنيات

، بل إن اهللا حذر من الشركوقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم خيافون 
L   K   J   ﴿: خليله إبراهيم فقال عن  منهأنبياءه    I   H   G   F 

   O   N   M﴾ ]٢٦:احلج[.  
¨   ﴿: وقال لرسوله الكرمي     §    ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �

®   ¬   «   ª   ©﴾ ]رم٦٥:الز[.  
  .]٨٨:األنعام[ ﴾¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦   §﴿: وقال عن مجلة األنبياء

 دون القبور شرك إنكار على راألم وقصر ،الشرع لغري التحاكم -ز
، والتحاكم لغري شرع اهللا ينايف الشهادة بأن حممدا رسول اهللا القصور شرك

 .كما سبق تقريره
 نكون أو ،احلضارة بركب نلتحق بعضهم كقول ،بالدونية الشعور -ح

 .املتقدمة الدول مصافيف 
 .إخل... لغتهم ويف أزيائهم يف بالكفار التشبه -ط
 تعاىل واهللا ،اهللا غري من واخلوف واجلشع كاحلسد اطنةالب الكبائر -ي

 ترك ذلك ومن ،]١٧٥:آل عمران[ ﴾7   8   9   :   ;   >﴿: يقول
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 ،التوكل وترك حال كل على اهللا محد وترك اهللا عن الرضى وترك الصرب
 .القلوب أعمال من وكثري

 هداهم القضاة بعض يفعل ما مثل واحد جانب من األمر إىل النظر -ك
 من أن إىل ينظرون وال ،التعزير األمر ويل حق من أن إىل ينظرون حني اهللا

 عسكريا ألن السنة أهل من كثريا قتلوا وقد ،معصومة تكون أن النفوس حق
 من كثري يقتل ،كالقطيف احملافظات بعض يف أنه مع ،مبكة باخلالدية قتل

 وغريها رانوجن والشرقية مكة يف واحدة النفس أليست ،قصاص بال العساكر
 .؟مدنية وأ عسكرية
 ورمبا اآلخرة الدار وعن اهللا ذكر عن اإلعراض الذنوب كبائر ومن -ل

 عن تعاىل قال ،يشعر ال وهو منافقا أو مرتدا صاحبه فيصبح قلبيا ذلك متكن
Ç   Æ   Å   ﴿: وقال ،]١٦:سبأ[ ﴾9   :   ;   >   =﴿: سبأ قوم

   Ì   Ë   Ê   É   È﴾ ]وقال ،]١٢٤:طه: ﴿   _    ^   ]   \   [   Z
e   d   c   b   a   `﴾ ]ما وكل. كثرية ذلك يف واآليات ،]٥٧:الكهف 

 يسمى ملا حاجة بال الناس تذكري وجيب إنكاره وجب الغفلة إىل أدى
 .الترخيص
 كبرية مستنقعات إىل اخلالية األراضي جدة أمانة حتول كيف رأيت وقد

 أكلتها اليت املليارات ذهبت أين نفسي وسألت ،البعوض فيها يتوالد للمياه
 حىت التصوير مينعون واجلنود الضباط وبعض ؟البلديات أو التصريف شركات

، وحيبون أن يصفهم االجتماعي التواصل مواقع أو اجلرائد فضائحهم تنشر ال
  !الناس بالبواسل

، بعضا الناس بعض ا ويهنئ ا نفرح خري مصدر السيول كانت وقد
 بذنوبنا أصبحت مث ا يف الترحيب بأحد قالوا مرحبا تراحيب السيل،وإذا بالغو

األمطار، وإذا رأينا  عن بعيد إنه أحد لنا قال إذا نفرح وأصبحنا شر مصدر
  !اللهم حوالينا وال علينا: سحابة يف األفق قلنا
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 التشظي من املتحدة الواليات يف اآلن تراه ما الذنوب عقوبات ومن
 ميامي أن يعلنون األمريكيني بعض أن حىت ،عرقيةال ثنائيةال بل ،لغوية ثنائيةالو

 يف املقاعد بأكثر يفوزوا أن األسبان وكاد ،الالتينية أمريكا عاصمة هي
 بناء يريد ترامب وأصبح ،باألسبانية تتكلم املدن بعض وأصبحت ،كاليفورنيا

 وقد اعترف ،نتنياهو فعل كما ،واملكسيك أمريكا بني يفصل عازل جدار
ترامب بأن عجز الواليات املتحدة مقابل املكسيك يبلغ مئيت مليار دوالر وأن 

 جيمعون كاليفورنيا أهايل وأصبح عنده،" نافتا"ذلك من نتائج منظمة 
، ويوجد حاليا املتحدة الواليات عن لالنفصال استفتاءا وجيرون التوقيعات

يات املنقسمة الوال( والية تريد االنفصال، ومست جملة التامي أمريكا ١٥
، ويظهر أن املستقبل يف أمريكا لإلسالم بإذن اهللا وبدأت بوادر )األمريكية

  .ذلك ترى للناظر
 فهناك ،مصر من اإلخوة سيما ال املسلمون وأمريكا الغرب يف كثر وقد
 واأأنش أم حىت ،احلالل والذبح املطاعم وإنشاء واحملاماة الطب يف املشتغلون

 الطعمية مشاهد إمكانك يف وأصبح ،والدفن للجنائز خمصصة أماكن
 حنن" مجلة إعالناا يف تضع الشركات توأصبح ،سرت أينما والفالفل

 التوالد نسبة وظلت شيخوخته يف األبيض العرق استمر وإذا ،"العربية نتكلم
  على اإلسالماألمريكيني إقبال واستمر ،العايل امستواه يف املسلمني بني

  !!أمريكا يف األكثرية  همنواملسلم يصبح فسوف
 سوف األبيض العرق أن إىل "كلينتون بيل" السابق الرئيس نبه وقد

  !أورجيون والية زار يف خطابه ملا وذلك ،أمريكا يف أقلية يصبح
 إىل النظر دون اإلرهاب من الناس خيشاه ما اليوم الذنوب آثار ومن

 بأن نؤمن أن بد فال نةفت اإلرهاب أن على اجلميع اتفق وإذا ،ودوافعه أسبابه
 التسليط وهذا ،بذنبه أحد كل على يسلط إمنا تعاىل اهللا وأن ،مشتركة الفتنة

 عام العقاب احلالنييف و ،اهللا عند لدرجته رفعة وإما  عليه،طللمسلَّ تكفرياً إما
Ê   É   È﴿: تعاىل قال ،خاص غري    Ç   Æ   Å   Ä   Ã﴾ 



 ٨٢٨ 

 اهللا رضي الزبري وال طلحة ال عنهم اهللا رضي الصحابة يكن ومل ،]٢٥:األنفال[
 عثمان قتلة بعض يريده كان وإمنا ،اجلمل يوم القتال يريدون أمجعني عنهم
، رمون قتل ذلك ومععليه اهللا عاهدوا ما صدقوا ممن أنه مع ،طلحة ا 

 بن علي وقال ،احلجاز إىل منصرف كبري شيخ وهو الزبري تلوقُ ،حنبه وقضى
) بالنار صفية ابن قاتل بشروا: (يقول اهللا رسول مسعت : طالب أيب
 بفتنة الناس فيفنت يظلم الظامل إن": تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ،)الزبري يعين(

  ."يظلم مل من تصيب
: تعاىل قال ،املذنب يتوب أن إال  املباغتالعذاب: الذنوب آثار منو

﴿º   ¹    ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °    ̄   ®   ¬﴾ 
 :﴿   â   á   à   ß خلقه خلري وقال ،]٥٤:الزمر[    Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø    × 

ç   æ   å   äã﴾ ]٧٩:النساء[.  
ومن الذنوب بناء املادة دون بناء اإلنسان، ولست أدري كيف تتقدم 

  .أمة تودع خرية عقوهلا السجون أو تصمت كرها
 ما وليس ة ودوام الذكر، بالعلم النافع والتوباإلنسان بناء هو األساسو
 وعموما ،العالية والبنايات واجلسور الطرق يف حيصروا اليت "التنمية" يسمونه

 بناء ميكن وال ،اإلنساين الفكر تنمية هي التنمية وأعظم ،اإلمسنتية احلضارة يف
 فال اخلارجي البناء جمرد أما ،الشاملة الصحيحة والعقيدة باإلسالم إال اإلنسان

 ،العظيم الصني سور بنوا القدامى الصينيني فإن ،أهله على قضينت أن بد
 ،غريها أو برشوة حراسه بعض استمالوا بل السور يتسلقوا مل أعداءهم ولكن

  .الصني ويهامجوا منه ليدخلوا الباب ففتحوا
 مبا مدا حتيط أن واستطاعت ،عازال خرسانيا جدارا بنت وإسرائيل

 يبيعوا أال اليهود بعض إقناع عن عجزت ولكنها ،"احلديدية القبة" مسته
  .للفلسطينيني املتطورة التنمية

 كان وبعضهم ،وأنديراغاندي بوضياف مثل حراسه قتله الزعماء وبعض
  . الناصر عبد مجال مثل ليقتلوه هيستأذنون حراسه



 ٨٢٩ 

 اليت املبدعة العقليات وهو ،النفط من أغلى هو ما اخلليج دول ولدى
 الدول هذه لكن ،الغرب يف واملفكرين الفالسفة اركب مقارعة إمكاا يف

 هلم الكويت يف العباقرة بعض أن كيف مثال وانظر ،فكرهم ومتنع حتاصرهم
 قدر هلم أتيح ملا ،الغربيني الفالسفة من حتليال وأعمق تقدما أكثر وأفكار آراء
 ، وانظرأدمغتها يف وتفرط كنوزها تضييع أمة ولكننا ،التعبري حرية من معني

كم أخرجت لبنان الصغرية من املبدعني للسبب نفسه، واعلم أن يف غزة 
 وأن يف ،أكثر منهم، وأن يف سورية أكثر لكن براميل بشار هلم باملرصاد

  .جزيرة العرب أكثر من بالد اهلالل اخلصيب
 واأللعاب بالكرة مصريهم عن وإهلاؤهم الناس إشغال: الذنوب منو
 الذي األخري األوملبياد على الدول من كثري احتجت وقد ،والتفاهات والفن
 خمالفاته وإنكار عليه باالحتجاج أوىل واملسلمون ،جانريو ريودي يف أقيم

، شرعا جيوز فال منكراته عن والسكوت فيه املشاركة أما ،اإلسالم مبقتضى
بل من العجيب أن يفتخر اإلعالم يف بالد احلرمني بأن بعض السعوديات 

  .شاركن فيه
 لدى بالدونية والشعور ،االزامية هذه اليوم الذنوب عظمأ ومن

 ال احلقيقة يف والغربيون ،واستشارم الغربية العقول على واالعتماد ،املؤمنني
 أي ،جلاننا تقرره ما وفق توصيام تأيت وإمنا ،إبداعه نستطيع ال ما يبدعون

 أو الجتماعيةا أو اإلدارية جتارم أما ،إلينا ردت بضاعتنا هذه باب من
 إىل املواهب أهل بابتعاث ولو معرفتها انعلي يصعب فال ،وغريها االقتصادية

  .بالدهم
 وأن ،اجلامعة أو الثانوية بعد  كل أحدإليهم نبتعث أن االزامية ومن

 إىل الوصول هي غايتنا جنعل وأن ،عندهم ما إىل احملتاجون حنن بأننا نشعر
 من كثري لدى االستعباد وقابلية الرق ىعل يدل مما ذلك وأمثال!! مصافهم

  .حلياتنا واستعماره الفكري الغزو يف جنح العدو وأن ،الناس



 ٨٣٠ 

 من أجنع ومستشفيام ،جامعاتنا من أرقى جامعام أن على يدل وهذا
  .ذلك وغري مستشفياتنا

 ﴾R   Q   P   O   N   M   LK   JI﴿: تعاىل قال ،الران: الذنوب آثار منو
  .]١٤:املطفِّفني[

  : املبارك بن اهللا عبد قال ،القلب موتوكذا 
  هاإدمان الذلَّ يورث وقد   القلوب متيت الذنوب رأيت
  هاورهبان سوء وأحبار   امللوك إال الدين أفسد وهل
 مث أخرى مث تتابعت ،نكتت فيه نكتة سوداءأذنب صاحبه والقلب إذا 

 وال ينكر منكرا، اوفصبح كالكوز جمخيا ال يعرف معرحىت ي ،عليه الذنوب
فإن مل جتده فإنه ، "تفقد قلبك يف ثالثة مواطن: "وقد قال ابن القيم رمحه اهللا

  .وسيأيت كالمه بتمامه إن شاء اهللاال قلب لك، 
M   ﴿واملقصود هنا هو أا متوت بالران حيله اهللا عليها عقوبة هلا     LK   JI

   R   Q   P   O   N﴾ ]ميت أصابته القسوة ، وإن مل]١٤:املطفِّفني ﴿   -   ,
  .]٢٢:الزمر[ ﴾.   /   0   1
V   ﴿: تعاىل قال ،القلوب على والطبع اخلتم: ومن آثارها    U   T

   f   e   d   c   b    a`   _   ^   ]   \   [   Z    Y   X   W
g﴾ ]١٠٠:األعراف[. 
 مياناإل أهل وعند اهللا عند وهو صغرياً نراه ما الذنوب عقوبات ومن

 ملا  جريجأم أن وغريه البخاري روى ،املومسات وجوه يف كالنظر ،كبري
 وهن املومسات وجوه اهللا يريه حىت ميوت أال عليه دعت جيبها فلم نادته

 عوران يرى أو ،الفاحشة يفعلن وهن الزانيات يشاهد من فكيف. الزانيات
س جمرد الرؤية من  أليواملسلسالت؟ األفالم يف الرجال لنيقب وهن يراهن أو

: زنا العني، فكيف وحنن نعلم ما يفعلنه باسم الفن، وقد قالت إحداهن
  .عيب يا ماما: اجلنس مسموح يف الفن فقط، ألن ابنتها قالت هلا



 ٨٣١ 

 أحسن بأم اهللا هداهم الناس بعضل يوسوس أن ،الشيطان نزعات ومن
 حينها انوك ،املباحث ضباط أحد يل قال وقد ،ذنوبا أقل أو هم،غري من

 هناك الناس بعض ورأيت اهلند زرت فقد ،بسيطة منكراتنا حنن: عقيد برتبة
 اهللا ، وكالمه بالنسبة للكفار صحيح، لكنالبقر ويعبدون األصنام يعبدون
 كتابه  يف الفاروق عمر قال ،الكفار من شاء من العاصي على يسلط
 فرب ،علينا طلَّيس فلن منا شر عدونا إن تقولوا وال: "وقاص أيب بن لسعد

 عملوا ملا إسرائيل بين على اهللا سلط كما ،منهم شر هو من عليهم طلِّس قوم
  ".اوس كفار اهللا مبساخط

 من عليه تسلط يعرفين من عصاين إذا: "القائل األثر يؤيد وهذا :أقول
بعض  عصى ملا وقع وما ،إسرائيل لبين وقع ما لذلك ويدل". يعرفين ال

P   O   N   ﴿: تعاىل قال ،أحد ومي  أمره الصحابة    M   L
   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T   SR   Q

  .اآلية ]١٥٢:آل عمران[ ﴾^   _   `
 سلط النصارى عصاه فلما ،عصاه فيمن تعاىل سنته من التسليط وهذا

 التتار عليهم سلط املسلمون عصاه وملا ،اإلسالم قبل روما دمر من عليهم
 أهل عصاه وملا ،الصليبيني عليهم سلط ذلك وقبل ،بغداد فدمروا ،املشركني
 املسلمني على سلط األخرية العصوريف و ،النصارى عليهم سلط األندلس

 املسماة اجلماعة عصته وملا ،اليهود اخللق أحط عليهم سلط مث ،األوروبيني
  .أحدا ربك يظلم وال ،والغربيني اليهود عليهم اهللا سلط "والترقي االحتاد"

 ،عودا بقدر عزها هلا عاد الشيء بعض اإلسالم إىل تركيا تعاد وملا
  ؟تتب مل إن ظرتنت فماذا نعصيه اآلن وحنن

 ،اليهود خلقه أحطَّ علينا يسلط ال فكيف ،نعرفه وحنن اهللا عصينا وقد
 ،الشريف القدس تواحتل اخلشنة القوة تاستخدم) إسرائيل (منهم فطائفة
 أو أمريكية شركات أا باسم غزتنا) اليهودية كاتالشر (أخرى وطائفة
 نادي رئيسة ذكرت كما األبيض البيت يف تتحكم الشركات هذهو ،أوروبية



 ٨٣٢ 

 وريرجيج" ذكر وكما ،"توماس هيلني" األبيض البيت يف األمريكية الصحافة
 السيناتور عرب وكما ،)والسياسة النبوءة ("هالسل غريس" وكتبت "بالست

  .قالوا ما يصدق والواقع ،"مايكل وولف"تشومسكي و "هوجالّ "ديوك"
 ،لصليبيةل وتدفعهم األوروبيني الساسة يف تتحكم  الصهيونيةأن كما

 يعتذر مل وكيف ،"بلفور" وعد عن االعتذار عن بريطانيا امتنعت كيف نظراف
  .حني االنقالب الفاشل واالستفتاء قال عما لتركيا الغرب
  :احلالل تصعييبو احلرام تيسري الذنوب منو
 ومن ،ميسور لمسه فأمرها -باهللا عياذا- الفاحشة يريد كان منف
 والقنصليات السفارات تعطيها أو خادمة بصفة الزانية ستقدمت أن ذلك

 باحلالل زوجة من يريد أما ،اجليش عن للترفيه ا يأتوا أن أو ،عمرة تأشرية
 ،العريف الزواج يسمى ام طريق عن عليه االحتيال من بد وال ،صعب فاألمر

 الغالء يأيت  أينمن يقولون ذلك ومع ،أخرى طريقة أي أو ،واسطة أو
 مل وكأنه ،يصفون عما اهللا تعاىل يظلمهم اهللا وكأن ،والكوارث واإلرهاب

 ويقول لألمة ]١٦٥:آل عمران[ ﴾Ý   Ü   Û   Ú   Ù﴿: الكرام للصحابة يقل
'   ﴿ إسرائيل لبين ويقل ،]٧٠:طه[ ]٤٩:الكهف[ ﴾j   i   h   g﴿ :عامة    &

`   a﴿ ويقل ،]٨:اإلسراء[ ﴾)   .]١٤:الفجر[ ﴾_   
 ،"عصوه إذا اهللا على اخللق أهون ما: "الدرداء أبو األمة حكيم وصدق

 جل هو بل ،مجيعا ألهلكنا بالعدل عاملنا ولو ،بالفضل يعاملنا وهو تعاىل إمنا
'   )   (     "   #   $   %   &   !﴿، كثري عن يعفو شأنه

  .]٤٥:فاطر[ ﴾*   +   ,
وجيب أن نتوب ونقلع عن الذنوب، وال يغرنا غفران اهللا وإمهاله، فقد 

 معصية الشيطان هلم زين إذا وكانوا ،ذنوم خيشون األوائل املسلمون كان
 نار هذه ويقولون ،النار يف أصابعهم بإدخال تركها على أنفسهم يرغمون

 بسبعني تفوقها اليت جهنم بنار فكيف ،البحر يف وغمست خففت اليت الدنيا



 ٨٣٣ 

 كما ،بعدهم فمن والتابعني الصحابة عن كثرية ذلك وشواهد ،ضعفا
 بن وبالل ،اليماين وطاووس ،التميمي قيس بن األحنف عن مثال يذكرون

  . البصري واحلسن الشامي سعد
: فقال أصبحت كيف": مسعود بن اهللا عبد تلميذ خثيم بن لربيع وقيل

  ."آجالنا وننتظر أرزاقنا نأكل ضعفاء مذنبني ناأصبح
 نفسا قتلت بين يا كنت إن": وقالت عليه العباد أحد أم وأشفقت

  !."بالذنوب نفسي قتلت أماه يا: قالف الدم ألولياء الدية جنمع كي فأخربنا
 قال ]٨٢:األنعام[ ﴾ !   "   #   $   %   &﴿: تعاىل قوله نزل وملا
  ."نفسه؟ يظلم مل اوأين" :األكرب الصديق

 :يستسقون البصرة أهل خرج ملا اهللا رمحه دينار بن مالك وقال
  ."السماء من احلجارة  ألستبطئإين واهللا أما املطر تستبطئون"

 اهللا طاعة يف اجتهد مهما أنه يعلم ،حزين مشفق الدنيا هذه يف واملؤمن
 ª   ﴿: قال جنته هوأدخل اهللا رمحه فإذا ،املتتابعة هنعم من نعمة بشكر يقوم لن

¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «﴾ ]٢٦:الطور-
g   ﴿: قال أو ،]٢٧    f   e   d   c   b   a`   _   ^   ]   \   [

l   k   j   i   h﴾ ]٣٥-٣٤:الطور[ .  
9   :   ;   >   =   <?   @   ﴿: تعاىل قوله اهللا أنزل وملا

D C   B   A﴾ ]الصديق وقال املسلمني على ذلك شق ،]١٢٣:النساء 
 إىل قارورة  يفالثوري سفيان ببول وذهبوا. "الظهر قاصمة هذه": األكرب
 املؤمن جيد ال وهكذا! كبده احلزن فتت قد رجل بول هذا: فقال ،طبيب
  .اهللا رمحه أمحد اإلمام قال كما ربه لقاء دون راحة

 على تستويل سلبية نفسية حالة يكن مل وحزم إشفاقهم أن على
 بعض بلغ فلما ،والطاعة ملللع إجيابيا دافعاً ذلككان  بل ،فحسب الشعور
 فليحمد خريا وجد فمن( آخره ويف املعروف ..)عبادي يا( حديث السلف



 ٨٣٤ 

  ولنعملنلنجتهدن واهللا": قال )نفسه إال يلومن فال ذلك غري وجد ومن ،اهللا
 بل ،أنفسنا نلم مل خرىاأل كانت وإن ،نبغي كنا ما فذلك اجلنة كانت فإن

  ."ينفعنا فلم عملنا نقول
 ويقال ،فوزا وحزم شفقتهم اهللا يبدل واإلحسان العمل هلذا ونتيجة

]   ﴿ :يقولونو ]٤٩:األعراف[ ﴾ ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯   °﴿ هلم
  .]٣٤:فاطر[ ﴾\   [   ^   _   `

 إذاعصية، ووحنن جيب علينا اإلنكار واحلث على الطاعة والزجر عن امل
 ندعو فإننا ،املعصية على أصروا أو ،اهللا اتقوا هلم يقول ممن العصاة يقبل مل

 موسى عبده قال وقد ،اهللا كتاب يف مذكور الفجرة على والدعاء ،عليهم
 ¼   ½   ¾   ¿   À   ﴿: الرسل من العزم أويل من وهو السالم عليه

Í   Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   Ð   Ï   Î   
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  .اآلية ]٨٩-٨٨:يونس[
 ،املشركني على  دعا وهكذا ،قومه على السالم عليه نوح ودعا

 بن سعيد التابعني سيد ودعا ،واوس الكتاب أهل كفرة على صحابته ودعا
  .جرا وهلم ،أمية بين على املسيب

من و عهمشر على الدعاء علينا جيب قانونه إلغاء عنستطي ال منكر فكل
  .املنكر إنكار حاالت وأضعف اإلميان درجات أدىن من وهذا ،فعله

  :الشرعية غري السياسة
نا بأخالق  أم يتعاملون معالغربيون الساسة يقوله ما نصدق كيف

 أم أي ،أخالقال و فيها دين ال السياسة بأن تصرحيهم مع ،إنسانية
 وصحافتهم شعوم وتتهمهم ،الوسيلة تربر عندهم الغاية ،يليونمكياف

 إىل الفضائح وتضطرهم ،عليها والكذب الشعوب خبداع ،كله موإعالمه



 ٨٣٥ 

، وهذا الداء العضال انتقل إىل احملاكمة قبول أو االستقالة تقدمي أو االعتذار
  .بعض من يدعون اإلسالم يف الشرق

 لوفض ،بشار نظام مع قاتالعال قطع أنه مرسي حممد ذنب هلف
؟ وأنه خيدم مصر أمن من أمنه وأنه النصريي النظام مع أنه جياهر أنه السيسي
  إسرائيل؟

  وهل نتبع من ينادي بالعلمانية ونترك من ينادي باإلسالم؟
 دون من يريد إنشاء "البحر األمحر"وهل نطيع من يريد إنشاء مشروع 

  حلقات للتحفيظ؟
 أنه يزعم أن أحد يستطيع والسان بعمله الدنيا، ومن الشرك إرادة اإلن

 هلم يقول ذلك ومع ،وحنكته دهاؤه كان مهما  النيب أصحاب من خري
 األعظم الداء نويبي ،]١٦٥:آل عمران[ ﴾ Ý   Ü   Û   Ú   Ù﴿: تعاىل رم

﴿i   h    g    f   e   d   c    b﴾ ]وكل ،]١٥٢:آل عمران 
 هذه عن خارج هو ما  الكون وليس يف،هخلق يف اهللا سنة حسب جيري ذلك

r   q   p   o   n   m   l   k   j   i﴿ السنن    h   g    f﴾ 
  .]١٣٧:آل عمران[

ة غري ية غفلتنا سلكت سبيل التدرج والنقلوملا رأت السياسة غري الشرع
 يف والتدرج بالتوبة مأمورون الناس أن معواملفاجئة ال سيما يف هذه البالد، 

 يف املرأة فيخرجون ،املرأة إفساد يف ماك الذنوب يف يتدرجون مجنده اخلري
 خيرجون مث ،نصرانية كانت ورمبا ،وطنية غري متعاقدة إا ويقولون التلفاز
 مث ،شعرها تغطي بأن األمر أول ويلزموا ،ااالت بعض يف السعودية املرأة

 املنكر نومينعو ،والصحف القنوات بذلك وتفتخر ،مكان كل يف خيرجوا
 أو حني بعد ولو املنكر الناس يألف وهكذا !يعنيه ال فيما التدخل من عليهم
 كان أحدهم أن إسرائيل بين يف الوهن دب ما أول: ( قال هذا وعن ،جيل
 أكيله يكون أن ذلك مينعه ال مث ،عليه فينكر املنكر على أخاه يرى

  .احلديث...) وقعيده
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 عند يقفوا لن ولكنهم ،عنه نسكت أن منا يريدون اليوم املنكر وأهل
 هو ،معهم النبوي واحلل ،فينا ليس مبا ويتهمونا يهامجونا أن بد ال بل ،ذلك

 يهديهم حىت ،عليهم اإلنكار يف أن ندعوهم إىل اهللا وإذا فعلوا املنكر نستمر
  .يتقون ولعلهم ربكم إىل معذرة ،عليهم حجته تقوم أو اهللا

رب، فإخراج املرأة لتعمل يؤدي إىل وإلف املنكر يؤدي إىل منكر أك
القول بأنه جيب مساواا بالرجل يف املرياث وأنه جيوز للمسلمة أن تتزوج 

  .كافرا، وهكذا
 نم واحكم ،"العربية" قناة يف امرأة بأي الشارع يف امرأة أي وقارن

 ويتسبب اهلاوية إىل البلد يقود الذي ومن ،وجمتمعه وطنه عن ذلك بعد الشاذ
  .الفتنة ويثري فجرياتالت يف

 يف ولكنهم ،منه بد ال الذي مصريهم يتذكروا أن الناس اهللا أمر وإمنا
 التواين هذا فلماذا ميوت سوف بأنه موقن إنسان فكل ،معرضون غفلة

  والتسويف؟
 ال بشك أشبه فيه شك ال يقينا رأيت ما": السلف من قال من وصدق

  .التوبة تسويف مع ناحيات بعد موتنا أي ،"فيه حنن مما فيه يقني
  اهللا؟ كتاب يف احلياة معىن فما حقا، احلياة حنب كنا إذاو

»   ¬   ﴿: وقال ،]١٢٢:األنعام[ ﴾ j   i   h   g﴿: تعاىل قال
µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®﴾ ]٢٤:األنفال[.  

يعترب وال يراجع نفسه وخيشى ذنبه ويتفقد ال وال ريب أن من ال يتأثر و
طلب ا: "ت، وإن كان يف الدنيا كهيئة األحياء، قال ابن القيمإميانه هو مي

عند مساع القرآن، ويف جمالس الذكر، ويف أوقات : قلبك يف ثالثة مواطن
نه ال قلب إن مل جتده يف هذه املواطن فسل اهللا أن مين عليك بقلب فإاخللوة، ف

  ".لك
  .ويروى ذلك عن ابن مسعود 
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 الغريب كالعقل البهيمية عيشيةامل ولالعق من األلباب أويل عقول وأين
 ،الفاين احلطام وأشغله  واجلشعالتكاثر اههلوأ ،ليأكل يعيش الذي ،الكافر

"   #   ﴿: يقول وملاذا ،اآلخرة والدار اهللا نسي حىت ،الغفلة واستدام
  .]٢٤:الفجر[ ﴾$

  :لتغرير بالزبون وسلوك أساليب االكاذبة الدعاية :يةرالعص الذنوب منو
 بدون" السيارات شركات متارسه الذي الزائف االستدراج لكومن ذ

 حيددونه الذي بالثمن سيارام بيع يريدون وإمنا ،"كفيل بدون أوىل دفعة
 منه سحبوا يدفع مل وإذا ،راتبهو املخدوع املواطن دخل ويسترتفون ،هم

  .كلها السابقة الدفعات وأكلوا السيارة
  .ذلك يف تهاطريق أيضا والعطور األزياء التحملو
 ويلبسون ،بالدين الدنيا خيتل وبعضهم ،االتصاالت شركات كذلكو
 لدي كان لو" :الغربيني أحد قال وقد ،الذئاب  الضأن على قلوبجلود
 ،"البضاعة يف وواحدا الدعاية يف تسعة منها ألنفقت دوالرات عشرة

 وال ،بذاته قائما أكادمييا فنا أصبح الدعاية طريق عن الكذب أن واخلالصة
 بل بتصديقها يكتفون هؤالء وليت ،املهابيل إال حرفيا الدعايات يصدق
  .عنها ويدافعون يربروا
 والرباكني الزالزل  يفاالختالل يف األرض ممثال : الذنوبآثار منو

  :والفيضانات وغري ذلك
 للفسق مباءات عادة وهي واالحتفاالت األعياد أيام  تقعوالزالزل

 سان وزلزال ،لشبونة زلزال التاريخ يف لزالزلا أشهر ومن ،والفجور
  .الصني وزلزال ،فرانسيسكو

  .ومن أسباب الزالزل ما يصنعه اإلنسان كالسدود
 ثار وإذا ،بالرباكني أيضا يبتليهم بالزالزل املفسدين اهللا يبتلي وكما

 وتكثر ،ااورة الدول يف حىت الطريان حركة توقفت غباره ونثر بركان
  .آسيا وشرق اجلنوبية وأمريكا املتحدة والواليات أوروبا يف الرباكني
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 مىت أعلم واهللا ،احملشر إىل الناس تسوق عدن قعر من نار خترج وسوف
 حسب كانت ورمبا ،الساعة عالمات من وهذا ،ستكون وكيف تكون

  .أعلم واهللا! بركانا اجليولوجي التفسري
 به اهللا دمر لذيا ،تيزوف بركان التاريخ يف املشهورة الرباكني ومن

 باملدينة خرجت اليت النار كانت ورمبا ،آيسلنده وبركان ،بومباي مدينة
 هلا وأضاءت  النيب عنها أخرب وقد ،بركانا اهلجري السابع القرن يف النبوية
  .والذهيب كثري ابن عنها وحتدث احلديث، يف كما ،ببصرى اإلبل أعناق

 إا يقال اليت ،"سوناميت" العايل املد موجات كذلك اهللا عذاب ومن
 دد اليوم وهي ،اهلندي احمليط يف األمريكية "سياريغوغايد" قاعدة أغرقت
 الزالزل سببها إن اجليولوجيون ويقول ،كثرية ودوال والصني والفلبني اليابان

  .البحرية
 وهيجان املدمرة األعاصري أو السماء من احلسبانات اهللا جنود ومن

  .هو إال ربك جنود يعلم وما ،الريح
 جبال يف يوجد أنه كما ،عميقة حفرة الطائف من قريبا ويوجد

 الربكانية احلمم منها تصاعدت ورمبا ،البخار منها يتصاعد حفر السروات
، وأنا ملا مسعت عنها ذهبت إليها وأدخلت غضبه أسباب جينبنا أن اهللا نسأل

  .رجلي يف إحداها
ري وتتسبب فيما يسمونه ومن جنود اهللا الفيضانات اليت تغرق الكث

  .االيارات األرضية
 أن نرفض كنا وإن ،أفعاهلم يف اليهود أثر اقتفينا أننا الذنوب أعظم ومن

 السيما الكتاب أهل صفات كثريا لنا اهللا نبي وقد ،اليهود أحد يسمينا
 وال ،خدعتهم كما األماين ختدعنا وال ،ونتجنبها حنذرها كي اليهود أخالق
 قالوا كما مبتدع ضال وغرينا السنة أهل وحنن العقيدة ابأصح حنن نقول
  .املختار اهللا شعب حنن
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 األنبياء وقتلهم اهللا بآيات كفرهم غري ولليهود صفات عملية وأخالقية
  : ذكرها اهللا يف كتابه منها حممد ومنهم بالرسل وتكذيبهم

  .الربا أكل .١
 .واخلداع والغرر كالرشوة بالباطل الناس أموال أكل .٢
 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر كتر .٣
 .عامة الناس وإىل القرىب وذوي الوالدين إىل اإلحسان ترك .٤
 .حرماته واستحالل اهللا أوامر على التحايل .٥
 .املعصومة الدماء سفكو حق بغري النفس قتل .٦
 .واحلروب الفنت إيقاد .٧
 .واحلرص احلسد .٨
 .الزائفة واألوهام الباطلة باألماين التعلق .٩

 .اإلرجاء .١٠
 .جلنبا .١١
 .خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدال .١٢

 وأنه ،االعتقاد مع عمل اإلميان أن يوجبو  وافقناهم يفمما ذلك وغري
  .بينهما انفصال وال العقيدة فساد على ذلك دل األعمال فسدت إذا

 آية منها وحسبك ،القرآن يف جدا كثرية فهي املؤمنني صفات أما
(   *   +   ,   "   #   $  ﴿: تعاىل قوله هي واحدة    (   '   &   %  
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W   V   U   TS    R﴾ ]١٧٧: البقرة[.  
 اهللا كتاب على املسلم أخي يا نفسك فأعرض ،الصادق التدين هو هذا

 صادقا تكون لكي الناس يقوله ما عنك ودع ،الصحيحة العقيدة منه وخذ
  .والشكليات املظاهر تغرك أن واحذر ،اهللا بإذن متقيا
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ومن أعظم الذنوب بل هو من أكربها وهو شرك مل يكن عليه أحد من 
  .العلمنة وفصل الدين عن الدنيا: السلف قط

حىت أهل الدنيا، إذ أن ذلك الفصل  ينكرها أهل الدين فقط، بل وال
خالف القرآن، وهو جتزئة اعتباطية ملا جعله اهللا واحدا ال ميكن أن يتجزأ، مع 
أن العلمانية الذاتية مل تكن معروفة عند املسلمني، ولكن العلمانية املوضوعية 
متجها الفطرة والعقول السليمة مع اإلقرار بتنوع االختصاص وليس بتنوع 

  :، فلما مدح أحد الشعراء املأمون بقولهاملبدأ نفسه
  بالدين والناس بالدنيا مشاغيل  أضحى إمام اهلدى املأمون مشتغال 

ما زدت على أن جعلت اخلليفة عجوزا : "أنكر عليه احلاضرون وقالوا
  ".يف حمراا
 ،بيانه من الدين أهل ومنع ،الناس عن احلق حجب الذنوب أعظم ومن

 ،اإلسالمية األشرطة من يرضيهم ال ما سالنا بعض مينع منطق وبأي
  باملتفجرات؟ اهللا يبتليهم أن ويستغربون تداوهلا وحيظرون

 أحد يستطيع وهل ،متابعتها يستطيعون ال اليت باملواقع ابتالهم اهللا إن مث
 ،أشد هو مبا اهللا ابتالهم منعوها ولو ،بالغربال الشمس ضوء حيجب أن

  .نوره يتم أن إال اهللا ويأىب هللا نور يطفئوا أن إال يأبون وهكذا
 إال هي ما القضية أن وحديثا قدميا الكافرين ظن الذنوب أكرب ومن

  : قال حني الشاعر وصدق ،اآلخرة ونسيان ،وحنيا منوت انيالد حياتنا
  حي كل راحة املوت لكان   تركنا متنا إذا أنا ولو

  شي كل عن بعدها ونسأل   بعثنا اتنم إذا ولكنا
�   ﴿ :منها كثرية مواضع يف تعاىل ذكره ام منه وأصدق    ~

  .]١١٥:املؤمنون[ ﴾¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦
 وقال ،"عقاب وحرامها حساب حالهلا الدنيا: "السلف بعض قال وقد
) :وهكذا هكذا باملال قال من إال القيامة يوم األقلون هم املكثرين إن (
  .ويسرة مينة وأنفق منه تصدق أي
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 وضباط جنود يفعله مبا احلرم قدسية انتهاك الذنوب أعظم ومن
 على يستولوا يلك البيوت يقتحمون فهم ،واحتيال تفتيش من اجلوازات

 أنكر ملن ويقولون املرأة يغتصب وبعضهم اء،النس به تتحلى الذي الذهب
  !!رمسية مهمة يف حنن االغتصاب أو النهب عليهم

 من األوىل ةاموع أخذفت ،يريد من على للقبض حيتال وبعضهم
 ،اإلقامة فتطلب الثانية اموعة تأيت مث ، ولو بالقوةاإلقامة رخصة العسكر
 إقامة ال وأنتم عذر جمرد هذا فتقول ،غريكم أعطيناها قد هلا الناس فيقول
  .الترحيل قسم إىل وتأخذهم لديكم

 يف إقاميت ألن الترحيل يف أنا: وقال كلمين مث علم طالب زارين ومرة
 ،إقامته معي وأخذت سراحه إلطالق الترحيل قسم إىل فذهبت ،الفندق

  !يل وأخرجوها ،إقامة لديهم املرحلني من اكثري أن هناك وفوجئت
وقد استغربت ذلك جدا، وقال بعض الناس إن ذلك يرجع إىل أن 

 على عدد الرؤوس، وقال آخر إن من يقبض عليهم يريد رشوة من يقبض
  !تب املكفولني، واهللا أعلم باحلقيقةالكفيل الذي خيصم الرشوة من را

 يتضاغون صغار صبية وخلفهم الترحيل قسم إىل م ذهبوا وآخرون
 مع الصغار اصطحبوا هم فال ،يطعمهم أو يعوهلم من هلم ليس اجلوع من

  .أطعموهم هم وال ،أمهام أو آبائهم
 بل ،اابنه وليس قطتها إلطعام عقيدا انتدبوا بريطانية فألا "ورابدي" أما

 اهللا اتقوا هلم قال ومن ،الشقراء الكافرة من بكثري أقل السوداء املسلمة تكون
 ومن ،الصف وشق الفتنة يريد ،وطنية لديه ليس متطرف أو إرهايب :قالوا

 وصدق ،موحد سلفي عنه قالوا شكل بأي عليه أعام أو ظلمهم على أقرهم
 عجرة بن كعب يا باهللا أعيذك: (عجرة بن لكعب قال الذي  اهللا رسول

 وأعام بكذم فصدقهم أبوام غشي فمن ،بعدي من يكونون أمراء من
  .احلديث... ) احلوض علي يرد نول ،منه ولست مين ليسف ظلمهم على



 ٨٤٢ 

 وكيف ،النفط أسعار نخفضت كيف نقول الظلم هذا مع أنه والعجيب
ن دعوة أحد  ونسي أ، ونقع يف هذه األزمات املتتابعة؟البضائع أسعار ترتفع

  .هؤالء قد تطيح بأهل الشأن كلهم
  : ووحيه اهللا هدى عن بعيدا األديان أهل حماورة ذنوبنا ومن

 يف يوافقوننا إم ذلك تأويل يف يقالو والنصارى اليهود حياور كيفو
 مع يشتركون الذين اهللا إىل الدعاة حياور وال! األخالقية املبادئ بعض

  الواحدة؟ واملرجعية واألخالق طنوالو واللغة الدين يف حماورهم
  أعداء؟ وهؤالء أصدقاء الكتاب أهل يكون معيار فبأي
:   ﴿: تعاىل كقوله ،احلوار أسس من اهللا كتاب يف ما نسخ الذي ومن

B   A   @   ?   >   =   <   ;﴾ ]املباهلة؟ وكآية ]٦٤:آل عمران  
 املقدسة كتبهم وبنصوص العقلي باملنطق فقط اورمحمل مستعدون وحنن

  مسلم؟ ألي كتابا وال حديثا وال آية هلم نورد وال ،وغريها
 ،واألرثوذكس تالربوتستان من احلوار على يعترضون من أليس مث
 ،نفسها األخالقية املبادئ يف معنا يتفقون اليهود وبعض الكاثوليك وبعض
  ؟ا من الكاثوليك أتباع الباباحملاورون حياورهم نمم أكثر فيها كانوا ورمبا

 هؤالء يرضى ال اليت روما هو احلوار مقر يكون أن نرضى وكيف
 املسيح البابا ويسمون ،"اجلديدة بابل" يسموا بل يأتوها أن املخالفون

  !الدجال
 الذين حيرمون الزنا" املعمدانيون"أليس من املستثنني من احلوار مثال 

  والتدخني وشرب اخلمر؟
  احلوار؟ من بد ال كان إذا السعودية علماء كبار هيئة حتاورهم ال وملاذا
 تفتيش نقطة إىل ويوعزون املشرفة مكة بدخول هلم يسمحون وملاذا
  بذلك؟ الشميسي

 ،ثالثة ثالث تعاىل أنه ونديعتق وهم إخل ..أحد اهللا هو قل نقرأ وكيف
  .كبريا علوا يقولون عما اهللا تعاىل ابنه السالم عليه املسيح وأن
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 أن األقل على نستحق أال ،حماورين نسمى نأ نستحق ال أننا افرضوا
 تكون أن ونستحق ،اإلطالق على هلم ثقافة ال الذين كاملمثلني مثقفني نكون

  ؟مكعند خطأ ذلك كان وإنكسائر املواطنني،  رأي أو رؤية انل
  : منها متنوعة أشكاال يأخذ الذي الكوين الفساد الذنوب آثار ومن

  .اجللد بسرطان اإلصابة إىل يؤدي الذي األوزون طبقة تآكل .١
 بعض إىل الغربية السفن حتملها اليت اخلطرة النووية النفايات .٢
 .العربية الصحاري يف لتدفنها األمريكية اجليوش حتملها أو اإلفريقية الدول

 .اجلليد كعصر اجليولوجية العصور بعض عودة .٣
 . كما سبقوالرباكني والزالزل الفيضانات كثرة .٤
 .ارياحلر االحتباس يسمى ما .٥
 .البيئة مبحث يف مذكور وتفصيله البيئي التقلب .٦
 سكان من% ٩٢ يتنفس املتحدة األمم تقديرات فبحسب التلوث .٧

 وصدق!! سنويا إنسان ماليني ةثالث التلوث بسبب وميوت ملوثا هواء العامل
Ý   Ü   Û   Ú   ﴿ اهللا    Ù   Ø   ×   Ö    Õ   Ô    Ó   Ò    Ñ   Ð

Þ﴾ ]أين يأيت التلوث؟، ومعلوم من]٤١:الروم  
  :العمل وترك اهللا رمحة على االعتماد ذنوبنا ومن

 دعخ ومن ،أوامره واتباع بطاعته أمرنا ولكن واسعة تعاىل فرمحته
 وأنه وواسعة قريبة اهللا رمحة أن بذريعة باملعصية إغراؤه آدم البن الشيطان

  .باهللا  الظنإحسان ينبغي
 فأين: هشام له وقال امللك عبد بن هشام األعرج حازم أبو وعظ وملا

  ."احملسنني من قريب": حازم أبو قال اهللا، رمحة
 حنسن: ويقولون الذنوب حيتقبون قوما إن: البصري للحسن قيل وملا

  ."العملا وألحسن الظن أحسنوا لو ،كذبوا": احلسن قال باهللا، الظن
 حينما العمل حيسن ما أحسن اإلنسان فإن ،مشاهد أمر احلسن قاله وما

  .به عليه يثين يعمله يراه من أن يظن
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  :عام الذنوب شؤم
 من حوله ما إىل ذلك يتعدى بل ،آدم ابن على الذنب شؤم يقتصر ال

 أثرها وعن ،واهلالك باجلوع  األحياءوتصاب باجلفاف األرض فتصاب ،البيئة
 رضي هريرة وأبو عباس وابن مسعود وابن األحوص أبو حتدث احليوان على
، وال كثري ابن والعالمة القيم ابن العالمة ذلك بعض ونقل ،عنيأمج عنهم اهللا

نسى كيف أن الدواب حتفر مكان املاء بأظالفها حبثا عنه، وحينها علمت أ
 يف احلبارى نإ قول بعض املتقدمني ومنهم العالمة ابن القيم رمحه اهللا يقيناً

  .الظامل ظلم من تشكول وكرها
 ،يأمن ال حيث إىل اإلنسان لونيرح مأ اآلن ا املعمول الذنوب منو

 فكيف ،املستجري املشرك حق يف ]٦:التوبة[ ﴾Ä   Ã   Â﴿: قال تعاىل واهللا
  ؟سجنوه أو قتلوه ورمبا دولته إىل املسلم يرحل

 حتارب بالد اأ مع بلده من يأيت أن الطالب يف يشترطون وكيف
 ما فيتعلم السعودية ىلإ يأيت أن أبنائها من ألحد تريد وال ،والدعاة الدعوة
  ."الوهابية العقيدة" يسمونه
 اإلنسان يفقد أن أي ،وقلبه املذنب بني اهللا حيول أن الذنوب آثار منو
 رمحه كثري ابن احلافظ قال ،العاقل يعملها ال أعماال فيعمل ،وتفكريه بصريته

 حىت أي" :]٢٤:األنفال[ ﴾«   ¼   ½   ¾﴿ :قوله يف جماهد عن رواية اهللا
  ."يعقل ال ركهيت

  .يضره فيما اجتهاده كان يعقل ال تركه وإذا
 ال ما فتعمل ،جوارحه حيفظ تعاىل اهللا فإن الذنوب ترك من أما
 يف هو كما األمة حق يف وذلك ،منه أشب أو أقوى الناس يراه من يستطيعه

 وثبة وثب الطربي جرير بن حممد اإلمام أن هذا يف وحسبك ،الفرد حق
 جوارح هذه": قال سئل فلما ،سنه كرب مع الشاطئ إىل ةالسفين من شديدة



 ٨٤٥ 

 شابا الذنوب من حفظها أنه أي ،"الكرب يف اهللا فحفظها الصغر يف حفظناها
  .شيخا له  اهللافحفظها
 ،اآلخرة ويف الدنيا يف كثرية فهي اهللا طاعة والتزام الذنوب ترك آثار أما

 باب يف عنهم اهللا رضي للصحابة كان وقد: "اهللا رمحه ريكث ابن احلافظ قال
 يكن مل ما إليه أرشدهم ما وامتثال ورسوله اهللا أمرهم مبا واالئتمار ،الشجاعة

 بربكة فإم ،بعدهم ممن ألحد يكون وال ،قبلهم والقرون األمم من ألحد
 املدة يف وغربا شرقا األقاليمو القلوب وافتح ،أمرهم فيما وطاعته الرسول
 والفرس الروم من األقاليم سائر جيوش إىل نسبةبال عددهم قلة مع ،اليسرية
 بين وطوائف ،والقبط السودان وأصناف واحلبوش والرببر والصقالبة والترك

 األديان سائر على دينه وظهر اهللا كلمة علت حىت اجلميع قهروا، آدم
 ثالثني من أقل يف ومغارا األرض مشارقيف  اإلسالمية املمالك تدتموا

  .هكالم انتهى ،"سنة
 واالستعمار واملغول الصليبيني تسليط من معلوم هو ما ذلك وعكس

  .وحديثه قدميه
  :واالجتماعية السياسية األخطاء كثرة :الذنوب ومن

 أهل فاعلها فيها ريستش مل فادحة سياسية أخطاء الذنوب تكون قدف
 الدول يف السياسة ارتكبتها اليت األخطاء أكرب كان ورمبا ،والعلم الدين

 على املليارات وأغدقت ،الشعوب وأمهلت احلكام استرضت أا ،طيةالنف
 سواء تبقى اليت الشعوب على تنفقها أن إمكاا يف كان وقد ،زائفة أنظمة

  .ذهبوا أم حكامها بقي
 على هاوأنفق ،املخلوع هاقبض اليت املليارات أن لو كيف مثال فانظر

 وبن السيسي أعطوها يتال املليارات أن لو وكيف ،مباشرة اليمين الشعب
 إىل ودعوها ،الشعوب على مباشرة أنفقوها وأضرام وحفتر جديد وبن علي
 ريدت إمنا الشعوب وكل ،والسياحة والدياثة التعري إىل وال ،القومية إىل ال اهللا

 البيت أهل إىل ينتسب امللك أن لوال يسكت مل مثال املغريب فالشعب ،الدين
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 لدينهم نصرة إال الفلبني يف ااهدون قام وهل ،املؤمنني أمري نفسه ويسمي
 يريد وهل ،فلسطني يف أعظم بل ذلك مثل وقل ،مسلوب حبق ومطالبني

 بالد كل وكذلك ،اإلسالم أيام كان الذي املفقود واد لعزا إال األتراك
  أفريقية؟ ويف اهلند يف املسلمة والشعوب آسيا شرق جنوب

 أن عن إال نتحدث وال للمرابطني ادياجله التاريخ ننسى أن يصح وهل
 على يقضي ما الشريعة يف أوليس ،نسائهم دون رجاهلم تتلثم اليوم الطوارق

 ويوقظ القلوب حيرك ما هناك وهل ،وجدت إن سيئة عادة أو خطأ كل
 من باألار اهللا احيبون وكيف ،اإلميان من أكثر اتمعات ويغري املشاعر

 إياها تعطيهم اليت احلبوب اجلهال يفضل لكذ ومع ،النيجر إىل الصومال
 ما أكثر وما ،ويسره اهللا أحل الذي الصيد على الغرب أو املتحدة األمم

 من كانت ورمبا ،مسرطنة أو التاريخ منتهية أو فاسدة احلبوب تلك كانت
 والكنوز الثروات من اهللا وأعطانا ،أمريكا يف البهائم يطعموا اليت الذرة

 الكفر أمم تسول عن يغنينا ما ذلك وأمثال ،املائية واملمرات افيةاجلغر واملواقع
  الضالل؟و

  وحده؟ هللا وبراءنا والءنا وجنعل كله ديننا نقيم ال فلماذا
  فهل كوريا الشمالية أغىن من املسلمني وأكثر ناصرا؟

 القرآن يكتبوا أن إال ،اإلفريقية الدول يف املسلمني ماليني جيد ال وكيف
 قسموه واحد مصحف جاءهم وإذا ،القدماء كان كما األلواح على الكرمي

 وأجهزته حاسوباتهجواالته و بيعي الغرب أن حني يف ،تلميذا ثالثني بني
  األسعار؟ بأغلى النفط دول على الذكية

 املتمثل اللب وننسى ،املثقفة الطبقة اةاملسم القشرة مع نتعاون وكيف
 ،واحملاضر واخلالوي التحفيظ لقاتوح الدعوة ومراكز ،والدين العلم أهل يف

 ويستوردون ،أكادمييات يسموها أن أهلها على جيب كان أم ،ذلك أشبه وما
، وأن حتارب الدعاة وتثين على الغربية املناهج عليها ويفرضون اخلواجات هلا

  .من حيارم حىت تعطى
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 يف السنة أهل تقتل اليت األمريكية القيادة حتت الناس بعض يعمل وكيف
 املنضوين أولئك على الدعاوى أمريكا تقيم نفسه الوقت ويف ،والشام لعراقا

 باطل وبعضها حق بعضها فسادهم من أنواعا وتذكر ،وتشتمهم قيادا حتت
  .لدينهم فعل كل وتنسب

 من نصيبها لقضيتهم وهل البلوش؟ عقيدة أي فعلى بلوشستان مثال خذ
 يف العرب الرافضة من عطاءوال بالنصرة أوىل أليسوا إيران؟ على احلملة

 وأن ،طائفية املسمى الوافد املصطلح هذا من رب أن جيب أم ؟األحواز
  وبيكو؟ سايكس وضعها اليت االعتباطية احلظائر وفق ونعادي نوايل

  ورافضته؟ لبنان نصارى من بل املتربجات املارونيات من جنينا وماذا
  ن؟أنطوا ونائبه احلريري سعد هو عنهم البديل وهل
 األمريكيني نظر يف إرهايب أنه اهللا نصر حسن مشكلة وهل

  واإلسرائيليني؟
 احملجة على وتركنا نعادي ومن نوايل من  اهللا رسول لنا يبني أمل
  هالك؟ إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء

 ومسجد ،احلرام املسجد أمواهلم لزيارة البشر من املاليني فقني وهل
  الوطنية؟ والشعارات العربية بالقومية منهم ناإميا  اهللا رسول

 الوعورة دروب بركوب ونغامر ،الواضحة السهلة الطريق نترك وكيف
  والضياع؟ اهلالك وأودية

#   $   %   &   '   )   (     !   "﴿: تعاىل قوله إىل فقط انظر
0   /   .   -  أحنن واحكم ،]٣-١:العصر[ ﴾*   +   ,   

 املخالفة والتطمينات الرؤى ختدعك وال ؟الراحبني من أم اخلاسرين من
  .، والوعود املعسولة، والزيف املعطرلعقلك

 أمساه ملا فريسة لنقع املريض الرجل الغرب مساه مما هربنا وكيف
) والوهابية اإلرهاب (وصمة عنا انتفت وهل ؟العجوز القارة "رامسفيلد"

 وحنارب ؟الغرب ركاب يف بأننا نسري على طرائق الغرب؟ وكيف نسري



 ٨٤٨ 

¿   ﴿ ؟ ونتهمه باإلرهابالسنة أهل من مسلماكان  ولو ااهد    ¾
À﴾ ]يف جزيرة شبه أكرب العرب يرةزج شبه تكون كيفو ،]٣٥:القلم 
 فيها السكنية األرض تكون ذلك ومع ،البشر من املاليني ملئات وتتسع العامل

  !العامل يف السكان أقل من أهلها ويكون الدنيا يف األراضي لىغأ من
 من مع أا اليوم) السعيدة العربية (أنفسهم الغربيون يسمي وكيف

 ويقولون إا تعاين من أكرب ماساة إنسانية يف األرض وجه على البالد أشقى
  ؟العامل

 وبني ،نفق إىل نفق من واخلروج الظالم يف التخبط على اإلصرار وملاذا
  واهلدى؟ النور أيدينا

  يدوم؟ ال متاع على وحرصا ،يبقى ال مافي حبا ذلك كلنفعل أ
﴿   ^   ]   \   [   Z   YX   W   V   U   T

a   `  واالزدهار للتنمية أذلك ؟اهللا خلقنا وملاذا ،]٣٨:التوبة[ ﴾_   
 وهو باهللا واإلميان املنكر عن والنهي باملعروف واألمر للجهاد أم االقتصادي

نا من فضله الطيبات والتنمية ، ومل حيرم عليشاء وكيف يشاء مما يرزقنا
 املدارس من عقود قبل يكن مل ما لدينا بأن اآلن رخنف وكيف املادية؟
  كذلك؟ إال كله العامل وهل واملستشفيات والطرق

 واإلندونيسية استشارية األمريكية تكون أن علينا فرض الذي ومن
  ؟ مع أن الشهادة واحدة،خادمة

 حىت لو ،املسلم املواطن يقبضه مما أكثر الكافر الغريب يقبض وكيف
  ؟كان املواطن أعلم منه وأعلى يف الدرجة واجلامعة واحدة

 أو خبريا ليكون الكافر نستقدم وحنن واألمن الرخاء لنا يدوم وكيف
  ؟ أو خادماسائقا املسلم وجنعل ،مستشارا

  .وهل يرضى النصارى ذه امليزات أم يريدون بناء الكنائس أيضاً
  تنفيذي؟ حكم إىل أوالدنا على ننفق لكي حنتاج وهل

  الكالب؟ جيف على يدلنا أن ونستنكر ،الغراب نستشري وكيف
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 األصباغ ذه املسلمة املرأة تتلطخ أن واخلداع الغش من أليس
  ؟شابة تبدو اهلرمة والعجوز مجيلة تبدو القبيحة جتعل اليت ،واملساحيق
  الظهر دبواحدو العينان ترغا وقد   فتية تكون أن ترجى عجوز

  الدهر أفسد ما العطار يصلح وهل      غدوة كل يف العطار إىل حترو
  ؟)زور ثويب كالبس يعط مل مبا املتشبع: ( الكرمي رسولنا يقل أمل

 ،أمواهلم فيها الناس يضع الذي اآلمن املكان هي سويسرا تصبح وكيف
  كذلك؟ مكة تكون وال

 صداقة له يسل إن" بنفسه يقول من تصادق أن اإلسالم من وهل
  ".دائمة

  :وأعواما وإسرائيل ألمريكا نقول أن أنعجز
  املتجربينا دولة ودالت   وىل فرعون يا الظلم زمان

 ،تايوان يف كثرية مبسارات الطرق إنشاء ،عقل ذي لكل يصح وهل
  املسارات؟ مزدوجة غري طرق على ميوتون البالد هذه يف املسلمني أبناء وترك

 على الفالين  الكرويالفريق صولحب سلمنيامل اهتمام يكون وكيف
  احلرية؟ على األقصى املسجد حصول من عندهم أهم الكأس

  املصطنعة؟ احلدود هذه حنن دم وال ،برلني جدار األملان يهدم وكيف
 تكون وال ،للمتدينني سجونا وإخواما "ذهبان"و "احلائر" يكون وملاذا

  لليرباليني؟ سجونا
 حممد الشيخ بعقيدة ومتسكا ،رسوله وسنة اهللا بكتاب عمال هذا أكان

  وأوامرهم؟ اهللا أعداء بتوصيات عمال أم ،الوهاب عبد بن
  الفضائيات؟ يف ذلك نقول وال ،تغطي الشارع يف للمرأة نقول وكيف
  أنفسنا؟ نظلم وحنن ،يعدل من علينا يويل أن اهللا ندعو وكيف

  وكسال؟ سباتا والنهار وسعيا حركة الليل جنعل أمل
 أن عليك جيب له ونقول ،بشيء مبال غري عابثا جيال نريب كيفو
  وأن حتترم احلاكم والعامل واملعلِّم؟ ؟وتطيع تسمع
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 عليه كانت ما إىل اهليئات بعودة نطالب أن ،والذل الضعف من أليس
 فليغريه منكرا منكم رأى من: (يقول  رسولنا أن مع ،وهوان قيود من

 كل على فاإلنكار واجب) فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه يستطع مل فإن ،بيده
  .أوجب العقيدة دولة أننا يرى من على وهو مسلم

 كما تسري الذوات سيارات أن مع ،فيه مشاكل ال حجا نريد كيفو
 آالف ودعاء املرور بأنظمة احلائط عرض ضاربة ،املشاة طريق يف تشاء

  احلجاج؟
 ونرضى ،والعرب رسالفُ بني خالف إيران مع اخلالف إن نقول وكيف

 وبنجالديش وإندونيسيا وتركيا وباكستان اهلند يف السنة أهل خنسر أن
 الدول وكل ،وغانا وغامبيا وغينيا والسنغال ومايل والفلبني وماليزيا

  اإلفريقية؟
 تونس يف والرافضة ،األهواز وشيعة والنصريية واحلوثيون اللبنانيون وهل

  أيضا؟ رسفُ واملدينة وجنران ساءاألح وشيعة البحرين وشيعة واليمن
  عريب؟ وهو رسفُ ألم القرشي اهللا ضيف قتلوا وهل
  أيضا؟ رسفُ النيجريي اهللا حزب وهل

 أم ؟عاقل كل ويعلمها أحد كل يراها جلية حقائق عن نتعامى وكيف
  الصدور؟ يف اليت القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال أا

 عليها ونسقط فلوجةال لضرب رالكفا مع نتحالف أن العمى من أليس
 ،النمر منر صورة عليها بصواريخ الرافضة فيه يرمجها الذي الوقت يف ،القنابل
 على  وكيف يعتدي األمريكان؟الصواريخ تلك مع  القنابلتلطخت ما وكثريا

 أولئك وكأن أو يقتلوم الرافضة وحياصرهم ،وأطفال نساء إال فيه ليس بيت
 السبهان، ومع ذلك حيالفهم من امرث الغتيال اخططو الذين هم الضعفاء

عون السنة؟يد  
 إىل ،أمل يؤد تربير السكوت عن االحتالل األمريكي للخليج بأنه استعانة

  التحالف مع العدو والعمل حتت قيادته بال فتوى؟
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 العراق يف جتتثه فلماذا البعث حزب على القضاء إيران غرض كان وإذا
  سوريا؟ يف وتنصره
 هذه إعادة فهل الفارسية اإلمرباطورية أجماد إعادة غرضها كان إذا أما
  ؟ واملوصلوالفلوجة ودرعا ودمشق حلب يف السنة أهل بتدمري يكون األجماد

 ال كي ذلك كل أنتناسى ؟مفضوحة عقائدية حرب إا يقال ال وملاذا
  ؟طائفيون السنة أهل إن أحد يقول

  فقط،واليمن والشام لعراقا على السيطرة أيريدان واألمريكان والروس
 وصاحبه أرناط الصلييب أراد كما واملدينة مكة على السيطرة يريدان أم

  والسيطرة؟ االستعمار نوع وتغري الوسائل تغريت وإمنا ،البوكري الربتغايل
وأيهما أكثر حنكة وأصح سياسة، الدولة العثمانية اليت منعت النصارى 

ت وأجندت ااهد الصومايل السلطان دخول البحر األمحر، وأقامت احلاميا
   على نصارى احلبشة أم حنن؟)أمحد(

  إعالمنا؟ وسائل تقول كما الكعبة احلوثيون استهدف وملاذا
 رموزه نذكر وال الدين نذكر ال وملاذا ؟فرس وهم عربية ألا ذلك هل

©   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ﴿ اليهودية الطريقة على هوانا وافق  إذاإال
!   ﴿: يقول تعاىل وربنا ،ءاالنتقا يف خمريون أننا وحنسب ؟]٤١:املائدة[ ﴾±

0   /   .    -   ,   +   *   )   (   '   &    %   $   #   "﴾ 
  .]٣٦:األحزاب[

 اجلهاد عن اشتغاهلم اليوم املسلمون فيها وقع اليت الذنوب أعظم منو
 على يفىن ما وإيثار ،ويةالدني الرفاهية إىل وانصرافهم ،باإلسالم االعتزاز وعن

 اآلخرة يف زهدوا الدنيا أهل الناس أزهد": السلف بعض قال وقد ،يبقى ما
  ."وأبقى خري وهي

 جيدهو ،اجلهاد ترك على يترتب أمر وهو  الذل،الذنوب آثار ومن
 وإن إم "احلسن قال وقد أراده أو الظاهري العز يف بالغ مهما يالعاص

 أىب يفارقهم ال املعصية ذل فإن البغال، م وطقطقت الرباذين م مهلجت
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 يف أقبل ملا السالم عليه يوسف صاحبة نأ وروي ،"عصاه من يذل أن إال اهللا
 ملوكا العبيد جعل من سبحان ":تقال ،الذلة من فيه هي ما ورأت ملكه

 أو فالوزير ،أحد لكل مشاهد أمر وهذا ،"مبعصيته عبيدا امللوك وجعل بطاعته
 ال األمري أو الرئيس أو وامللك  أمام الفراش،يرتشي أن خياف ملديرا أو الرئيس

 أمام املخدرات يتعاطون ال وترامب وأوباما ،املياه دورات يف إال نيدخ
 ونقلها عليه الصورة بتركيز  املسؤوليأمر إذ ،الصالة عكس وذلك ،الناس

جحد " ونكلينت"، حىت أن سارق أو زان بأنه زعيم أي جياهر وال ،العامة إىل
  !"جونز"وفتح سحاب " مونيكا"أنه وضع يده على صدر 

  ".ستورمي دانييلز"وأنكر ترامب ما تدعيه املمثلة اإلباحية 
: تعاىل قال ،اخللق من كثري يف رأيناه وقد ،الدنيا يف معجلة عقوبة الذلو

﴿Yd   c   b   a   `   _   ^   ]   \    [   Z  ﴾ 
  . رسوله أمر خالف من على والصغار الذل اهللا وكتب ،]١٥٢:األعراف[

 الرخيص واملتاع ،الدنيئة الرفاهية خيتار من كل على مكتوب الذل وهذا
r   q﴿: إسرائيل بنو قال وقد ،واجلهاد الصرب على    p   o   n ﴾ 

 ﴾¬   ®   ¯   °   ±   ²﴿: السالم عليه موسى هلم فقال ،]٦١:البقرة[
 والعيشة العزة من به اهللا حباهم ما على لالذ اختاروا فاليهود ،]٦١:البقرة[

 ومثلهم ،ومسكنة وذلة اهللا من بغضب يبوءوا أن بذلك فاستحقوا ،الرغيدة
   الفاين احلطام على حيصل لكي أخرى حلضارة تابعا يكون أن يرضى من

 اهللا طاعة مبثل نفوسها الناس أكرمت ما: "الداراين سليمان أبو وقال
 ولو عليه هلوام عصاه من عصاه إمنا: "وقال "معصيته مبثل أهانتها وال

  ."للذل فليتهيأ الدنيا أراد من: "السلف بعض وقال ،" حلجزهمأكرمهم
 أن ربه سأل ملا السالم عليه موسىومن العز ذكر اهللا وتسبيحه دائما، ف

  .]٣٣:طه[ ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿: وزيرا، قال هارون جيعل أخاه
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 :زكريا لعبده اهللا قال وقد لصاحبه، وشرف اهللا من عز ذاته فالتسبيح
﴿p   o   n   m   l   k﴾ ]حممد لعبده وقال ،]٤١:آل عمران 
 :﴿ á    à   ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù    Ø   × ﴾ ]٤٩-٤٨:الطور[، 

 ،معروفة كثرية آيات يف املشركني عناد على بالتسبيح يستعني أن ربه وأمره
   X   W   V   ba   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y﴿: تعاىل قوله منها

j   i   h   g    f   e   d   c﴾ ]فكان ،]١٣٠:طه  الناس أكثر 
 وهي ،هللا وعبادة تسبيحا األمم أكثر بعده من أمته كانت مث ،هللا تسبيحا
 غري وهو- والده إن األمريكيني املسلمني أحد يل قال وقد ،اليوم إىل كذلك
 يف اهللا تعبدون فأنتم ،الصحيح الدين هو هذا: سالماإل عرف ملا قال -مسلم
  .االسبوع يف واحدة مرة هي فإمنا النصارى أما مرات مخس اليوم

 املقيم ،اهلند حكومة طريق عن الربيطانية املستعمرات وزارة أمرت وملا
 اإلخوان عن يخربهال جند إىل يذهب أن "ديكسون" الكويت يف السياسي

  ."حقا اهللا يعبدون الذين  همهؤالء": وقال ،منهم رأى ملا عجب
 كل ويتناول ،له ويصلي وحيمده يسبحه ،باهللا الصلة دائم املؤمن فقلب

 تعار إذا حىت ، بالرسول اقتداء حاالته كل على اهللا ويذكر ،بامسه نعمة
  .الليل من

  .جنوم وعلى وقعودا قياما اهللا يذكرون الذين هم األلباب افأولو
 وهؤالء ،آدم بين من واألغبياء اجلن من الشياطني إال اهللا ذكر يدع وال
  .بالنهار محار الليلب جيفة أحدهم ترى الغرب يف كثريون األغبياء

: فقال ،ذكرهي الومن  اهللا يذكر ملن عظيما مثال  النيب ضرب وقد
  ).وامليت احلي كمثل يذكره ال والذي اهللا يذكر الذي مثل(

  واملغفلونالغربيون فليختر ،ميت وإما غيب إما هو اهللا يذكر ال من وكل
  .اممنه شاؤوا ما

  :اخلارج يف للمسلمني نصيحيت -
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 لكل نصيحيت فأقول ،الغرب بالد يف مقيم داعية  كلإىل نصيحيت أقدم
 له يزين وال ،دعوته يف ويستمر هناك يظل أن الدعاة من الغرب بالد يف مقيم

  .لك خريا ذلك لكان دةالعقي وتعلمت ،للسعودية جئت لو أنك الشيطان
 ويعلمونك ،للدعوة بالترخيص ويطالبونك ،أجنيب إنك يقولون فهنا

  .السرية التقارير ا توصي كما العقيدة
 ليعج أن خارجها من البالد هذه إىل القدوم اهللا  لهكتب من وأنصح

 وهم ،ودنياه دينه يف له خري فقومه ،فيها اهللا إىل والدعوة بالده إىل بالعودة
 وقبيلته ،زراعة أو رعي من عليه عاشوا ما على وليعش ،مبرتلته الناس عرفأ

  .االعتباطي السياسي التقسيم وفق عدة دول يف تعيش وآسيا فريقيةإ يف
 وال ببطاقة أحد يطالبك وال ،ترحيل أو تفتيش أو حواجز هناك وليس

 ومصر العراق يف أو الشام سائر أو فلسطني أهل من كان ومن ،ترخيص
 ويأمر ،استطاع ما وجياهد اهللا إىل يدعو بل ،خيرج وال يهاجر فال ريهاوغ

 كتاب أعظم وهو كان أينما اهللا كتاب وعنده ،املنكر عن وينهى باملعروف
  .العقيدة يف

 يف وهو تعلمها ميكنه ولكن ،العربية اللغة بتعلّم بعضهم تذرع ورمبا
 بعض وتركيا رالهو يف وكذلك ،كلورادو والية يف قابلت وقد ،بالده

 أن ووجدت ،بالدهم يف وهم وأتقنوها العربية اللغة تعلموا الذين اإلخوة
 عمن يقلون ال ،ذلك وأشباه املدرسة أو اخللوة أو احملضرة من خترجوا الذين
  .املدينة يف اإلسالمية اجلامعة أو األزهر من خترج

 ،ملوعودةا اجلنة أا ظانا الغرب بالد إىل يسافر ال أن مسلم كل وأنصح
 وليحتسب ،العنت أو الرزق ضيق من املسلمني ديار يف يلقاه ما على وليصرب

  .به الظن وحيسن عليه ويتوكل اهللا عند ذلك
 ،املنحطة واألعمال واالامات العنصرية جيد الغرب ديار يف فهناك

 يتولون أم ذلك ومن ،السيئة العاداتو للشريعة املخالفة القوانني وفيها
 رفقا العقيقة أو أضحيتك ذبح من ومينعونك! إليهم شكوا إذا نائكأب رعاية
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 اجليف أما ،احلالل األكل عندهم ويصعب ،يزعمون كما باحليوان منهم
 يف حىت شيء كل يف اخلرتير دهن دخلونوي ،باهللا نعوذ متوفرة فهي واخلنازير

  .اخلبز
  .البحر يف يغرقوك مل إن هذا

 ويدرسوم ،أبناءك روانص ورمبا ،كثرية تنصريية منظمات ولديهم
 ويضايقون ،لغتهم بغري الكالم ومينعون ،العامة املدارس يف علمانية مبادئ
  .ذلك وأمثال شعرها غطت إذا املرأة

 لماوإذا رانت الذنوب على القلوب فسروا الكوارث تفسريا عكسيا، ف
 عليهم رد ،الذنوب إىل سببها اإلميان أهل وأرجع القاهرة يف الزالزل وقعت
 لزالزلا  هيما الذنوب السبب بيقولوا": مبارك حسين آنذاك املصري الرئيس
 ال اليت الدول حىت أي ،"وإيطاليا اليابان ومنها املتقدمة الدول حىت تصيب
  .فخامته عند هلا ذنب

 يف حىت تقع الفيضانات: حكامها أحد قال جدة السيول اجتاحت وملا
  .قلوم تشات !ريكاوأم بريطانيا مثل املتقدمة الدول

 ويقول ،وغفلة ختديرا العامة يزيد لألحداث اإلسالمي غري والتفسري
  .تتضرعواال و تتوبوا الف هكذا ابقوا: هلم

 ،احملصنات قذف والسنة الكتاب يف عنها اهللا ى اليت الكبائر منو
 وهو ،عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم يقذف وحديثا قدميا الرافضة وبعض

 القول وهذا ، اهللا رسول عرض يف قادح الكرمي للقرآن مكذب أمنا فهبقذ
 وكل ة،فارسي إيران كون من وأنكى أشد وهو ،املاليل عند حىت كفر

 االقتصار دون ذلك من وكالمهم كتبهم يف ما بيان فينبغي ،ضده املسلمني
  .لعربل الفرس  عداوةعلى

 القدس وفيلق ،يرايناإل الثوري كاحلرس الرافضة عالقة لفك ينبغي كما
 يف النصريية كمح كرذ ،والنصريية ببشار امليليشيات وسائر الالت وحزب
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 وبذلك ،اإلمامية مذهب هو هذا وأن ،رهمتكفِّ اليت نفسها الرافضة كتب
  :واحد حبجر عصافري عدة صيد ميكن
  .للناس احلق وبيان شيء كل يف الوحي حتكيم .أ 
  .بشار نظام مع قتالال عدم وضرورة ،النصريية حكم بيان .ب 
 -اإلمامية عقيدا أن على ينص الذي- إيران دستور يف ما بيان  .ج 

 .واضطراب خلل من
 يدعي حيث السنة أهل وليس ،رونيكفِّ الذين هم الرافضة أن بيان  .د 

 .تكفرييون السنة أهل أن الرافضة
العدل الذي أمر اهللا به حني نقرأ حكم النصريية من كتبهم نفسها،   .ه 

 .الفوائدوغري ذلك من 
  إنوال والعرب الفرس بني قومية احلرب بأن القول يصح ال وهكذا

 مستبدة حكومتها بأن القول يصح ال وكذا الدولية القوانني ختالف إيران
 واملسلمون ،كانوا نماأي السنة غري والشيعة دينية احلرب بل ،فقري وشعبها

  .ر من فقر اإليرانيني، والفقر الذي يف امة أكثالعامل يف األكثرية هم السنة
ولنعلم أن الذنوب جتر الذنوب، فلنقلع عنها من أساسها، وهذا ما عرفه 

 مبلغا البنوك أحد من يقترضون أم لبنان نصارى شطارة منأعداء اهللا، ف
 وأم ،فالن وزنا فالن سكر بنشر ويهددون ،صحيفة أو قناة به ينشئون
 أو الزناة أولئك هلم ويدفع ،نشره ويستطيعون ،ذلك على األدلة ميلكون

 وهكذا ،النشر يف ويستمرون ،القروض منها يسددون طائلة ماليني الشاربون
 وتصبح ،الذنب على بالذنب اهللا ويعاقب ،أخرى معصية إىل املعصية جتر

 يعطونه املسلمني مال بيت من املذنبون ينهبه وما ،لالبتزاز وسيلة الذنوب
  .مضاعفة سلمنيامل على اخلسارة فتكون ،النصارى

:  أشد، قال اهللا تعاىلاألمركون ورمبا أدت الذنوب إىل الشرك في
﴿d   c   b   a   `   _    ̂  نقل الشيخ ، وقد]٦٣:النور[ ﴾[  

:  قولهحممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا يف كتاب التوحيد عن اإلمام أمحد 
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تعاىل عجبت لقوم يعرفون اإلسناد وصحته يذهبون لقول سفيان، واهللا "
`   h   g   f   e   d   c   b   a﴿: يقول    _    ̂   ]﴾ 

  ". أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك]٦٣:النور[
 اهلزائم يف الذنوب وأثر ،العسكرية اهلزائم الذنوب عقوبات ومن

كل  يف املؤمنون يعرفها حقيقة وهذه ،عصرنا إىل أحد معركة منذ مشهود
 نثرا املصلحون قال الدرعية لباشاا عساكر احتلت فلما ،ومكان زمان

) تركيا لتقسيم مشروع ١٠٠ (الغرب وضع وملا ،ذنوبنا بسبب هذا: وشعرا
 علم ،العثمانية الدولة لتفتيت "لوزان" مث "بيكو -سايكس" اتفاقية وضعواو

 ،العثمانيون فيه وقع ما بسبب هو إمنا ذلك أن ،وعرب ترك من الدين أهل
 حممد أوالد يف الفساد وقع وملا ،والتغريب املعاصي من والترقي االحتاد ومجعية

  .الناصر عبد ومجال جنيب حممد منذ ،العسكر عليهم اهللا سلط باشا علي
 ،اليهود وهم ،خلقه أحط األمة على اهللا سلط ،القومي الفكر ظهر وملا
  .وهكذا الستة األيام حرب مسيت اليت احلرب يف فهزموها
  :ار بالكفالتشبه الذنوب أعظم منو
 الكفار وقلدوا الشهوات واتبعوا الصلوات تركوا قد املسلمني شبابف

 املسلمات النساء أما ؟بالكال مثلهم واقتنوا وقصام وأزيائهم رطانتهم يف
 القنوات وتسابقت ،كالغربيات وأظافرهن وشعورهن وجوههن صبغن فقد

ي يثين  ولكالبدن؟ من كثرية وأجزاء الرؤوس كاشفات متربجات ن لإلتيان
الغرب علينا ويقول إننا متحضرون مسحنا للنساء بدخول املالعب، وخصصنا 

  !أماكن للمدخنات، بينما املطاوعة مشغولون مبكافحة التدخني
 نصيحة أمر ويل أو مرب أو ،مسؤول من مسلم كل أنصح هنا وأنا

 املالمسة أن نعلم وأن ،املعاصي عن واإلقالع الكف بضرورة ،املشفق اخلائف
 ،نصوحا توبة اهللا إىل نتوب أن لنا آنقد و، جمدية غري للمشكلة سطحيةال

 كل يف نفنت وأصبحنا ،مكان كل من واألزمات النذر تتابعت وقد السيما
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 تقع منكر كل وأنكروا املؤمنون أيها مجيعا اهللا إىل فتوبوا ،مرتني أو مرة يوم
 على وتكالب ،الدنيا على وتنافس ،غفلة يف الناس فأكثر ،أعينكم عليه

 وقليل، والشركات واحملالت املؤسسات لذلك وينشئون ،الفاين حطامها
 وأنه ،يهمل وال ميهل تعاىل اهللا أن املؤمنون أيها واعلموا ،آخرته مهه من منهم

 الترف عاقبة وأن ،استدراجا كانت رمبا النعم وأن ،يفلته مل الظامل أخذ إذا
^   _   `   ﴿ :تعاىل قوله رواواحذ ،واهلالك والشقاء اخلوف هي والبطر

g   f   e   d   c   b   a﴾ ]وقوله ،]٥٤:سبأ: ﴿   ¼    »   º    ¹
Á   À   ¿   ¾   ½﴾ ]فإنه امللذات من فيه أنتم ما يغركم وال ،]٣٧:فاطر 

Ö   ﴿ :يقول تعاىل    Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê
   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×!   )   (   '   &%   $   #   "   

  .]٤٥-٤٤:األنعام[ ﴾*
  .وال حتسبوا أن اهللا غافل عما يعمل الظاملون

 إال مهل ناصر ال أنه ،واليمن ومصر والعراق الشام أهل يعلم أن جيبو
 ،استطاعوا ما ويصربوا ،أنفسهم على مث وحده عليه يعتمدوا وأن ،اهللا

 عند من هو إمنا عليهم واملالحدة والروافض النصارى تكالب أن ويعلموا
 موقذفوأنه حني يقتلهم أعداء اهللا بالرباميل املتفجرة أو غريها أو ي ،أنفسهم

 للقومية اية جهة ومن ،جهة من هلم تطهري ذلك فإمنا ،احملرمة باألسلحة
 ،نفاق وأشباههم الرافضة إىل االنضمام وأن ،والتعددية والدميقراطية والوطنية

 ،اهللا بشرع حيكم مل ملن شرعية ال وأنه ،اجليش أو الربملان يسمى افيم سواء
 من مع سرا ويتواطأ علناً يستنكر وأنه ،وخمفية معلنة سياستان له الغرب وأن
 األمم هيئة أو اإلنسان حقوق أو الدويل اتمع يسمى ما وأن ،مصاحله خيدم

 يتاجر سلمنيامل بعض أن فكما ،األعداء هلم يضعها الوطنية الوحدة أو
  الشعارات؟ ذه الغربية احلكومات تتاجر ال فكيف باإلسالم
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 يف يعمل كل" األولون الزنادقة عنها عرب ما نفس هي املزعومة واحلرية
رد عليه ابن  ،قدمي كالم وهو ،اإلسالم دين عكس وهذا ،"يشتهي ما دينه

 احلالج يزعم كما اهللا إىل توصل األديان كل: هلممثله قووتيمية رمحه اهللا، 
  . والتعدديةاحلرية ملعىن إسالمي غري مفهوم وهذا الضال

H   ﴿: تعاىل قوله عكس وهو    G    F   E   D   C   B   A   @   ?
K   J   I﴾ ]٨٥:آل عمران[.  

  !وأخواا" الدين هللا والوطن للجميع"واليوم يقولون 
 بعض قال وقد املسلمني أكثر عند النصر مفهوم تصحيح ينبغيو
  ."اهللا مبعصية يعمل عدوه يرى أن اهللا من نصرة باملرء كفى" :السلف

 فهو ارمني سبيل  باجلهاداهللا أبان وإن والطاعة بالصرب هو إمنا فالنصر
 اليهود حقيقة به اهللا أبان إذ ،الشام يف اجلهاد مثال خذ ،نصر على نصر

و أن املسلمني ، ولقالئل سنوات يف والقوميني والرافضة والباطنية والنصارى
  .دفعوا مئات املليارات ما حصلت هلم هذه املكاسب

وإذا كان أعداء اهللا على عقيدة ضالة وشرك عصري، وكبرية من 
  .الكبائر فذلك نصر للمؤمنني

  .األعداء وتسلط اهلزمية عنه ينشأ مما والتنازع التفرق تسبب والذنوب
v   ﴿ :لوقا ،]٤٦:األنفال[ ﴾$   %   &   '   )﴿ :تعاىل قال

�   ~   }   |   {   z   y   x   w﴾ ]الشيخ قال ،]١٠٥:آل عمران 
 اإلسالمية الدول استقرأت أنت إذا": اهللا رمحه سعدي بن الرمحن عبد

 فيها أطمع الذي والتفرق الدين ترك ،ملكها زوال يف األعظم السبب وجدت
  ."بينهم بأسهم وجعل األعداء

 عصاه وملا ،والبغضاء العداوة بينهم ىألق اليهود عصاه ملا تعاىل واهللا
 الكتاب أوتوا الذين تفرق وهكذا ،البغضاء العداوة بينهم أغرى النصارى
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 اجلنوبية البوذية الشمالية والبوذية اهلندوسية منهم فكان ،اوس قبلهم وتفرق
  .حتصى ال فرق هذه كل وحتت والزرادشتية
  :الذنوب عالجمن 
 عند ربه أن العبد يعلم وأن ،باهللا لظنا حسن العمل إحسان مع ينبغي

 ،االستغفار دوام وعلينا ،كبرية ومصيبتنا كثرية فذنوبنا وإال ،به عبيده ظن
 ،أولياءه خيذل تعاىل أنه نظن أن الظن سوء ومن ،اجلاهلية ظن به نظن وأالّ

 خوفه جيعل أن للمؤمن وينبغي ، حممد برسالة يكفر ملن العاقبة وجيعل
 ،اهللا معصية عن حجزه ما اخلوف من وحسبه ،الطائر كجناحي ورجاءه
 يف وليس ،رمحته سعة يف ويثق باهللا الظن حيسن جيعله ما الرجاء من وحسبه
  .حسنة كانت مهما هو أعماله

 االستغفار دوام ينبغي له ويرفع درجته عند اهللا ،ذنوبه عن ريكفِّ ولكي
 ،الذنوب صابون هو غفارواالست ضرورية فالتوبة ،اهللا إىل والضراعة والتوبة

 ودوام هللا النية إخالص احلسنات أعظم ومن ،السيئات يذهنب واحلسنات
 سبيل يف واجلهاد واحلج والصوم ،الزكاة وإيتاء الصالة وإقامة ،وذكره شكره

 اخللق وحسن ،املنكر عن والنهي باملعروف واألمر ،اجلهاد أنواع بكل اهللا
 حسنة وكل ،لآلخرة واالستعداد الدنيا يف والزهد ،مسلم لكل والنصح
 املزعوم التوحيد أهل قال كما ال وحدهواملؤمن يعبد اهللا  ،اهللا إىل تقرب
 أن مستعد أنا هلا عبدا ليكون عسكري أمريكا جتيب ما بدل "حكمونا الذين
إذا : "، وقال آخروناهللا أهلكه حىت هلا عبدا ظل وفعال ،"هلا عبدا أكون

 وكذا فنحن مستعدون إلقامة عالقات مع كانت أمريكا تريد منا كذا
  "!.روسيا
 تعاىل بقوته هدديآلخرين، بل  بعبودية  للبشرعبودية ستبدلي الاملؤمن و

 مقامات أعلى فهي ،وحده هللا بالعبودية افتخرنا إن ونفتخر ،عدو كل
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 ، حممد عبده هو اهللا على الناس أكرم أن نعلم وكلنا ،قاطبة املخلوقني
  : التكرمي مقامات أعلى يف ربه قال ماذا فانظر

: يقول قط البشر من ألحد مثله يقع مل الذي اإلسراء مقام يف .١
﴿   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !

  .اآلية ]١:اإلسراء[ ﴾.
O   ﴿: يقول منه أعلى مقام ال الذي الوحي مقام يف .٢    N   M   L

P﴾ ]١٠:النجم[.  
W   V   ﴿: اجلن عن يقول الدعوة مقام يف .٣    U   T   S   R   Q   P

Y   X﴾ ]١٩:اجلن[.  
Z   ]   \   [   ^   ﴿: لقومه السالم عليه املسيح قاهلا كلمة وأول  

 ̀  :العاملني كل على واملنة اإلنذار مقام يف  تعاىلوقال ،]٣٠:مرمي[ ﴾_  
﴿¬   «   ª   ©    ¨   §   ¦  ذلك وأمثال ،]١:الفرقان[ ﴾¤   ¥   

 .القرآن يف كثري
 ،رسوال عبدا أو رسوال ملكا يكون أن بني  حممدا نبيه اهللا خري وملا

 أفضل فهذا ،السالم عليه جربيل ذلك وصوب ،رسوال عبدا يكون أن اختار
 العبودية هذه ومقتضى ،السالم عليه سليمان مثل رسوال ملكا يكون أن من
  .والسالم الصالة عليه يوما ويشبع ،يوما جيوع أن

  .بودية هي أعلى الدرجات وأعظمهافالع
وكان الصحابة الكرام خيافون جدا من الذنوب وحيزنون الحتمال 
ارتكاا، فهذا قيس بن ثابت بن مشاس كان من طبيعته اخللقية اجلهر 

:  اهللا تعاىلل، ولكن ملا أنز ومل يرفع صوته فوق صوت النيب ،بالصوت
﴿x   w   v   u   t   s   r   q   p﴾ ]ُراتاحلاآلية، ظن أمنا ]٢:ج 

 حىت أنزلت فيه وأن عمله قد حبط، فحزن لذلك وانقطع عن جملس النيب 
ال يرتفع صوته، فانظر إىل حاله هذا وانظر إىل الذين يظنون أن الصواب 
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واحلق يف نظرية فالن أو يف فلسفة عالن، ويطالبون بكذا وكذا مما خيالف 
  ظم من جمرد اجلهر له بالقول؟، أليس هذا رفعا فوق صوته وأعسنته 

ورمبا صرحوا أن احلياة يف ظل الدين حياة غري إنسانية، وأن التمسك 
بالدين رجعية وظالمية وتأخر، ومسوا املتمسكني حبقيقة اإلسالم 

 جمرد مشاعر هائمة وال ، وبعض املسلمني يظن أن حمبة النيب "إسالمويني"
<   ?   @   D   C   B   A   ﴿ :يتبعون سنته الشريفة، واهللا تعاىل يقول

E﴾ ]٣١:آل عمران[.  
وقد وصف اهللا من ينادي رسوله من وراء احلجرات بأن أكثرهم ال 
يعقلون، فكيف من يردون سنته اليوم وحياربون دينه، ويرون أن ذلك عقل 

 ويريدون الوسطية األمريكية واالعتدال األمريكي، ويهددون بتدمري وعلم؟
  !من دعا لغري ذلك

Ò   ﴿ :القاعدة العامة يف الذنوب هي قوله تعاىلو    Ñ   Ð   Ï 
Ø   ×   Ö    Õ   Ô   Ó﴾ ]ولوال أنه يعفو عن كثري وال ،]٣٠:الشورى 

 ملا ترك على ظهرها من دابة واحلساب عنها  أيدينا،يؤاخذنا مبا كسبت
 ،ا وكل يسأله ربه على قدر إسهامه يف الذنوب أو مسؤوليته عنه،فردي

 وعلى العامل ، فعلى احلاكم مسؤوليته،ع ومسؤول عن رعيتهوكلنا را
 وكذا على الوالد واملدرس وإمام املسجد ، وعلى اتمع مثل ذلك،مسؤوليته

 بالقلب ا وأضعف اإلميان هو ما كان إنكار،واجلار وكل من يعلم وال ينكر
 بل هو عمل إجيايب يستلزم إظهار ، وليس اإلنكار بالقلب صفة سلبية،فقط

 مث يتبع ذلك مقاطعة ، واالستنكار بنظرات العني،لغضب ومتعر الوجها
 وبعض الناس هداهم ، وي النفس والقرابة عن ارتياد أماكنه،صاحب املنكر

 وحييلون القضية إىل من أجازها ،اهللا جياملون فيما هو صريح من املنكرات
ه فعل  مع أن أحدا مل يرغم غري، أو سكت عنها من العلماء،من احلكومات

 أرأيت لو أنك عشت يف بالد تبيح اخلمر أو الدياثة أكنت فاعال ،املنكر
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 ،التشجيع الكروييكون ذلك؟ فكيف يوضع احلساب يف البنك الربوي 
 الذين ، وحفالت ما يسمى الفنون الشعبية،وتتبع املواقع اإلباحية واخلالعية

  .يضربون الدفوف بال سبب
ري إمياننا بأنه ما نزل بالء إال بذنب، ونضم إىل كونه تعاىل يعفو عن كث

وال رفع إال بتوبة، ولكي يتوب اهللا علينا ويعفو عن ذنوبنا ويصلح أعمالنا ال 
نقول إال القول السديد، ونعلم أن ذنوبنا ال تقتصر علينا بل يتعدى ضررها 
إىل البيئة اليت حولنا كلها، فنصلح قلوبنا ونوقن أن أساس كل عمل هو عمل 

 ، فسد اجلسد كله وإذا فسد، صلح اجلسد كلهالذي إذا صلح القلب،
والقلب له حاالت من املوت والقسوة أو املرض أو السالمة وكل ذلك جاء 

، والذنب كالنكتة )إغاثة اللهفان(يف القرآن وفصله ابن القيم يف كتابه 
  .السوداء، فإن تاب صاحبها صقل وإال أصبح مسودا كله

 وفيه يكون اليقني أو ، وحمل البغض أو احلبهو موضع التزينيالقلب و
 ومن أعماله الصدق واإلخالص واإلنابة والرقة واللني ،الشك والصرب أو اهللع

 ، وهو مناط املؤاخذة والعقوبة،اخل… لذكر اهللا واخلشوع ملا نزل من احلق
 أو الغين ، من حال الغين املتصدق كما ذكر النيب ،أو العفو والتجاوز

الفقري الذي يتمىن أن يكون مثل هذا أو ذاك، وحال املقتول إذا  و،الطاحل
 ا يف القلب ومب،كان عازما بقلبه على قتل صاحبه، وبني كيف يزين القلب

  . وجتاورمها فيه، مع وقوفهما يف صف واحد، وآخرمصلٍيكون التفاوت بني 
 وبه ، ومل يلحق م من بعدهم، القلوب سبق الصحابة من قبلهمومبا يف

  .بق الصديق كل الصحابةس
 أنه تعاىل ال يفاجئ الناس ، وسعت كل شيءيتومن سعة رمحة اهللا ال

 ، ويذيقهم من العذاب األدىن لعلهم يرجعون، بل ينذرهم،بالعذاب األكرب
ومن العذاب األدىن الغالء واملكوس واألمراض والبطالة واهلزات األرضية 

  . وحبس القطر وأمثال ذلك،العنيفة والتقلبات اجلوية ،والرباكني اليت ال تعم
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 وإن أصروا واتبعوا ،فإن تابوا ورجعوا إىل اهللا رفع البالء عنهم
 ، سلط عليهم العذاب األكرب،الشهوات وأطاعوا املفسدين وبطروا معيشتهم

اللهم لك احلمد والشكر على ما تعفو عنه من فوما يعلم جنود ربك إال هو، 
  .ا فعل السفهاء مناال تؤاخذنا مبنسألك أ و،سيئاتنا

 ،ومن آثار الذنوب أن املال الذي هو يف األصل نعمة أصبح نقمة علينا
 ومن أعطاه ، لكن اهللا جعله شؤما على آخذه،إذ هو يف الواقع مدد للكافرين

 وخمالفة ، وحيبط سعيه حني يرتد حربا عليه،يبتليه اهللا بالندم والتحسر
  .من الدول إىل اخلدم هذا غري تكالب اللصوص علينا ،لسياسته

 بل حىت البيئة ، ليس البيئة املائية فقط، تدمري البيئة الذنوبومن آثار
 ، فاحلبارى يف وكرها كما قال أبو هريرة تشكو من ظلم الظامل،احليوانية

 وكل ، تلعن عصاة بين آدم إذا اشتد القحط-كما قال جماهد-والبهائم 
 تقول إمنا منعنا -ل عكرمةدواب األرض حىت اخلنافس والعقارب كما قا

  .القطر بذنوب بين آدم
 اهللا مثود ملا قتلوا الناقة اليت كانت تعطيهم حليب كوانظر كيف أهل

 ، وحنن اآلن نشاهد دوال ال نفط فيها،اخللفات جمانا مهما ملؤوا من اآلنية
ولكنها أغىن من دول النفط مبا تنتجه من احلليب البقري، وانظر كيف مزق 

، وكل  بعد أن كانوا ينعمون يف جنتني عن ميني ومشال،سبأ كل ممزقاهللا قوم 
  .ذلك إمنا هو بالذنوب

ى املعاهد لغوتأمل ماذا جنت السعودية اآلن من إعطاء املخلوع الذي أ
 مث ،خسرت أوال املليارات واألراضيف ، وحارب حزب اإلصالح،العلمية

اليمين عليه سنة  وقد وقفت معه ضد ثورة الربيع ،حارا وقتل جنودها
 وغضت النظر ، وعاجلت حروقه ملا أراد الشعب اليمين التخلص منه،٢٠١١

 وعما قتلوا يف دماج، نعم حلزب ،عما يفعله احلوثيون يف مشال اليمن
 علميا إذا قيست إصالحها ولكنها هينة ميكن ،اإلصالح وأهل دماج أخطاء

 وأصبحت ،خلوع واحلوثينيبالكلفة املادية واملعنوية اليت ترتبت على حرب امل



 ٨٦٥ 

املوت ألمريكا املوت "الزيدية واجلارودية مع األسف هي اليت ترفع شعار 
  !، بينما أهل التوحيد يوادوما"إلسرائيل

 الذي ذهب اجليش السعودي ،وقس على ذلك املوقف من حافظ أسد
 ولكن ، كان صدام حسني أكرب عدو هلايت واملوقف من إيران ال،حلمايته
  ).املعتدي( على صدام حسني ومست اجليش العراقي هة أعانتالسعودي

ومن آثار الذنوب أن الغرب استعمرنا استعمارا جديدا مساه الباحث 
 ومساه الشاعر اليمين عبداهللا ، استعمار احلياة"برماساه"  األملايناالجتماعي

  : وقال عن أهله،الربدوين االستعمار السري
   صدريوسيف الغدر يف  غزاة لست أبصرهم 

  .وحنن ال نزال حنلم بصورة االستعمار القدمية أيام شركة اهلند الشرقية
، وجعل وذا االستعمار أحل الغرب شعارات ماكدونالدز حمل الصلبان

 وجعل الصناعات الغربية كالبيبسي واألدوات شركاته تقوم مقام اجليوش،
 وحلت األسلحة ة،القواعد العسكريالكهربائية واهلمربجر واألزياء تقوم مقام 

 وحل دونالد ،املباعة للمغفلني خبربائها وصيانتها حمل احلمالت الصليبية
  ! وأصبحنا حنن الذين ندفع للكفار اجلزية،ترامب حمل البابا أوربان

 ومل ينهب االستعمار اجلديد ،وأصبح املثقف هو الذي يرطن باالجنليزية
د غريبا أن جتد كتابا للغزايل  فلم يع، بل ب املؤلفات واآلثار،ثرواتنا فقط
دنا من   وال أثرا عراقيا أو مصريا يف متحف نيويورك، وجريبزك،يف مكتبة ال

معىن إنساين أو حضاري لكي نعيش أمة من البهائم مهها الطرب واللهو كل 
  !واللعب

وما يترك لنا من الفتات أو نستحقه من ثرواتنا فإننا ننفقه يف شراء 
 وتتهمه باإلرهاب ،م غزوه امجه وسائل اإلعالم املنافقة ومن يقاو،منتجاته

  .س بذلك على الشعوب وهكذا وتلب،والتطرف والشر



 ٨٦٦ 

 وأي ،واملمنوع منعا باتا هو أن نستقل عنه يف رأينا وسياساتنا وأمورنا
 ،تقصري يراه يف محاية أوكاره االستعمارية اجلديدة ال يقع على عاتق جيوشه

  . األمنية عندنا وعلى مواطنينا حننبل على عاتق األجهزة
   وأي مصيبة أكرب من مصيبتنا؟،فأي استعمار يف الدنيا أعظم من هذا

 ، قدم مستعمر على الطريقة التقليديةهاحىت جزيرة العرب اليت مل تطأ
 األمريكية أعدى اإلمرباطورية ومل تعد ،أصبحت أهم املستعمرات احلديثة

وكذا إسرائيل كانت العدو اللدود !  بل أوثق حليف وأصدق صديق،عدو
  .فأصبحت تربطنا ا مصاحل مشتركة وأهداف مشتركة

وهذا بعض ما أوصلتنا إليه ذنوبنا وكسبته أيدينا وجنته علينا املعاصي 
واهللا تعاىل ، ومنها السكوت عن قول احلق، وحتذير من يهمه األمر، واآلثام
   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   w﴿ :يقول

{   z    y   x﴾ ]ومن الفسق إيثار الدنيا على اآلخرة ،]٨١:املائدة 
  .، واشتغالنا عما خلقنا اهللا لهواآلجل على العاجل واتباع الشهوات

  :قل يل يا أخي املسلمف
أال يستحق من كانوا غثاء كثغاء السيل أن تتداعى عليهم األمم 

  ثأر؟ويغزوهم من مل حيترف الغزو وليس بينهم وبينه 
 ،وانظر كيف نصب الغرب لنا فخاخا جديدة مل تكن معروفة من قبل

 وأصبح املفكرون هم ، والقرارات األممية،كالقانون الدويل والشرعية الدولية
  وأصبح العظماء هم غاندي وجاكسون ونابليون،نيتشه وهيجل وداروين

  . وروزفلت
 ،الدار اآلخرةفكيف نضع يف أيدينا وأرجلنا قيود أمة غافلة عن اهللا و

  .وملء أمساعنا وأبصارنا كتاب اهللا الذي يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم
 الزالزل اليت يقولون إن حي اجلامعة يف جدة سيكون  الذنوبومن آثار

 وانظر إىل ما يعترفون بوقوعه مثل الزلزال الذي ،مركزا هلا، دع ما ينكرون
 وذكروا قوته هـ،٢٧/١/١٤٣٩اعترفت به هيئة املساحة اجليولوجية يف 



 ٨٦٧ 

 مترا يف البحر  كيلو٣٠مركزه كان على بعد حوايل  وأن ،على مقياس رختر
 وأعلنته وكالة األنباء السعودية، وقس على ذلك الزالزل من جيزان ،األمحر

   السيما يف العيص والنماص فمىت نستغفر ونتوب؟،حىت تبوك
دول الزراعية ومن آثار الذنوب الفقر الذي أصبح عاما ليس يف ال

 ، بل حىت يف الدول الصناعية الكربى اليت يسموا متقدمة،والرعوية فقط
من األمريكيني حتت خط % ٤٠ يف أمريكا إن اإلحصائياتفتقول آخر 

 الواليات األمريكية ىن فما يكاد الظالم جين يف أغ، وهذا أمر مشاهد،الفقر
 ها كما ينبش،ا عن الطعام حىت ترى الفقراء ينبشون القمائم حبث"كاليفورنيا"

  .احلاجيات عندنا حبثا عن املعلبات الغازية
 ،وللبغي الذي ترتكبه أمريكا حبق العامل غزا البضائع الصينية الرخيصة

 ٥٠ غزا بوش الصغري العراق ظلما وعدوانا اضطرت أمريكا لقفل وبعد أن
  .، فلم يذهب دعاء العراقيني سدىألف مصنع

 عن حصار غزة ابتالهم اهللا بالغالء والضرائب وملا سكت أهل احلرمني
وغريها، وكذلك سكتوا عن الغزو العلماين الذي جيتاح األمة ويأكل 

 ويوسف العتيبة وحممد بن ،األخضر واليابس لكي يرضى ضاحي خلفان
 وأحلوا ، وأصبح السجناء هم الدعاة،زايد، وصار الدين ينتقص يوما بعد يوم

 مندوبيات وأقفلوا ،مر باملعروف والنهي عن املنكرهيئة الترفيه حمل هيئة األ
لوا آل و وح، ورصدوا اجلوائز لالعيب البلوت، وفتحوا دور السينما،األحياء

 وجعلوا احلديث عن ضالل الباطنية والرافضة ،الشيخ من شريك إىل تابع
  بل، ومل تعد كثري من اجلهات تستفيت هيئة كبار العلماء يف كل شيء،طائفية

ين، حىت أوقات ارة تفيت نفسها بنفسها والكأل املباح لكل راتع هو الد إدكل
الصلوات واألذان جعلوها من شؤون جملس الشورى، ومل يطالبوا بإعادة 

  .صالحيات اهليئات بل طالبوا بإنشاء شرطة لآلداب
مهما ) هذا مل يكن زمن النيب (وأصبح يف إمكان كل ناعق أن يقول 

 ،إمنا أدخل يف الدين ما ليس منه الصحويونولون يق و،كان جاهال بالدين



 ٨٦٨ 

 فأي هاوية !حىت لعبة البلوت أصبح كالم حمترفيها مقدما على كالم ابن باز
!   ﴿ : اتمع فيها، وأين مرادهم من مراد اهللا تعاىل القائلإقحاميريد هؤالء 

-   ,   +   *   )   (   '   &    %   $   #   "﴾ 
  .]٢٧:النساء[

 الذت هيئة ،ذا االحندار األخالقي والفوضى العارمة يف الفتياوإزاء ه
 وأصبح ،كبار العلماء بالصمت حىت ما كان على سبيل النصح والتحذير

  .املنكرون هم عامة الناس
 نرو وحيذِّ، أهل الفساد عند حدهمنقفووفمىت يفيق علماؤنا األكارم وي
 ،دعاة من السجون بإخراج الن ويأمرو،احلكام من مغبة طاعة املفسدين

 األمة بالتوبة واإلنابة إىل الغفور الودود الرمحن الرحيم الذي هو نوينصحو
  !أرحم بنا من األم بولدها

  ومىت نفر إىل اهللا ونستغفره ونطرق بابه؟
وأين يفر العاصي من اهللا إال إليه وأين يهرب من عقوبته إال بزيادة 

 فهو كالطفل الذي مهما ،هااهلرب إليه وكيف يستعيذ من سخطه إال برض
 وتشرد يف الطرقات ال مفر له من أن يعود -وهللا املثل األعلى-مترد على أمه 

 ويطرق باب دارها لتفتح له إذ هي أرحم به من كل أحد وهو تعاىل ،إليها
  .يفتح باب التوبة حىت ملن أحرقوا أولياءه يف النار وهم أحياء

   W   V   U   [   Z   Y   X﴿ :األخدودقال تعاىل عن أصحاب 
   b   a   `   _   ^   ]   \﴾ ]انظروا :قال احلسن رمحه اهللا ،]١٠:الربوج 

، وفوق ذلك هو إىل هذا الكرم واجلود حيرقون أولياءه ويعرض عليهم التوبة
  يبدل السيئات حسنات فأين نذهب؟

  .ه عربةن صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظرواملؤمن يكو
صحابه الكرام كسلمان وأيب الدرداء وابن  مث أوهكذا كان النيب 

 ،ني ولكن أمرنا أن نكون رباني،عمر وأمثاهلم، وقد انا اهللا عن الرهبانية



 ٨٦٩ 

 فكيف نتقي ذلك ،وحذرنا من الغفلة عن اآلخرة ونسيان اليوم الثقيل القادم
  اليوم الذي جيعل الولدان شيبا؟

وختم  بنا املتتابعة؟وما عذرنا إذا عرض اهللا علينا أعمالنا السيئة وذنو
  على أفواهنا وتكلمت جوارحنا مبا كنا نفعل؟

 أم أيغين عنا حينها ترامب وحضارته؟ أم املنتخب واألندية والدوري؟
  السينما وألعاب ديزين الند؟

وأنت إذا رأيت رجلني يتقاتالن على بعوضة حتكم أما فاقدا العقل 
 فكيف إذا تقاتال على فكيف إذا تقاتال على ما ال يساوي جناح بعوضة؟

 فكيف إذا تقاتال على جزء ،)دولة(جزء قليل من جناح البعوضة يسميانه 
  .يسري من ذلك القليل كقطعة من األرض

إن أهل القبور يتحسرون على ما فيه " :وقد صدق من قال من السلف
  ."أهل الدنيا يتنافسون

وأي منكر  ،ره أهلهواملشاهد احملسوس أن أي منكر يضج له الناس يغي
 والواجب ، منهريسكتون عن إنكاره يتمادى فيه أهله ويفعلون ما هو أنك

يستكينوا ويتضرعوا إىل اهللا أن يرفعه أن على املسلمني إذا رأوا نذر العذاب 
.   /   0   1   2   ﴿ :ويكثرون من القربات والصدقة قال تعاىل

 كما يفعل ،دعاءوالضراعة هي اإلحلاح يف ال ،]٧٦:املؤمنون[ ﴾3   4   5
 وهي نافعة يف دفع العذاب ، احلليب من ضرع أمهيستدرصغري احليوان حني 

  .بإذن اهللا كما أخرب اهللا عن قوم يونس عليه السالم
 للفاعل عذر شرعي كما أنكر لو كان حىت ،وإنكار املنكر هو األصل

نكر سكت، ومل يملا أنبأه بتأويل ما مل يستطع عليه صربا وموسى على اخلضر 
  !اخلضر عليه أنه استنكرها إذ أنكر موسى حسب ظاهر احلال

فال يكون حالنا كحال بين إسرائيل الذين لعنهم اهللا على لسان داود 
وعيسى ابن مرمي، وكانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا 

  .يفعلون



 ٨٧٠ 

u   ﴿ :وقال عنه رم    t   s   r   q   p   o   n   m
w   v﴾ ]أي الكفار ]٨١:دةاملائ.  

فمواالة الكفار جتلب املنكرات، واملنكرات جتلب العقوبات، والتوبة 
  .متحو ذلك كله

خذ مثال شروع وزارة التعليم يف حماربة الفكر الديين كيف ابتالها اهللا 
  .بأمراض مل تكن موجودة من قبل، إذ كل من حارب اهللا مغلوب خاسر



 
 
 
 

  
  سادسا
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 اهللا أنزله دين كل أن يثبت البشري التاريخ مل السريع االستعراض
  .سياسي غري وآخر سياسي إسالم الدين يف ليس وأنه واآلخرة، للدنيا شامل

 ،تقومي أحسن يف وسواه ،طني من آدم األول اإلنسان اهللا خلق فقد
 ورمحته البالغة حلكمته وحاشا ،خملوقاته على وكرمه روحه من فيه ونفخ

 عشرة التوحيد على آدم بنو وبقي سدى، يتركه وأن عبثاً خيلقه أن الواسعة
 إىل إبليس اهللا عدو م تدرج مث الزمن، من استغرقت كم يعلم اهللا قرون

 ،اإلرادة حرية لإلنسان جعل الذي فهو ،حبكمته وقع إمنا ذلك وكل الشرك،
 والنار، الشرك طريق وإما واجلنة، التوحيد طريق إما بنفسه اإلنسان وليختار

   N   O﴿: تعاىل قال ،الكتب وإنزال الرسل إرسال تعاىل حكمته واقتضت
P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   

  .]٢١٣: البقرة[ ﴾`   _   ^   [
   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: وقال

 عليه نوح هو الناس إىل اهللا أرسله رسول أولو ،]٢٥:احلديد[ ﴾+   *
 منهج هو اهللا أنزله دين كل وهكذا ،للبشرية الثاين األب هو الذي السالم
  .كان صورة أي يف لشركل جمال وال اإلنسانية للحياة كامل شامل

   Q   R   S   T﴿: تعاىل وقال التوراة تعاىل اهللا أنزل ما آخر ومن
U   WV   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   

b   c   d   e   f   g   h﴾ ]اإلجنيل بعدها وأنزل ،]٤٤: املائدة 
   <  =﴿: وقال السالم، عليهما مرمي بن املسيح ورسوله عبده على

?   @   A   B   C﴾ ]٤٧:املائدة[.  
 مهيمنا قبله ملا ناسخا وجعله الكرمي القرآن بإنزال كله ذلك ختم مث

   O﴿: تعاىل قال ودنياهم، دينهم يف آدم بنو حيتاجه ما كل فيه لوفص عليه
P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   [Z   \   ]   

^   _   a`   b   c   d   e   f   g   h﴾]٤٨:املائدة[.  
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 إسحاق أبناء السالم عليه موسى قوم هم عظيمة أمة قبلنا اهللا واستخلف
 الكتاب وأورثها مرمي، ابن املسيح ورسوله عبده منهم وجعل إبراهيم بن
 ولكنهم كلمته، عليها وأمت فيها بارك اليت ومغارا األرض مشارقو" التوراة"

 قتلوا بل رسله وكذبوا آياته من وانسلخوا كالمه وحرفوا ومتردوا اهللا عصوا
 وغري بالفاحشة السالم عليها مرمي البتول الطاهرة وتوا الربا وأكلوا بعضهم

 واألعراف البقرة مثل كثرية سور ذكرته الذي ومكرهم وكفرهم ،لكذ
 ويدعوهم عليهم ويصرب كثري عن يعفو تعاىل واهللا ذلك كل وغريها واجلمعة

 إخوام إىل املرياث اهللا فنقل وعنادهم، بغيهم يف مستمرون لكنهم للتوبة
   @   ?   <﴿: تعاىل قال السالم عليهما إبراهيم بن إمساعيل أبناء األميني
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J﴾ ]إىل ]١٦:اجلاثية 

   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: تعال يقول أن
s﴾ ]١٨:اجلاثية[.  

  .]٥٠:املائدة[ ﴾Ð   Ñ   ÓÒ   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴿: وقال
 ندعوي ما إىل إال الكتاب أهل ندعوي ال ومساوام لعدهلم واملسلمون

 خانونا وإن خنوم وال علينا كذبوا إنو عليهم نكذب ال حننو ،همأنفس إليه
 بربامجاتية نؤمن وال علينا، واعتدوا ظلمونا وإن ظلما عليهم نعتدي وال

 هذا بل منا، حكيم سياسي أسلوب جمرد هذا وليس ،املزعوم وتساحمه الغرب
 مجل عشر يف لنا اهللا أمجلها اليت هبيةالذ القاعدة يف كما ربنا وأمر ديننا هو

   «  º¹  ¸﴿: تعاىل قال الشورى، سورة من واحدة آية حوا
¼   ¾½   ¿   À   ÂÁ   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   ÊÉ   Ë   Ì   

ÎÍ   Ï   Ð   ÒÑ   Ó   Ô   Õ   ×Ö   Ø   Ù   Ú   ÜÛ   Ý   Þ   
àß   á   â﴾ ]١٥:الشورى[.  

 العظيمة السورة هذه يتدبر أن ،وغريه مسلم من عاقل كل أدعو وأنا
 أو نفسه يف أكان سواء والعمل واالعتقاد إميانه منها ويستنبط ،التدبر حق



 

 
 

٨٧٥ 

 اليت القيمة اآلية تضمنت العظيمة السورة وهذه والدولة األمة مستوى على
 أعين التأويل أو التفويض إىل جينحون الذين الكالم أهل السنة أهل ا يلجم
 جزء وهذا ،]١١:الشورى[ ﴾7   6   5   43   2   1﴿: اىلتع قوله
 أو كلها العقيدة ليس لكنه التوحيد أنواع من عظيم ونوع العقيدة من مهم

 واملهتدي املخطئ من املصيب ملعرفة املعيار هو وحده وليس ،كله التوحيد
 جانب، يف وأمجل التوحيد من جانبا ضخم الناس وبعض الضال، من

  .رهيذك ال وبعضهم
 الكتب، عليها وأنزل البشرية اجلماعة هدى تعاىل هللا أن واخلالصة

 الرسل كل وجعل ،الوحيد دينه هو اإلسالم وجعل الرسل إليها وأرسل
  .كامال شامال منهجا دينه وجعل مسلمني،

 أو) اإلخواين الفكر (يسمى ما على احلرب يعلن الناس بعض جند واليوم
 هو املقصود وإمنا منه، التعليمية املناهج تنقية وضرورة ،)الصحوي الفكر(

 مبخالفتهم، اهللا تعبدنا جموسا أو يهودا ليسوا فاإلخوان وإال الديين الفكر
  .هلم النصح وتوجيه أخطائهم حصر وميكن

 منها املصطفني من وجعل الكتاب وأورثها األمة هذه اهللا اصطفى وكما
 الساعة قيام إىل اهللا أمر على جتاهد منصورة طائفة منها اصطفى لنفسه الظامل

  .ضاللة على االجتماع من وعصمها
 أهواء يف ختبط وإما والنور، اهلدى من اهللا أنزل ملا اتباع إما إذاً فاملسألة

 هم باهللا واجلاهلون اجلاهلية، حكم وإما اهللا حكم إما يعلمون، ال ذينلا
  .سبيال ديهايه وال اإلنسانية يكلم ال السامري كعجل سبحانه جيعلونه الذين

 من جزء إننا ونقول ،يضرنا وال ينفعنا ال ما اهللا دون من ندعو فكيف
 له حريان الشياطني استهوته من ونتبع احلائرة واألمم املشرك العامل هذا

   §   ¦   ¥   £¤   ¢   ¡   �   ~   {﴿ ائتنا اهلدى إىل يدعونه أصحاب
  .]٧١:األنعام[ ﴾¨



 

 
 

٨٧٦ 

 بني فاصال معلما اهلجرة دار يف اإلسالمية الدولة قيام تعاىل اهللا وجعل
 وأعراب السابقني بني فارقًا اهلجرة وجعل والتمكني، االضطهاد مرحليت

  .املسلمني
 مبدأ اهلجرة كونت أن على الصحابة أمجع  الفاروق عمر عهد ويف

  .للتاريخ
 وسالطينه، العدل خلفاء وقام اإلسالمية، احلضارة قامت ذلك وعلى

  .ناصحة بطانة واختذوا حنيللناص وشكروا
 تعاىل اهللا أودعه ما مع ضالله أو اإلمام استقامة يف البالغ أثرها للبطانةف

  .وعقلية نفسية خصائص من اإلمام يف
 اخلري على حتثه بطانة ،بطانتان له إال خليفة أو أمري من ما: ( قال وقد

  ).اهللا عصم من واملعصوم به وتأمره الشر على حتثه وبطانة به، وتأمره
 له ناصحة غري لةمطب مداحة بطانة له تكون أن هو ماملإل الغش وأكرب

 انقسم البطانة من النوعني وذين وسؤاله، اهللا عذاب من عليه مشفقة الو
 اهللا هدى واليقني الصرب أئمة وأتبع اهللا، كتاب يف كما ضربني إىل األئمة

 وأشياعه فرعون ماأ فيها، بارك اليت ومغارا األرض مشارق فأورثهم
 لو أنه زاعمني وأخيه موسى على حثوه الذين السوء بطانة كالم فصدقوا
 وكربه بطغيانه فرعون وصدقهم ألوهيته، وأنكروا الرعية، ألفسد تركهما

  !.معه وغرقوا اهللا أغرقه حىت
 بن عمر صرح البطانة لدور متيقظني عنهم اهللا رضي الصحابة كان وملا
 بقولك أردت ما واهللا: عمر بن اهللا عبد ولِّ منهم، هل قال نمل  اخلطاب

  .اهللا وجه هذا
  . عثمان ميدح جاء من وجه يف التراب  املقداد وحثا

 وإسالم سياسي إسالم هو ما بني بالتفريق يقولون الذين وهؤالء
 أما فقط، السماء يف اهللا ألوهية إن: حاهلم بلسان يقولن روحي، أو طقوسي



 

 
 

٨٧٧ 

   v   w   x﴿: يقول تعاىل اهللا لكن! البشرية فلسفاتال فتحكمها األرض
y   z   {   |   }﴾ ]فخركليهما يف احلق املعبود هو أي ،]٨٤:الز.  

 سورة يف كما وربا وحكما وليا به نؤمن الشرك هذا جنتنب ولكي
  .الناس سورة يف كما الناس وإله الناس وملك الناس رب أنه ونؤمن األنعام،

 ومهامها الدولة حول يتمحور غريه أو إسالميا السياسي والفكر
  .الشعب جتاه وواجباا

 السلطة مبعىن وتطلق موضوعنا، هذا وليس األمة مبعىن الدولة تطلقو
 داخل وهو املقصود، هو وهذا ،اهللا رمحه خلدون ابن استعملها كما احلاكمة

 . مساءاأل من ذلك أشبه وما اململكة أو السلطنة أو اإلمامة حبث حتت شرعا
 سياسة وإما شرعية، سياسة إما: قسمان الدولة عمل هي اليت والسياسة

 هو ما منها علمانية، كلها كثرية أقسام اإلسالمية غري واحلكومة شرعية، غري
 كأن ذلك غري يكون وقد فرديا يكون قد مطلق حكم هو ما ومنها دميقراطي

  .حزب أو طبقة أو عائلة الناس حيكم
 طويلة قرونا ظلوا أن بعد السيما كثريا العلم ذا الغربيون أهتم وقد
 اإلقطاعيون حكمهم مث لألباطرة، املستبد الفردي احلكم حتت يرزحون

 للنصرانية الرافضة احلكومات ونشأت الثورات عندهم قامت مث والبابوات
 .اخل …والدميقراطية احلرية تدعي واليت

 عنه ينفك ال جتماعاال علم مباحث من جزء احلقيقة يف الدولة ومبحث
 أو سياسي باحث ألي ميكن ال أنه كما االجتماعي، اهلرم قمة متثل هي إذ

 ذلك يف خيتلفون والغربيون والسلطة، الدولة موضوع يبحث أن إال اقتصادي
 .فيها اإلفاضة موضع هذا ليس قددا طرائق فيه وذهبوا شديدا اختالفا

 بني اجتماعي عقد خالل من نشأت الدولة إن يقول من فمنهم
 ).روسو (عن مشهور هو كما واحلكام الشعوب

 من بد وال العامل، يف الشرور كل أساس الدولة إن يقول من ومنهم
 وعموم) باكونني ميخائيل( هؤالء ومن! سعداء الناس يعيش حىت إلغائها



 

 
 

٨٧٨ 

 .السياسي رالفك يف يسمون كما الفوضويني
 وإمنا الدولة إلغاء ىلإ يذهب مل) هوبز( مثل الغربيني املفكرين وبعض

 .نيالتن أي) اللواثيان (قال كما وهي ،منه بد ال شر هي قال
 كما إليها وسيلة أي للحاكم تربر بذاا غاية السلطة جعل من ومنهم

 .مكيافيللي زعم
 دعاة يقول كما الناس لعامة يكون أن ينبغي احلكم أن يرى من ومنهم
  .الدميقراطية

 الدين رجال إما معينة، اجتماعية لفئة احلكم يكون إمنا يقول من ومنهم
 يقول كما) املال رجال( املال متلك اليت الطبقة وإما الكنيسة تقول كما

 .وهكذا )قطاعاإل رجال( األراضي متلك اليت الطبقة وإما ،الرأمسالييون
 فيها الثالث السلطات تكون أن احلكومة لصالح بعضهم واقترح

 قال كما) التنفيذية القضائية، شريعية،الت (بعض عن بعضها منفصلة
 ).مونتسكيو (الفرنسي الفيلسوف

 كبرياً اختالفاً خيتلفون فإم العدل، ضرورة على مجيعا اتفاقهم ومع 
 اخليال إىل جلأوا الواقع يف حتقيقه من كثريون يئس وملا يتحقق، كيف

 .مور وتوماس الفارايب فعل كما فاضلة مدنا أو مجهوريات فافترضوا
 هذا يف وختبطها وتعارضها الفلسفات تناقض الناس بعض رأى وملا

 العملية الفائدة حبسب هو إمنا النهائي احلكم أن قرروا املهم احليوي اال
 .الدولة عليها قامت اليت النظرية حبسب وليس السياسية

 اليوم وعليها الربامجاتية املسماة الفلسفية النظرية نشأت هنا ومن
 ال ألنه الفلسفي، اإلشكال حتل مل الربامجاتية أن على عاصرة،امل السياسة

 تتحقق؟ كيف ولكن املصلحة، حتقيق ضرورة يف أحد جيادل
 نيكوالس ومنهم )الدولة نظرية( يسمى عما الغربيني من كثري ألف وقد
 .بويانتراس

 هي مسألة يف مذهب كل م املتشاكسون الشركاء يذهب وهكذا



 

 
 

٨٧٩ 

 منظِّمة كلية أحكام وفيه داخليا، زعاالو يكون ثحي اإلسالم يف حمسومة
 الرحيم اخلبري اللطيف يتركها ومل تعاىل، هللا هو إمنا احلكم أن أساسها للحياة،
 عليه وأنزل منهجا لإلنسان شرع بل البشرية؛ لألهواء عرضة سبحانه الودود
 القدامى وكان فيه، اختلفوا فيما الناس بني حيكمون رسال وأرسل كتابا

 األنبياء مقام يقومون األمة هذه علماء تعاىل اهللا جعل مث األنبياء وسهمتس
 الدرجات به قاموا هم إن جزاءهم وجعل العظيم، الواجب هذا ومحلهم

 ،بواجبهم أخلوا فقد للحاكم العلماء خضع وإذا النعيم، جنات من العلى
 احلق كونوي التنفيذية، للسلطة خاضعة والقضائية التشريعية السلطة وجعلوا

   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p﴿: تعاىل قال لألهواء تابعاً
q   r   s   ﴾ ]١٨:اجلاثية[. 

   ¸   ¶   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ﴿: وقال
¹   º   »   ¼   ¾½   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   ÉÈ   Ê   Ë   Ì   Í   

Î   Ï Ð   Ñ   ÒÓ   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴾ ]٥٠-٤٩:املائدة[. 
 األمر ويل أن بذريعة التنفيذية للسلطة تابعني جمرد العلماء يكون وحني

 ويعطلون التشريعية السلطة على يقضون فإم بكذا حكم أو كذا قال
 املنكر عن والنهي باملعروف األمر وعلى هلم اهللا جعلها اليت العلمية السلطة
 على احلكومة هلم ترمسه ما ضمن فتاواهم وتكون احلاكم، على والرقابة
 أنظمتها عند ويبقون ،)باملصلحة أدرى األمر ويل( أو )أخبص خوالشي( قاعدة

 االلتزام سبيل يف األساسية األنظمة أو الدساتري وخيالفون يتجاوزوا ال
 .أعلى هو بالذي أدىن هو الذي مستبدلني ويكونون الفرعية، باألنظمة
 واجبهم يعرفوا بأن إال منها خمرج ال متاهة يف كلها األمة تدخل وبذلك

 يف السلطة تكون أن إىل األمر م فيؤول السياسيون أما سلطتهم، وميارسوا
 رهنا األمة مستقبل ويكون ،السياسيني واملراهقني والسفهاء النساء يد

 . قال اكم الدجال املسيح من فتنة أشد احلاكم ويكون هؤالء، برغبات
 وحذر ينتظر، غائب شر هو الذي الدجال فتنة من  النيب حذر وقد



 

 
 

٨٨٠ 

 من الصحابة خوف  رأى ملا لكن السالم، عليه نوح منذ نيب كل فتنته من
 أخاف الدجال غري: (بأمته الرحيم الرؤوف النصوح الشفيق وهو قال ،فتنته

: وقال ،)املضلّون األئمة أميت على أخاف إمنا: (وقال ،)املضلون األئمة عليكم
 بكر أبو قاله ذلك ومثل ،)ناملضلّو األئمة أميت على أخاف ما أخوف(

 .وعمر
 يقوم الذين السوء أمراء مطرقة بني األمة هذه وقعت فقد ، وصدق

 املربرين وأ الساكتني السوء علماء وسندان والقمع، القهر على حكمهم
 .ألفعاهلم

 اهللا إال خيشوا وأال خلوفا حاجز يكسروا أن العلم أهل على فيجب
 على هوام املعاصي أهل فريى خالفه من كل وجه يف باحلق يصدعوا وأن
 .اهللا

 عليه هلوام عصاه من عصاه إمنا: "اهللا رمحه الداراين سليمان أبو قال
 ".حلجزهم أكرمهم ولو

 أكثر وهكذا ،األمور وعكس احلقائق قلب هي الدجال فتنة وإمنا
 الفتنة فأصل ،وإعالمهم املضلون األئمة يفعله ما كوذل الساعة، أشراط
 .وأدوم أخوف الطواغيت فتنة ولكن ،واحد

 الدولة وكانت الطغاة تسلط ،الشرعي بواجبهم العلماء يقم مل وإن
 للدولة فتم العصر هذا يف خماوفه حتققت وقد) هوبز (عنها قال اليت ،التنني

 إىل إضافة ذلك، وغري والفن عليموالت واالقتصاد اإلعالم على التامة السيطرة
 الدولة نشأت الفيزيوقراطيون، ا قال اليت احلارس الدولة من وبدال ،السياسة
 من األمر متادى بل تقتله، أو املعارض وتسجن تريد من تقمع اليت البوليسية

 سكت من معاقبة إىل ]٢٩:غافر[ ﴾¤   £   ¢   ¡  �﴿ سياسة خيالف من معاقبة
 هو الذي  الشفيق الناصح أصدق فما احلياد، على وقف أو ،يؤيد ومل

  .رحيم رؤوف باملؤمنني عليها حريص أمته، عنتت ما عليه عزيز
 :أنواع األئمة وضالالت



 

 
 

٨٨١ 

 .عنه والردة اإلسالم نقض إىل الضالل به يبلغ من فمنهم
 ولكنه وحيج ويصلي لإلسالم مظهراً فيظل نفاقاً ضالله يكون من ومنهم

 .حكمه شرعية ليستمد بالدين يتاجر لكن والسلطة الدنيا ديري الواقع يف
 .األمور من كثري يف يضل من ومنهم
 .بعض دون األمور بعض يف يضل من ومنهم

 استطاع ما أقام أو كله الدين أقام من املؤمن وإمنا اهللا عند والسرائر
 صلى حممد ودين إبراهيم ملة على كان كلما كذلك املرء كان وكلما منه،
 .وسلم عليهما اهللا

 عن ويأتوم يقهروم كانوا الطواغيت بأن االعتذار الشعوب ينفع وال
   S   T ﴿: تعاىل قال اهللا فإن بقلوم، ولو الباطل يكرهوا أن جيب بل ،نياليم

U   V   W   X﴾ ]١٠٦:النحل[. 
 ).سلم فقد كره ومن: ( وقال
 ال سرائر للقلوب وجعل التعريض، وأجاز بالقول التقية أجاز تعاىل واهللا

 .هو إال يعلمها
 كما) وتابع رضي من ولكن: ( قال والتبعية الرضا يف املصيبة وإمنا

 .اليوم الشعوب أكثر حال هو
 إذا السيما يتابعه، وال فعله يرضى وال اهللا عصى ملن املؤمن ينقاد فال

 .ةالوضعي للقوانني والتحاكم اهللا كتاب ترك وهي الكربى املعصية يف وقع
 اخلط واختصر السياسية أحواهلا عن أمته أخرب أنه  شفقته ومن
 :ا أخرب مراحل يف هلا السياسي

 اجلربي امللك مث العاض امللك مث النبوة منهاج على اخلالفة مث النبوة وهي
 .النبوة منهاج على اخلالفة مث

 مث ملوك مث أمراء مث خلفاء: (وغريه الطرباين رواه آخر حديث ويف
 ويف ،)طواغيت (اجلبابرة مكان شيبة أيب ابن رواية ويف ،)املهدي مث رةجباب
 هلا ويشهد بعضا بعضها يشد روايات وهي ،)اوس من شر( الطرباين رواية



 

 
 

٨٨٢ 

 .املعنوي املتواتر من فتكون ،الواقع
 وهو األشعث، بن عبدالرمحن هو اإلسالمي التاريخ يف خرج من وأشهر

 تلكأ إنه مث ،ففعل الروم بالد يفتح لكي حلجاجا أرسله احلجاج قادة من قائد
 .عليه األشعث ابن فثار باجلنب وامه احلجاج فعزله

 الروم؟ لعبيد عبداً كان من عليه املرجئة يقيس فكيف
 احلجاج لبطش نظرا عصره علماء كبار األشعث ابن مع خرج وقد
 راءق وكبري البصري احلسن بعد رجل ثاين يسار بن مسلم ومنهم وعسفه،

 .زمانه
 شىت عواصف األمة على وهبت ،األحوال وتغيرت األمور تردت مث
 .والقرآن السلطان وافترق ،واملعاصر احلديث السياسي الواقع إىل أوصلتها

 ومن ،أحداثها تنتهي وال ،يوميا يتغري متالطم حبر املعاصرة والسياسة
 أنا وغريه ولذلك صحفيا، يكن مل مبن فكيف متابعتها الصحفي على الصعب

 يأتون العامل أحناء من يزورونين الذين فإن ،اإلعالم من عنها أخباري آخذ ال
 مبتورة ينشرها أنه أو ينشرها ال اإلعالم أن إما حقيقة، واقعية بأخبار

 .ومشوهة
 والرأي الرأي تعرض اليت اجلزيرة قناة هو امللتزم غري اإلعالم وأفضل

 .الغربية القنوات بعض وكذلك ،اآلخر
 يثين كان فقد أمريكا رؤساء من السعودي اإلعالم موقف مثال خذ

 ؟نصدق احلالني فأي هويذم ترامب على يثين انقلب مث أوباما على
 فاضل حيىي صدقة األستاذ يكتبه ما العميقة السياسية الكتابات ومن

 .عكاظ جريدة يف السابق الشورى جملس عضو
 الظاهري التالسن وأن ،خالقيةأ ال املعاصرة السياسة أن على يدلك ومما

 تؤيد نفسها هي ظاهريا إيران تعادي اليت أمريكا أن ،الوالء حتته خيفي قد
 يقول وكالمها ،العراق يف السنة أهل معها وحتارب ،اليمن يف إيران موقف

 .السنة أهل من ليسوا الوهابيني أن يعتقد وكالمها ،"الوهابية "هو اخلطر إن



 

 
 

٨٨٣ 

 يف معها ختتلف كانت وإن ،القضايا أكثر يف نإيرا مع أمريكا أن كما
 املنطقة يف أمريكا وصاحبة ، إيران يف تعمل األمريكية والشركات بعضها،

 .باملليارات جتاريا إيران مع تتعامل) اإلمارات(
 يهود اختلف مهما ،إسرائيل تأييد هو األمريكية السياسة يف والثابت

 .تكتيكياً إسرائيل يهود عن الكوجنرس
 احملافظني حزب مع دائما يقفون الذين العرب حكام من اليهود لكوكذ
 رئيسه يعلن الذين العمال حزب ويعادون اليهودي، بلفور منه ألن الربيطاين

 !!إلسرائيل وتهاعد كوربني يجريم
" يونغ كيم "حرص وقد هلا، وختضع بالقوة تؤمن املعاصرة والسياسة

 العراق غزا إمنا) بوش (أن علم ذإ أمريكا به يهدد نووي سالح امتالك على
 األسلحة من العراق خلو من وتأكده ،العراقي النووي املفاعل اغتيال بعد

 .النووية
 فإذا وسائلهم، قلت أو عددهم قل مهما قلوم يف قوم واملسلمون

 إىل وانظر بالدهم، يغزو أن عدو أي يفكر مل املادية القوة ذلك إىل مجعوا
 مئات أمريكا هلم حتشد كيف والشام العراق يف مئات أو عشرات بضع

 .كثرية بدول حلرم وتستعني عنهم بعيدا أو واجلو الرب من وترميهم اآلآلف
 يقول كما أو باطنها غري وظاهرها املتناقضات تفعل احلديثة والسياسة

  ".فوقها ما غري الطاولة حتت ما "املراقبون
 يف وتعزي ،جنازته يف يومتش القتيل تقتل أا املتناقضات هذه ومن

 حافظ يقتلين سوف: قال حني حاطوم سليم وصدق عليه، وتترحم وفاته
 فهو العراق يف كان إذا البعثي أن التناقضات هذه ومن. متثاال يل ويقيم أسد

) حسني صدام (أن واحلقيقة جندته، جيب أخ فهو سوريا يف كان وإذا كافر،
 . صرييةالن على حمسوب) وبشار (السنة على حمسوب

 اليت نفسها هي اليمن، يف معها الوقوف يزعمون اليت والشرعية
 .تركيا يف إسقاطها وحاولوا مصر يف يسقطوا



 

 
 

٨٨٤ 

 وأدخلهم احلوثيني مع تواطأ مبن مين أعرف مثال اليمين والشعب
 ربه عبد لالشتراكي نائبا ليكون السعودية من حباح خبالد وجاء صنعاء،
 تبث) براغ (إذاعة بأن فوجئت عندما ليمث يتفاجأ ولن هادي، منصور
 :الغربية األهداف ضوء على اليمن يف احلرب مالمح منو! جدة من إرساهلا
 تونس يف فعلوا كما) العريب الربيع (ثورات ضد العميقة الدولة تأييد .١

 يف الثورة منطلق كانت ألا سنوات تعز حاصروا وقد ومصر،
 !تثر مل ألا سياسياً قرةمست اخلليجية الشعوب إن وقالوا اليمن،

 فوبيا (من انطالقا اليمن يف إسالمي حكم أي قيام دون احليلولة .٢
 .الغرب يف املتجذرة) اإلسالم

 أن من بدال ،للروافض احلكم يكون بأن الضررين أخف ارتكاب .٣
 .للشافعية يكون

 ولن ،اليمن يف احلرب استمرار من مادية منافع السالح بيع لشركات .٤
 .غريها أشعلوا ذاإ إال يطفئوها

 التزاما أمريكا أعداء تؤوي أصبحت حيث القبيلة دور إاء حماولة .٥
 على القضاء وحماولة السالح، مجع حماولة وفشلت اجلوار، حبق

 .العرض ومحاية كالغرية األصيلة العادات
 إىل كلها املنطقة لتقسيم متهيدا وتقسيمه اليمن تفتيت على العمل .٦

 .فيها املتحكمة هي إسرائيل تكون كيانات
 أن هو املشترك العدو وأنه اإلسالم هو املستهدف أن على يدل ومما

 ،)احلوثيني (حيارم كان من مع التعامل يف حرجا جيد مل صاحل عبداهللا علي
 والسلفيني اإلصالح حزب لتدمري يعمالن دماج يف السلفيني تدمري بعد وأم

 ومعهم اإلرهاب، تدمري مباس الغرب على ذلك وحيتسبون اليمن، بقية يف
 لتحقيق مستعدة وهي ،أمريكا كفيلها اليت اإلمارات دولة آخر بأسلوب
 .اليهود مطالب

) عباس حممود (العتدال امتداد فهي املعتدلة السورية املعارضة أما
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 ! االعتدال يعين ماذا ومعلوم) العربية االعتدال جبهة(و
 وهو إليه، نتضرعو وحده اهللا على نتوكل ولكننا ،يريدون هكذا

 ،حيتسبوا مل حيث من ويأتيهم ،حميط ورائهم من وهو ،مكرا أسرع سبحانه
 اشتد، حاربوه كلما الذي دينه حياربون وإمنا تدمريهم، يف تدبريهم وجيعل
 كره ولو نوره متم واهللا اهللا نور إطفاء ويريدون امتد تركوه وكلما

 .الكافرون
 ،للمؤمنني النصر وبشائر عةالسا أشراط من هو إمنا هذا وتداعيهم

 األمة وتلد األحوال فتنقلب ،األمور انعكاس على تدل إمنا الساعة أشراطف
 ويؤمتن األمني وخيون الرويبضة، وينطق ،أهله غري إىل األمر ويوسد ،ربتها
 حزب يصبح أن إىل املنافقون ويسود ،األخيار على األشرار ويعلو اخلائن
 املضطهد هو اإلميان وحزب السالطني، لدى واملقرب املسيطر هو النفاق
 ،اجلربي واحلكم املضلون األئمة يكون وهكذا ،)واإلرهاب بالتطرف (املتهم

 .الدين غربة اشتداد حني اجلمر على كالقابض دينه على القابض ويكون
 أئمة وأئمته ،)دخن فيه خري (فيه يقال ال أي دخن كله اجلربي واحلكم

 بلغتنا ويتكلمون جلدتنا أبناء من وسدنته يثاحلد يف ثبت كما مضلون
 عالج ويدعون ،قضية كل يف ويتحدثون ،اإلعالم يف يتحكمون ملكنه

 .املعاصر واقعنا يف مشاهد هو مما ذلك وغري األزمات
 كتب وقد ويسرة مينة املتنفذون الكبار ا يلعب املسكينة والشعوب

 يصرح مل أنه إال ،"لكبارا لعبة "بعنوان ذلك عن هاشم عبده هاشم األستاذ
 . معروفني كانوا وإن الكبار، من

 الشعوب تدري وال وخيتلفون يتفقون الزعماء بعض أن اللعبة هذه ومن
 اختلفوا؟ شيء أي وعلى اتفقوا مل

 ادنوا؟ ومل بينهم احلرب قامت ومل
 املشكالت عن الشعوب إشغال يف يكمن احلل أن الطغاة ورأى
 الشعراء بني بالنقائض والعراق احلجاز أهل قدمياً اأشغلو مثلما بالشهوات،
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 . والترف والغناء وباجلواري وبالغزل
 مراحل عن معمقة، جمملة صورة األمم من أمة متلك ال أنه واملقصود

 الرسول بني فقد وحدها، املباركة األمة هذه إال مستقبال السياسي تارخيها
 مرحلة مث دخن، وفيه خري أكثرها يتال املرحلة مث فيها دخن ال اليت املرحلة 

 الطائفة وبين ستفتح، اليت املمالك وبين بعده، القرون خري وبين السنة، فقدان
 وأخبار والكربى الصغرى الساعة أشراط وبني الغرباء، وبني املنصورة،

 من وأخربنا يغزوننا، سوف الروم وأن السالم، عليه عيسى ونزول املهدي
 وكيف علينا، تتداعى األمم أن وكيف الزمان، آخر حلنصا ومن حنارب
 .ذلك وأمثال األرض، من القرآن ويرفع الدين، يدرس

 أهل بأماين  أخرب كما بعضه وقع الذي اليقيين العلم هذا فقارن
 .مثال هرجمدون عن وخترصام الكتاب

 هلا جيدد من قرن كل رأس على األمة هلذه يبعث اهللا أن  وأخربنا
 هل الناظر يدري ال كالغيث أمته أن أخرب كما السابقني، من ويكون دينها
 .ضاللة على االجتماع من محاها اهللا وأن آخره، أم خري أوله

 فتنتها وجعل والتقاتل، بالفرقة الدنيا يف عذاا اهللا جعل األمة هذه وأن
 ألفا سبعون واحد كل مع ألفا سبعون ومنها اجلنة أهل أكثر وهي املال،
 .عذاب وال حساب بال اجلنة لونيدخ

 وإن قريش؟ بغري فكيف أفعاهلم، دون قريش أقوال من نأخذ أن وأمر
 بالكفار؟ فكيف أمر؟ والة أم ادعوا

   m   n   o﴿ إسرائيل بنو فعل كما ،الكفار مواالة من وحذرنا
p   q   r   s   t   u   v   w﴾ ]٨١:املائدة[. 

 إن ديننا عن يردونا حىت يقاتلوننا يزالون ال أم سبحانه وأخربنا
 من يصبح أن منهم كونه يعين وال. منهم فإنه توالهم من وأن استطاعوا،

 .وافقهم مهما عندهم حمتقر هو بل سادم
 التلمودي املنظور من فإنه خدمات من لليهود مثال السيسي قدم فمهما
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 اهللا أن اليهود عتقدي اليت امللعونة، السبعة والشعوب) األقوام( اجلومي من يظل
 من فهو ود، لو وحىت! اليهود خيدموا لكي الشكل يف كاليهود خلقهم
 ويكفرون ،القيامة يوم اليهود منه يتربأ بل ،)الشرقيني (السفاردمي اليهود
 اليمن ويهود الفالشا يهود أما ،به معترف غري اهلندي واليهودي ،بشركه

 الصهيونية الدولة يف الكربى قزآامل ومن ،واالغتياالت للجيش هم فإمنا
 !اليهودي هو ملن تعريف وضع عن عجزت اآلن حىت أا ،املسخ

 دولة منها دول مخس مصر لتقسيم) أمريكا (الكربى إسرائيل وختطط
 مبوجبها يقسمون سوف اليت ،الدم خريطة مع تزامنا الصعيد، يف قبطية

 ،الزمن عليها عفا )وبيكو سايكس( وضعها اليت التقسيمات أن إذ السعودية،
 الدول أشرس بتقسيم وسيبدأون املفتت وتفتيت املقسم تقسيم اآلن ويريدون

 واليمن الشام ويقسمون! فيه كردي أو رافضي كيان بإنشاء) العراق (العربية
 وسط هي اليت) ستان وهايب (منها أخرى كيانات بإنشاء ذلك يتبعون مث

 !العرب جزيرة
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 :بإجياز احلديث سياسيال الفكر يف اإلسالم أثر

 االزدرائية النظرة يف ذلك وجتلى اإلسالمية بالعقيدة كثريون تأثر مثلما
 ظهور ويف البيزنطيون، عرفها اليت الصور حتطيم حركة ويف لألصنام،
 السياسي بالفكر أيضا الغرب تأثر اآلريوسية، وانتصار النصارى من املوحدين

 العادل، اإلسالمي وبالتشريع قل،املست اإلسالمي وبالقضاء اإلسالمي،
 فجنكيز الوثين، العالَم حىت بل األحكام، منه اقتبست النصرانية فالكنيسة

 وغريه،" الياسق "وضمنوها الشريعة أحكام بعض أخذوا عامة والتتار خان
 تدوينها، بعد" العدلية األحكام جملة "شرحوا العرب النصارى أن كما

 نابليون قوانني ومن األندلس، يف املالكي فقهال من كثريا اقتبس" نابليون"و
 من مواده بعض أخذ األمريكي والدستور الوضعية، قوانينهم الغربيون اشتق

 ، اخلطاب بن عمر سيما ال الراشدين اخللفاء عمل ومن والسرية، القرآن
 .املثلى اإلسالمية احلضارة ومن

 وحرية ددية،والتع التسامح، فكرة مرة ألول الغرب عرف اإلسالم منو
 الفكر يف واضح أثر له كان مما ذلك وغري والعدل، الشورى، وأمهية الرأي،

 .الغريب السياسي
 نوعيها، بني مييز مل لكنه ،املساواة فكرة اإلسالم من الغرب اقتبسه ومما
 الغين وال كاجلاهل، العامل فليس وواقعا، فطرة مستحيلة املطلقة فاملساواة
 أقرب الدميقراطية أن وجد الغرب لكن املوحد،ك املشرك وال كالفقري،

 املساواة من بد ال أنه الشيوعية ورأت مثالية، نظرية كانت وإن للمساواة،
 للحزب التنفيذية اللجنة عدا ،الفقر يف بينهم ساوت وقد الناس، بني

 .الشيوعي
 مفهوما إليه أدى كما فلسفي، إشكال إىل تؤدي االستحالة وهذه

   «  º﴿: بقوله االستحالة هذه عن تعاىل اهللا أخرب قدو ،والعدل احلرية
¼   ½   ¾   ¿   ÁÀ   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   



 

 
 

٨٨٩ 

Ì   Í﴾ ]تعاىل وقوله ،]٧١:النحل :﴿ Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì﴾ 
 .ذلك وغري ،]٩:الزمر[

 أوامر من ذلكف جتوز، أو الناس بني املساواة فيه جتب فيما املساواة أما
 .الشريعة عليها حثت اليت واألخالق الدين

 السياسي، الفكر درجات أنواع أعلى دميقراطيته يعد اليوم والغرب
 قال فقد املنشود، النظام هي ليست أا يعترفون أم على تطورا، وأكثره

 ما" بريطانيا "العامل يف الدميقراطيات أعرق حاكم وهو" تشرشل ونستون"
 األنظمة أقل لكنها للحكم بشري نظام أفضل الدميقراطية ستلي: "معناه
 ".سوءا

 أا كما زمان، أو مكان أي يف حبذافريها تطبق مل خيالية فكرة وهي
 إىل األمة تقسم وهي املستبدة، األنظمة حىت أحد كل يدعيها غامضة فكرة

 األشخاص، حول جيتمعون الناس وجتعل البغضاء تسودها متناحرة أحزاب
 الناس، يرشحه الذي هو املناظرة يف خصمه يغلب ومن املبادئ، حول وليس
 من وأكثر ،)أغنياء السوبر (من كونه الكالم يف مهارته مع اجتمع وإذا

 فتزي ال الغربية الدميقراطية كانت وإذا أكثر، خمتاروه كان الكاذبة الوعود
 إرادة تزيف افإ -مثال العربية الدول يف احلال هو كما- نفسها االنتخابات

 من؟ مع احلق وإمنا خصمه يغلب من ليست فالقضية ووعيه، الناخب
 فقال مالك، يا ناظرين: له فقال مالك اإلمام إىل املبتدعة أحد جاء وقد

 له فقال لقولك، أرجع: املبتدع قال وغلبتك؟ ناظرتك إن أرأيت: مالك
: اهللا رمحه الكم اإلمام فقال لقويل، ترجع: قال غلبتين؟ إن أرأيت: مالك

 به نزل ما وتركنا قوله، اتبعنا اآلخر من أجدل هو رجل جاءنا أوكلما"
 ." حممد على جربيل

 .وإفحاما غلبة وليست اتباع فالقضية
 وهي أحد، لكل الباطل قول أو واإلحلاد الكفر حرية تتيح والدميقراطية

 الظلم عتشري منها عقباها، تحمد ال واجتماعية سياسية أضرار إىل تفضي
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 ،)جاستا (قانون وضعوا الدميقراطية ومبقتضى املنكر، عن النهي ومنع
 امع قضى ومبقتضاها األورويب، االحتاد من الربيطانيون خرج ومبقتضاها
 اخلامس أمريكا رئيس هو" ترامب دونالد "بأن األمريكي االنتخايب

 .واألربعون
 احلل؟ فما معاً ملركزيةا والدولة االنفصال دعاة ا ذرعيت والدميقراطية

 الغرب حفرها حفرة اإلقليمية والدعوة املركزية بني الصراع وذلك
 أشبه ماو املصري تقرير حق باسم املسلمني بني يفرق كي العثمانية للدولة
 إقرار وأصبح ،فيها هو وقع مث السوفييت االحتاد إلسقاط ا وتذرع ذلك،
 يف أو قطالونية يف االنفصال يملريد حجة سلوفكيا تشيكو بانقسام الغرب

 الساحر، على السحر انقلب وهكذا ايطاليا، ومشال اسكتلندا أو كورسيكا
 .طوائف دويالت هو يصبح وأن بالتفتت مهدداً يبواألور االحتاد وأصبح

 هو املعيار فجعلوا أنفسهم، الدميقراطيون قيدها مساوئها ولكثرة
 للدستور الرجوع هي إذن قضيةفال العليا، احملكمة قرارات أو الدستور

 .وقضائهم دينهم إىل املسلمون يرجع أن بد فال والقضاء،
" رسل برتراند "يقول فلسفيا، وينتقدوا يعيبوا الفالسفة أن كما
 دولة يف معناها من كبريا جزءا الدميقراطية فقدت "املعروف الفيلسوف
 على املتزايد عتمادهموا الناخبني، مصاحل لتشابك نتيجة املتحدة، كالواليات

 املؤسسات دور لتعاظم ونتيجة ناحية، من املرشحني متول اليت اجلهات
 ". أخرى ناحية من الناخبني عدد وضخامة االنتخابية

 !املعاصرة؟ األمريكية االنتخابات) رسل (رأى لو فكيف
 ،"شو برنارد جورج "اإليرلندي املسرحي الكاتب انتقدها" رسل "وقبل
 ".كارل ليكسيسا "والدكتور

 جمرد ،الدميقراطية مصطلح استخدام أصبح": "توينيب أرنولد "ويقول
 ".واملساواة احلرية مبدأي بني احلقيقي الصراع إلخفاء الدخان من شعار
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 فإن حبرفيته، املصطلح أخذنا إذا": "روسو جاك جان "ويقول
 ".تطبق ولن مل الدميقراطية

 أي) واألوليخاركية يوقراطيةالث (احلكومات من الغربيون هرب وهكذا
 األموال، رؤوس أصحاب حكم إىل املستبدين، وامللوك الدين رجال حكم

 فالسفته أحد قال كما والغرب. جديد إقطاعي نظام هو اآلن به فاملعمول
 .حديث ظالم عصر يف سيدخل

 إن "م٢٠١٧ يناير ٢٥ يف" بوست الواشنطن "صحيفة وتقول
 ".الظالم يف متوت الدميقراطية
 وغض والظلم، الكذب تتيح أا: للدميقراطية الفلسفية العيوب ومن

 .املخالفني إجيابيات عن النظر
 ال إنه ،الدميقراطية على ثنائهم ضمن السياسيني احملللني بعض ويقول

 .أوروبيتني كانتا إذا سيما ال دميقراطيتني دولتني بني حرب تقوم أن ميكن
 بطريقة احلكم إىل وصل" هتلر "فإن ،القريب التاريخ يكذّبه القول وهذا
 النازية إن يقال ما وكل مسلما، وليس أوروبيا رجال وكان دميقراطية،

 أحد قال وقد إليه، مسبوقة هي بل ختترعه مل املصطلحات من اخترعته
 املصطلحات بعض مسع إنه ،العادلة غري" نورمربغ "حماكمات يف النازيني
 إىل" كتشنر "عن االجنليز قاله ما بعض اناألمل نقل مث االجنليز، من األوىل

 ".هتلر "زعيمهم
 !أيضا االنتخابات طريق عن جاء إمنا روسيا يف اليوم احلاكم واحلزب

 الرأمسالية من علمية أكثر النازية أن أكد" رسل برتراند "إن بل
 ،جنليزاإل هم لألملان عدو أكرب أن ومع أملانيا، وليس جنليزيإ وهو والشيوعية،

 ).املادية (هي واحدة نزوة من ينطلقان والرأمسالية الشيوعية إن لوقا
 فما احلقيقة، يف متقاربتان والرأمسالية الشيوعية أن يف "رسل "صدق وقد

 وبني للتاريخ، املادي التفسري عن" اجنلز"و" ماركس "قاله ما بني مثال الفرق
 "يجله "ختيل كما التاريخ اية إىل أفضى الذي التارخيي التطور
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 الدميقراطي،" أوباما"و اجلمهوري" بوش "انتخب الذي أليس ،"فوكوياما"و
 أمعاء بني الفرق وما ،"بوتني"و" سنتيل "انتخب من مثل نفسها املعدة حيمل

 كليهما؟ لدى مشتركة مادية األهداف كانت إذا الشيوعي، وأمعاء الرأمسايل
 الشعبية الدميقراطية مع) روزفلت (األمريكية الدميقراطية حتالفت وملاذا

 الفوهرر؟ ضد) ستالني(
 واليهود، األملان واجلرحى الغجر قتل أنه على هتلر حياسبون كانوا وإذا

 أضعاف وهم ،األفارقة وقتل اهلنود إبادة على األمريكان حماسبة يتم مل فلماذا
  ".هتلر "قتلهم من أضعاف

 وآسية واباألب باب مسلمي إبادة على" ستالني "حياسبوا مل وملاذا
 .النازية أبادم من أضعاف أضعاف أيضا وهم الوسطى،
 وهو واحد املكيال أن أم مكيال، من أكثر هلا اليت الدميقراطية هذه وما
 ذلك يف سواء الصهيوين للفكر والتبعية السياسية، والعنصرية الغربية املركزية

 ؟النصرانية أو اليهودية الصهيونية
 السالم حتقق الدميقراطية بأن القول نأ عينني ذي كل يرى وهكذا

 .كذب
 يف فالناس املواطنني، حرية تقييد إىل األمريكية الدميقراطية أفضت وقد

 التقليديني احلزبني أحد أي ،)احلمار( وإما) الفيل (إما خيتارون أمريكا
 ومصريه ،الكبار األثرياء من يكون أن بد فال ثالث ظهر إذا أما وحدمها،

 .خفاقاإل هو الدائم
 احليوان من الرأسني أحد اختيار إال األمريكي لإلنسان خيار ال وهكذا

 .الرأسني ذي الواحد
 وال الدوالر، على احلصول أجل من بالكدح مشغولون واألمريكان

 ألا أمريكية بامرأة الصغري" بوش "الرئيس أشاد وقد ذلك، وراء ما يهمهم
 .يوميا وظائف ثالث يف تعمل
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 الرياض ويف وعظّموه، استقبلوه الرياض إىل جاء ملا ذاه االبن" بوش"و
 القذارة فخامته ير مل وبالطبع مرة، ألول السيف ومحل النجدية، العرضة تعلّم

 وحتدثت هوليود، أفالم يف ورآها أمريكا، يف اليهود عنها حدثه اليت العربية
 عريب يأ من االقتراب يتجنب كان إن إال اللهم اإلسرائيلية، املناهج عنها
 هذا أن أو اليهود، يزعم كما منه تنبعث اليت الكريهة الرائحة يشم ال حىت

 تقول كما جسمه ا دلك مث يده، يف بصق حني بريقه العفونة أزال العريب
 البدو هؤالء أن أو االغتسال، أرادوا إذا العرب عن اإلسرائيلية املناهج

 ونه؟يشتر الذي الغريب بالعطر الرائحة أخفوا األعراب
 الوحيدة الدميقراطية واحة إسرائيل أن أمريكا رؤساء يزعم ذلك وألجل

 من الدولة هذه مساعدة من بد ال وأنه العربية، الديكتاتورية صحراء يف
 دفاع منها اهلجومي حىت حروا وأن ،األمريكيني الضرائب دافعي جيوب

 .النفس عن
 كالتمش عن الدميقراطية الدول يف املفكرون كتب وقد هذا

 :بالدهم يف الدميقراطية
 دميقراطية هي األمريكية الدميقراطية أن من) امتان روبرت (كتبه ما منها

 كتابا وألف ازدياد، يف هلا األمريكيني مقاطعة نسبة أن وذكر مواطنني، بال
 الدميقراطية إن: (فيه يقول ،)السياسة األمريكيون يكره ملاذا (عنوانه مستقال

 الدميقراطية إن": "شومسكي نعوم "ويقول ،)لألوهام استهالك األمريكية
 أن نريدك ما تفعل دمت ما ،تريد ما تفعل أن دميقراطية هي األمريكية

 ".تفعله
 أحد ميثلهم ال واملوظفني العمال من األمريكيني أكثر أن اليوم واملالحظ

 .الكوجنرس يف
 غيبلِّ من (عنوانه كتابا" جرايدر وليم "األمريكي الكاتب كتب وقد

 ).األمريكية؟ الدميقراطية خيانة الشعب
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 الشعب اختيار حسب ليست األمريكية الدميقراطية أن على يدلك ومما
 أمريكي، رئيس أي لصاحل الشعب صوت وإن حىت أنه بعضهم، يظن كما
 أن حدث وقد للشعب، وليس االنتخايب للمجمع هي الفصل الكلمة فإن

 مث ،)كلينتون (اختار االنتخايب امع كنول األب،) بوش (األمريكيون اختار
) بوش (خصمه اختار االنتخايب امع ولكن ،)غور آل (األمريكيون اختار

 املرشحة م٢٠١٦ سنة اختار األمريكي الشعب إن مث م،٢٠٠٠ سنة الصغري
 املرشح اختار االنتخايب امع لكن ،"كلينتون هيالري "الدميقراطية
 ليست إذا فاملسألة دستورهم، ينص هذا وعلى ،"ترامب دونالد "اجلمهوري

 مرحبا "الليرباليني من احلرمني بالد يف قال من وخاب األكثرية، باختيار
 يف نشره أنه والعجيب ،"أمريكية دبابة ظهر على جاءت ولو بالدميقراطية

 .عليه حيكموا أن عن فضال معه حيققوا ومل !حملية صحيفة
 الناخبني أكثر أن منها جدا، كثرية اطيتهمدميقر على املترتبة واملساوئ

 للمشاكل مراعاة دون األورويب االحتاد من خلروجها صوتوا بريطانيا يف
 حىت التصويت بعد ا بعضهم علم وإمنا عليه، املترتبة واالقتصادية السياسية

 النتيجة بإلغاء كبار بريطانيون يطالب واليوم !ذلك على ندم منهم كثريا أن
 .مثال" بلري توين "ومنهم قتراع،اال وإعادة
احلل أهل أليس والعقد؟ احلل أهل حق من االختيار يكون ال ملاذا رىت 
 اهلمج من البالد مبصلحة أعرف الناس ورؤساء والقادة العلماء من والعقد
 للحقيقة؟ املخالفة االنتخابية بالدعايات يتأثرون الذين ناعق كل أتباع الرعاع

 االنتخايب؟ معا من أوىل أم كما
 املسلمني حق من وليس دستورهم؟ حتكيم األمريكان حق من وملاذا

 القرآن؟ حتكيم
 الفكر يف احلديثة باآلراء عمال الدستور بنصوص العمل يكون وكيف

 وإرهابا؟ ماضوية بالقرآن العمل ويكون السياسي،
 منهما؟ كال وضع الذي ومن
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 العليا احملكمة فوقه بل املطاف، اية هو ليس االنتخايب امع أن على
 يف االنتخابات نتيجة وألغت ،)بوش (هو الرئيس بأن أمريكا يف حكمت اليت

 اداالحت من بريطانيا خروج أن الربيطانية احملكمة قررت بريطانيا ويف النمسا،
 أكثر، كانوا للخروج تنياملصو أن مع الربملان، على يعرض أن بد ال األوريب

 تكون وقد رئاسية تكون فقد حمددة، صورة هلا ليس نفسها الدميقراطية إن مث
 .باألفراد تكون وقد بالقائمة تكون وقد متثيلية

 بطريقة إما االنتخابات، طريقة حتدد اليت هي التنفيذية السلطة أن كما
 املنتخب ومن االنتخابية، الدوائر حتدد اليت وهي األفراد، بطريقة وإما القائمة
 .اخل..وعمره ودينه وجنسه

 تتصارع لكي واحدة، دائرة هلا جعلت معينة فئة تريد ال كانت وإذا
 بعض السلطة استبعدت ورمبا الربملان، يف تأثريها يضعف ولكي عليها

 سلطات استبعدت مثلما التصويت، يف ةاملشارك عن ائيا اتمع مكونات
 .هلا املخالفة الطوائف الدول بعض تستبعد وكما املسلمني، بورما

 وإمنا االقتراع، صناديق ليست الدميقراطية إن يقولون الغربيني من وكثري
 .حياة وأسلوب تربية هي

 قبل من املشركون قاله ما هو اليوم الدميقراطية حال لسان أن غري
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 ا، يؤمنون سوفف ارتفع إذا الشعوب وعي وأن الدميقراطية، بانتشار كفيل
 !!للدميقراطية مؤهلني ليسوا أم اليوم العرب مشكلة وإمنا

 حق والصينيون الروس ميلك املزعومة الدميقراطية هذه على واعتمادا
 املندوب ويقول الضعفاء، ضد أحادية بأعمال ياءاألقو ويقوم الفيتو،

 مصر، موقف من خري والسنغال ماليزيا موقف إن املتحدة األمم يف السعودي
 شريكا يكون األمن، جملس يف روسيا جانب إىل السيسي بوقوف إذ وصدق
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 اإلسالم حرب هو الغرض ويكون جرائمها، كل ويف حلب تدمري يف هلا
 وضعت اليت الصني، أختها روسيا ومثل ،يزعمون كما اإلرهاب وليس
 صيين كل أن أي حمجبة، امرأة أو ملتح شخص على يدل ملن مالية جائزة

 .املسلمني على جاسوسا يكون أن البد جموسي
 يف باإلفطار املسلمني وتلزم ،الفاحتة حيفظ من كل الصني وتعاقب

 هؤالء فهل الناس، بعض يصادقها الفضائح هذه ومع ذلك، وأمثال رمضان
 أال عندهم؟ اإلرهاب معىن وما حقا؟ اإلرهاب حياربون وهل أصدقاء؟
 بأم) الغيطاين مجال (شاهد وكيف أخرى؟ فزاعة أو مشاعة عن اآلن يبحثون

 دولة أن لو وكيف اإلسالم؟ حرب على والروس األمريكان اتفاق عينيه
 وهل ه؟قوم أبناء وخماطبة اهلبوط من غريب خارجية وزير طائرة منعت عربية

 هولندا؟ يف األتراك على البوليسية الكالب تسليط الدميقراطية من
 الدميقراطية؟ مع يتفق فلسطني يف اليهود الصهاينة يفعله ما وهل
 منهم نأخذ ال مفل ،الغرب من االقتباس من للمسلمني بد ال كان وإذا

 وال الرأي، وحرية السلطة ومداولة والنظام، والشفافية كالعدل حسن ما
 وتعاطي املسكرات وشرب الدياثة مثل والسيئات اخلبائث منه نأخذ أن جيوز

 يف والسياحة الكالب، وتربية العاهرات رؤوس فوق األمول رونث املخدرات
 !ايدة ومعاركه اإلسالمي التاريخ وإمهال املعذبني، أماكن
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  عامة الغربي الفكر عن موجز
 :املعاصرة باملرحلة وانتهائه باالستنارة وابتدائه

 العامل يف واإلعالم األيام، هذه شيوعا املصطلحات أكثر من االستنارة
- يذكر يكاد وال ،"املضيئة االستنارة "الغرب يسميه مبا كثريا يهتم اإلسالمي

 وذلك املظلمة، االستنارة الغربيون يسميه ما -عمد عن يهمل رمبا بل
 !يئةاملض االستنارة لدعاوى التفكيكي املنهج باستخدام
 تاله وما يراجلرجيو عشر السابع القرن يف الغربيون خدع وقد
 والكنيسة اإلقطاع طغيان من ختلصهم بعد ،-رأوها كما- العلمية باملنجزات

 الذي" هوبز "فكر يف املضيئة االستنارة مسي ملا النواة وكانت الكاثوليكية،
 اإلنسان، يهأخ على ذئب سوى يكن مل وأنه بالفطرة، شرير اإلنسان أن قرر

 أن دون الفردية، احلياة على القطيعية احلياة يفضل االنسان جعل الذي األمر
 إنشاء إىل واضطره الفردي، العدوان من فتكا أكثر القطيع عداوة أن يظن

 ،ويكبله الفرد حرية على يقضي تنيناً أصبحت اليت وهي بعد، فيما الدولة
 السياسة بني الفصل عن ميكافيلي أفكار هذا وعلى ،"هوبز "قال كما

 اإلنسان أن وهو قبل، من املعتزلة بعض قاله ما لوك جون قرر مث واألخالق،
 له فطرة ال أنه أي تشاء، ما والثقافة البيئة فيها تكتب بيضاء صفحة يولد
 عن يقال ما إن: الداروينية من املستمد) يانج (النفس عامل وقال ،عليها يولد

" دوركهامي "أفكار يف ذروته األمر بلغ مث. مووه خرافة" الفردية الذات"
 !الفردي االختيار وليس" اجلمعي العقل "هو املوجه إن قال الذي

 مات، قد الرب أن -وقاحة بكل- أعلن فقد نيتشه الكبري امللحد أما
 املنفعة مذهب وانتشر هو، داخله من شيء كل يتلقى أن اإلنسان على أن أي

 يف أصوله وله والربامجاتيون،) مل ستيوارت جون (طوره مث" بنتام "قال كما
 ذلك من أعمق هو ما كتب الرازي إن مث) بيقورأ (عند السيما القدمية الوثنية
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" بنتام جريمي "املادي االجنليزي الفيلسوف أن غري) اللذات أقسام( كتابه يف
 .اشتهاراً األكثر هو

 مرحلة إىل بعد فيما وصلت اليت األفكار خرجت نيتشه أفكار ومن
 ليفي خرج كما اللغة، عن سوسري دي آراء على واملعتمدة الالمعقول،

 نفسها) اهلرمونيطيقا (التأويلية الفلسفة وطورت اخلاصة، ببنيويته وساشتر
 ذا اإلنسان وأصبح ديين، شيء كل من ارد اإلنساين البحث على اعتمادا

 غرائزه، وإرضاء اتهشهو إشباع األكرب مهه ،"ماركيوز "يقول كما واحد بعد
 غري على ،ماركسية ثقافية بثورة وغريها" فرنكفورت "مدرسة وطالبت

 املدرسة هذه أن على سلمية ثورة أي السوفييت االحتاد يف وجد الذي النمط
 قدميا العمال احتاد ضرورة عن وإجنلز ماركس كالم وأصبح ،تلمودية يهودية

 والريبورتات اآلالتب منوطا العمل أصبح أن بعد "احتدوا العامل ريبورتات يا"
 !!اليوم

 كل وكانت املزعومة، االستنارة هذه هامجوا املفكرين من كثريا أن غري
 املظلمة، االستنارة وتقدم املضيئة، االستنارة سقوط على تدل املؤشرات

 هؤالء أن غري ومتأخرين، رجعيني املضيئة باالستنارة املنادون وأصبح
 فكرهم، إليه فصدروا احلائر، الشرق يف خصبا دانامي هلم وجدوا الرجعيني

 االعتماد ينبغي وإنه خطأ، الوحي نصوص حرفية على االعتماد إن وقالوا
 .املشتركة اإلنسانية واألخالق الكلية املقاصد على

 فكرة الغرب يف ظهر كما احلداثة، فكرة الشرق يف ظهرت وهكذا
 .الوجودية

 .يتنور بدأ كله لعاملا إن املزعوم التنوير أصحاب وقال
 والبيئي األخالقي والتلوث السوفييت االحتاد يف املاركسية سقوط وبعد

 بوش قرره ملا صدى هي اليت التاريخ، بنهاية فوكوياما نادى العامل، عم الذي
 الفرديون دافع احلال وبطبيعة ،"اجلديد العاملي النظام "املتحدة واألمم األب،

 ".الليربالية "االنعتاقية معنه وتولَّدت نظريتهم، عن
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 املسماة االستنارة أصحاب مع املضئية املسماة االستنارة أصحاب ويتفق
 وأن استهالكي، مادي اإلنسان أن وهو واحد، أساسي أمر يف املظلمة،
 وملا الالمعقول، ومدارس والعدمية العبثية انتشرت مث ومن له، معىن ال وجوده

 وبيان الواقع بتحليل اكتفوا حل أي ميتقد من واتباعه" فيرب ماكس "يئس
 عن فرنكفورت مدرسة وعربت اتمعات، بعض يف) التقدم (مسوه ما سبب
 ،"البارد االستنارة ليل "مسته مبا املظلمة االستنارة وعن اإلنسان مأساة

 االجتاه قوة بكل وواجهت ألفكارها، متقبل أكرب أمريكا يف ووجدت
 بإمكان وقالت اجلمهوري، احلزب عادة تزعمهي الذي فيها، احملافظ األصويل

 الشيوعية أو التاريخ لنهاية آخر وجه وهو ،"األرضي الفردوس "مسته ما إجياد
 .البابوات ختيلها كما السعيدة األلفية أو األخرية،

 أو النسب، من كمية إال هو ما اإلنسان أن يف النظريتني كال وتتفق
 قد" نيتشه "كان أن بعد مات قد ساناإلن أن وأعلنتا األرقام، من جمموعة

 !مات قد الرب أن أعلن
 إحياء أراد الذي" دريدا جاك "املضيئة االستنارة دعاة أكرب ومن
 .املظلمة االستنارة على االحتجاج من نوعا باعتبارها الرومانسية

 يعيش أن إىل ،الغريب باإلنسان الدين من اهلروب عصر انتهى وهكذا
 األمر والضياع، والشتاؤم والغربة واالستالب والفوضى اليأس من كئيبة حالة
 .لتعليمه ومواقع وكتب عيادات وإجياد االنتحار انتشار إىل أدى الذي

 إال ،احملرف الدين نار من الفرار عند به يتعلقون ما السياسيون جيد ومل
 .الدميقراطية باسم الناس أهواء إىل االحتكام
 أنه حىت الكون، مركز نفسه لغربا جعل قبله بل العشرين القرن ويف

 به يرضى ال هذا (اليوم قال وإذا) العامليتان احلربان (الغربيتني احلربني مسى
 .فقط نفسه يعين فإمنا) العامل يرفضه (أو) العامل

 أو ،)٥ من ٤ (غربية إما األمن جملس يف العضوية الدائمة الدول وأكثر
 بأن القائلة األسطورة كذب للناس واتضح ،)الصني (الغرب ركاب يف سائرة
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 اليوم يعرف الذي التحضري ذلك! وحتضريه العامل حتديث يريد إمنا الغرب
 املتحدة الواليات يف األصليون والسكان ،واآلسيويني األفارقة كل حقيقته

 رأى وملا واستعبادهم، الناس إفناء على قام إمنا احلقيقة يف فالغرب وأستراليا،
 استجابوا ما، يوما تنفذ سوف الطاقة أن) مريكاناأل (اجلدد املستعمرون

 لكي ،والعراق اخلليج احتالل إىل وعمدوا ،)إسرائيل (املدلَّل احلليف لرغبة
 فيها ويتحكموا الطاقة مصادر على بأنفسهم يشرفوا ولكي إسرائيل، يرضوا

 .هلم موالية حكومات ويقيموا
 ،"جارودي روجيه "قال كما للعامل قرباً الغربية احلضارة حتفر وهكذا

 فيها اإلنسان ويكون ،"فوكو ميشيل "قال كما مات قد اإلنسان بأن وحتكم
 ".ماركيوز "عبر كما واحد بعد ذا

 يضع الغرب أن على املتناقضة، حلوهلا وكثرت البشرية املعضلة ونشأت
 غلّب أنه أي فقط، اقتصادية عنده واملشكلة املقدمة، يف االستهالكي احلل

 .العقلية الفلسفة على اديةامل الفلسفة
 النقد صندوق أو الدويل البنك مثل وفروعها املتحدة األمم هيئة وترى

 هلذه احلل هو احلر السوق اعتماد أن لإلمناء، األممية املؤسسة أو الدويل
 يصبح لكي وختصيصه، شيء كل عوملة من بد ال وأنه اإلنسانية، املعضلة
 .االقتصادي العاملَ من جزءا مالكوه

 منفلتا يكون أن يصح ال أنه ومع وسيلة، إال هو ما االقتصاد أن ومع
 جتعل اهليئة هذه نرى وامليسر، والغرر والغش الربا كتحرمي قيد، كل من

 وهذه الربح، لتحقيق املثلى الوسيلة هو االنفالت وجتعل غاية، الوسيلة
 ألسباب وإما دينية، ألسباب إما البشر، أكثر يقبلها ال فكرية انتكاسة
 .أخالقية

 الرئيس ا نادى كما املصري، تقرير لدعوة احلقيقية الدوافع وانكشفت
 وأن املتأخر، العامل على املتحضر العامل انتداب ومعىن ،)ويلسن (األمريكي

 مسي ما الشعوب إعطاء وليس والتفريق التمزيق هو ذلك من اهلدف
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 دويالت إىل العثمانية دولةال ومزقوا اإلسالمية اخلالفة فألغوا ،"االستقالل"
 وتشتري منتجاته تستهلك اليت الناشئة الدويالت على الغرب وهيمن كثرية،

 .السالح السيما شيء كل منه
 فقد املثالية، الوردية االحالم على تعيش تزال ال اليت القليلة الفئة أما
 ناللو أبيض اإلنسان يكون أن بني فرق ال وأنه ،)اإلنسانية (بفكرة خدعوها

 يكون أن هو واملهم ،مفلفال أو سبطا شعره يكون وأن أصفر، أو أسود أو
 .القضية بقية وأخفوا بشرته لون كان مهما استهالكيا إنسانا

 احلقيقية، أهدافها وأخفت العلمانية، الداروينية احلضارة نشأت وهكذا
 البشر وحولت ،اهللا أنزل ما ونبذت اخلاصة، حلوهلا أمام اإلنسان ووضعت

 األمريكان يسميهم الذين األموال، ألصحاب عبيد إىل وحده هللا عبيد من
 وهو املطلق، التطور إىل املطلق الثبات من الغربيون وانتقل ،"أغنياء سوبر"

 يف الثقة كل يثق بل باهللا، يؤمن وال رادع، وال له ضابط ال منفلت تطور
 البشرية الذاكرة يلغي تقدم وهو املطرد، اإلنساين والتقدم اإلنساين العلم

 كثري استشفه أو بالفعل، حصل كما ذاته اإلنسانَ يلغي النهاية ويف ،)التاريخ(
 ومواطنه" روريت ريتشارد" األمريكي الفيلسوف أمثال من الباحثني من
 ".رسل برتراند "العاملي اإلجنليزي الفيلسوف به وأنذر" رايلي"

 :منها أمور يتضح املوجز العرض وذا
 املعتزلة قدميا سكها جديدة صياغة إال هي ما الغربية ضارةاحل أن -١

 إن: "قائال ذلك عن عبر الغربيني املفكرين أحد أن حىت األولون، والفالسفة
 املتأخرين عن أخذوا وإن ،"األفالطونية على هوامش إال هو ما كتبناه ما كل
 ".اجلديدة الرشدية "املسماة فلسفةال سيما ال رشد ابن فعن

 وأبطلها اهللا، رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ الفلسفات هذه نقض وقد
 .األصول إىل الفروع ويرد كالمه يفهم من أين ولكن طويل، عقلي بكالم

 أبطل الذي الكرمي، القرآن على اعتمد إمنا اهللا رمحه تيمية وابن
 العبارة، وإجياز الفكرة، وضوح بني جيمع إبطاال الوثنية الفلسفية النظريات



 

 
 

٩٠٢ 

 يف ليتفكر سباته من البشري العقل وأيقظ ،الدليل وصدق احلجة قوة نيوب
 جتلب اليت اهللا شريعة وترك يعلمون، ال الذين ألهواء استجاب أنه لو مصريه

 .الدارين يف والسعادة اخلري له
 املادية أحضان إىل النصراين دينه من الغريب اإلنسان هروب أن -٢

 .ديدةج بشرية فكرة لكل طيعة أداة جعله
 بثه مما كثري اكتشاف إىل أدى وحده التجريب على االعتماد أن -٣

 .البحتة ةاملصادف طريق عن احلقائق من اهللا
 الكيف، على الكم تغلب كمية، حضارة هي الغربية احلضارة أن -٤
 .والقيم األخالق يف حىت املطلقة بالنسبية وتؤمن غاية، الوسيلة وجتعل

 العدل مبقتضى ينبغي مشرقة جوانب احلضارة هلذه أن يف جنادل ال وحنن
 منها، واإلفادة بأخذها الناس أوىل -املسلمني- وحنن ،ا االعتراف الرباين

 البحث مناهج وتطوير ،الرأي وحرية ،واإلدارية السياسية كالتنظيمات
 من ونافع مفيد كل وعموما والنظام، املشتركة، اإلنسانية والوحدة العلمي،

 .والتجريبية ةالطبيعي العلوم
 االجتماعية والنظريات الغربية الفلسفات نفسه الوقت يف ونرفض

 .لالكتشافات املصاحبة واإلنسانية
 أن والروم فارس من  النيب أخذ فقد شريعتنا، وتلك دأبنا وهذا
 سلمان به عليه أشار مبا وعمل الرضيع، يضر ال احلامل من االرتضاع
 .تعرفه العرب تكن مل املدينة حول خندق حفر من الفارسي

 نعم "اليهودي قال ملا" حممد وشاء اهللا شاء ما "قول عن أصحابه وى
 ".حممد وشاء اهللا شاء ما تقولون أنكم لوال أنتم القوم

 اليهود معاشر علينا لو: "اليهودي احلرب قول  الفاروق عمر وقَبِل
 ".عيدا نزوهلا يوم جلعلنا ]٣:املائدة[ ﴾K   L   M   N ﴿ نزلت
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 القوس إىل العربية القوس استعمال من السابقون ااهدون وحتول
 املواجهة فكرة من املسلمون حتول كما العدو، يف أنكى ألا الفارسية،

 .احلصينة القالع بناء إىل والرمح بالسيف املباشرة
 الوقت ويف وغريه، الكتاب هذا ثنايا يف مبثوث هو مما ذلك وأمثال

 الغريب، واإلحلاد النصراين والتثليث والرومانية اليونانية األساطري نرفض نفسه
 ،خبصوصيتنا ونعتز الغرب، أو الشرق من جاءت سواء الوثنية، صور وكل

 عليه دلنا إال خري من ما أنه ونوقن وشركهم، كفرهم على بإمياننا ونستعلي
 وأرحم أعلم تعاىل ربنا وأن عنه، انا إال شر من وما ، الكرمي رسولنا
 .وبالفضيلة وبالعدل باالجتماع أمرنا حني أرضية، فلسفة كل من وأحكم

 جديدة ظالمية فهي يقولون، كما احلديثة التنويرية الفكرة من روحنذِّ
 على املفصل إسالمهم من حنذر كفرهم من رحنذِّ وكما مسوها، مهما

 .مقاسهم
 :الغريب السياسي الفكر تطور
 عصر كل يف وقامت عصوره، سبحب الغريب السياسي الفكر يتطور

 :تطوره مراحل أهم وهذه عدة نظريات
 الدينية احلكومة يسمى ما أقاموا وعليه الكنسي، الطغيان -١

 ".الثيوقراطية"
 .للملوك اإلهلي احلق -٢

 .النبالءو الدين رجال ا وآمن االقطاع، عصر يف السائدة النظرية وهي
 وصاحب ،"األمري "صاحب "ميكافيلي "ا قال كما امليكافيلية -٣
 ).الوسيلة تربر الغاية (قاعدة

 ألجلها واليت ،"هوبز "ا قال كما" اللواثيان "التنني الدولة فكرة -٤
 .الالدولة بفكرة وصحبه" باكونني ميخائيل "نادى
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 وهي ،"روسو جاك جان "ا نادى اليت االجتماعي العقد فكرة -٥
 وجوده إثبات يستطيع الذي ومن ؟قدالع هذا كان فمىت ومهية، خيالية فكرة

 عليه؟ اتفقا اللذان مها شعب أو حكومة وأي ؟تارخييا
 يستطيع وهل ،"مونتسكيو "قال كما السلطات بني الفصل فكرة -٦

 الفالنية والسلطة العليا هي الفالنية السلطة تكون وملاذا بينها؟ الفصل البشر
 يف األساسي النظام واضعو به وعمل ادعاه الفصل وهذا ؟خاضعة هامشية

 .بأعيننا النتيجة رأينا مث احلرمني، بالد
 ا نادى اليت) الفوضوية (يسمى ما أي مطلقا، الالدولة فكرة -٧

 جلأ وإمنا املعتزلة، من األصم بكر أبو إليها وسبقه تقدم، كما )باكونني(
 ،الدولة مصدرها الطوائف من كثري وعند عندهم الشرور ألن إليها هؤالء

 الفكر يقوم ذلك وعلى. السلطة على هو إمنا البشر بني الصراع أكثر نوأل
 طور سيكون للشيوعية األخري الطور إن يقولون إذ املاركسي، السياسي
!! حاجته حبسب كل ويأخذ الطبقات بني الصراع ينتهي حيث الالدولة،

 والفارايب كأفالطون، اخلياليني الفالسفة عن أصال مأخوذة الفكرة وهذه
 .طفيل وابن وغسطني،وأ

 الطبيعي احلق فكرة برزت) اتقريب ١٨ ق (الغريب التنوير عصر يف -٨
 على اعتمادا" ريكاردو "اليهودي وضعه ما ضمن الكالسيكية والرأمسالية

 األيام هذه يف" اجلات "اتفاقية يسمى ما إن مث ،)مير دعه (املشهور املبدأ
 حرية (يسمى مبا دتونا للحدود، العابرة الشركات إىل ذلك طورت
 متحكم إىل حارس، جمرد من الدولة وانتقلت ،)االقتصاد عوملة(و) السوق

 .أغنياء للسوبر خدمة وحياصر وينهى يأمر
 :الدميقراطي الفكر تطور
 يعد وهو بريطانيا يف) كرتا ماجنا (العظيم العهد مسي الذي العهد صدر

 حىت مستمراً التناقص وظل صالحياته، بعض عن امللك ا يتنازل خطوة أول
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 ،الشكليات بعض يف حمصورة امللكة أو امللك صالحية تكون أن إىل أدى
 يف املسلم اخلليفة حال مثل أي. احلكومة أو الربملان يف خلتد أي دون

 والسكة، اخلطبة له أن القيم ابن وذكر التاريخ أكده الذي ،املتأخرة العصور
 كحالة الدميقراطية تأسست ذلك وعلى للسالطني، التصرف يكون بينما
 .حيكم وال امللك فيها ميلك شاذة

 .لذلك" املتحدة اململكة "بريطانيا ومسوا
 لألقوى السيادة كون السيما الغربية الثقافة عيوب ظهرت وبالدميقراطية

 األمم ميثاق يناقض وهذا ،)العضوية الدائمة اخلمس والدول النقض حق(
 بني ساويتال على القائم الدويل وقانوا ،املساواة على ينص الذي  ،املتحدة

 !األعضاء
 بنفسه، نفسه الشعب حيكم أن هي الدميقراطية أن الدميقراطيون ويزعم

 الثرية الطبقة حكم إال والشيوعيني، الرأمساليني عند الشعب حكم يعين فماذا
 ةالشيوعي األحزاب يف" التنفيذية اللجنة "حكم أو الرأمسالية، يف" أغنياء سوبر"

 .الصني ويف كايأمر يف اليوم حاصل هو كما
 خاضعني السياسيون وأصبح حيكم، الذي هو املال رأس أصبح أن وبعد
 الفكر أصحاب من أحد يعد مل املتنفذون، هم األثرياء وأصبح لألثرياء،
 من ،الكالسيكي السياسي الفكر أهل يقوله كان مبا يؤمن احلديث السياسي

 ما هي مهمتها أن أو التضاد، من البشرية املصاحل محاية هي الدولة مهمة أن
 أصبحت بل) احلارس الدولة (املعاصر السياسي الفكر فالسفة بعض يسميه
 أو الفردية امللكية وتقيد ختفضها، أو مثال الفائدة نسبة وترفع ،تشرع الدولة
 .ومنفذا مشرعا بل حارسا وال حاميا تعد ومل ،تطلقها

 طبقة: طبقتني غالبا اليوم أصبحوا طبقات ثالث الناس كان أن وبعد
 وانعدمت الشعب أكثر وهم مستهلكة، مسحوقة وطبقة. مسيطرة ثرية

 .جدا قلت أو الوسطى الطبقة



 

 
 

٩٠٦ 

 دونالد "العقاري امللياردير يرأس أن بأنفسهم أغنياء السوبر تنفذ ومن
 ريكس "خارجيته وزير جيعل وأن األمريكية، املتحدة الواليات" ترامب
 ،روكفلر آلل تابعة شركة وهي ،"موبيل اكسن "شركة رئيس" ونتيلرس
 وكل اخلليج، يف كثريا" تلريسون "عاش وقد رامكو،أ شركة من كثرياً ومتلك

 أو هندوس يديرها واخلليج مصر يف فروع لشركاته" تلريسون"و" ترامب "من
 .حمليون وكالء

 وهو الامل من إما ميلك مبا تقاس أصبحت اإلنسان قيمة أن واملهم
 من الغرب هرب وهكذا االجتماعي،) الربستج (من وإما األغلب،

 من وفر واملفكرين، الرأمساليني قبضة يف ليقع الدين، ورجال االقطاعيني
 علميا، أصبح بل دينيا الطغيان يعد ومل رق، إىل رق ومن عبودية، إىل عبودية
 .العلم هو إهله فأصبح بالدين يؤمن وكان

 االقتصادي، اإلرهاب عليه ميارس االقطاعي لكاملا كان أن وبعد
 من هلا حيلو ما تنشر أو ومتنع الفكري اإلرهاب متارس الكنيسة وكانت

 فالكامريات ،مقيدة اإلنسان وحرية وأمشل، أعم اإلرهاب أصبح مؤلفات،
 عليه تتجسس الصناعية واألقمار. السوق دخل إذا حىت ذهب، أينما تراقبه
 .خلإ... موقعه وحتدد

 !الكراهية خلطاب نشراً اإلنسانية للمعضلة الصحيح احلل نشر وأصبح
 نكون لكي وأننا ختلف، بالقرآن التمسك أن اإلسالم أهل بعض وظن
 مهنا وجنعل الغربيني، نتابع أن بد ال املتقدمة، الدول مصاف ويف متحررين

   6﴿ اهللا وصدق الشياطني، ختطفتهم أن النتيجة فكانت الدنيا، هذه هو
 .]٣٦:الزخرف[ ﴾@   ?   <   =   >   ;   :   9   8   7

 ومآثره اإلسالم أجماد يهملون اإلسالم أهل املنافقون هؤالء وجعل
 مثل الشركية، اجلاهلية اآلثار وراء وجيرون والعسكرية، والعلمية احلضارية

 وحروب رمسيس ونقوش اجلاهليني، وخرائب صاحل ومدائن نوح قوم أصنام



 

 
 

٩٠٧ 

 واملواقع الروم ومعابد ،واألهرامات عكاظ وسوق والساسانيني، سكندراإل
 .وغريها وتونس الشام وبالد العراق يف اإلسالم قبل األثرية

 االرتفاع أو االخنفاض وراء السياسية األهداف املفكِّرون يذكر ما وقلَّ
 واملقصود ونقص، وفائض وطلب عرض كلها املسألة بل مثال، النفط سعر يف
 بل الذئاب أكلته ذئبا يكن مل إن املتشابكة البشرية الغابة هذه يف اإلنسان أن

 .الكالب
 أي وال حرية وال عدال املرء جيد ال الصارخة التناقضات هذه ظل ويف

   Q﴿ اهللا وصدق تفعل، أن الكرباء يريد ما تفعل أن حر أنت وإمنا حق،
R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   
`   a﴾ ]٦٨-٦٧:األحزاب[. 

 عن والنهي باملعروف األمر مبيزة اإلسالم يف السياسي الفكر يتميز وهنا
 الواجب بل املعارضة، يف وإما احلكم يف إما تكون أن املسألة فليست املنكر،

 وأن ،)مسلم ولكل( مجيعا هلؤالء الناصح وهو املفقود، الثالث تكون أن
. اإلسالم عليه حيض ما وهذا ،مجيعها لدنياا يف وتزهد كلها املناصب جتتنب

 اإلخوان حلال مثال فانظر جدا، مؤملة احلق املنهج هذا خمالفة نتيجة وكانت
 اإلصالح حزب وحال السودان، يف القومية اإلسالمية اجلبهة وحال مصر يف
 وأجازوا للحكم، تسعى معارضة إىل الدعوة حولوا ملا وغريها اليمن، يف

 املعارضة حتالف أو املشترك، اللقاء يسمى ما أو ملاناتالرب يف الدخول
 !النظام إلسقاط

 العامل يف والدميقراطية اإلسالم بني الصراع يشتد األيام هذه ويف
 اإلسالمي، العامل يف احلكومة اسم تغيري إىل الدميقراطيون فلجأ اإلسالمي،

 اتمع "أو ،"احلديثة ةالليربالي "أو" املدنية "احلكومة أو الدولة مسوه مبا فآمنوا
 وفصلوا لذلك، آلية جمرد الدميقراطية وجعلوا ،"الرفاهية دولة أو ،"احلر

 أو سياسيا، وإسالما طقوسيا إسالما منه وجعلوا ،يريدون كما اإلسالم
 ترضى معتدلة فصائل: نوعني املقاومة وجعلوا أمريكيا، وإسالما ربانيا إسالما
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 ترفض متطرفة وفصائل ،املفاوضات سبيل وتنتهج فقط، معارضة تكون أن
 .عندهم" الوهابية "بالطبع وهي اجلهاد، سبيل وتنتهج املفاوضات

 الربملان، أو العليا احملكمة أو االنتخايب للمجمع الشعب رأي وأخضعوا
 .بدأنا حيث وعدنا

 اجلدد روناملستعم يكون أن روناملستعم الشركات أرباب وحرص
 واألمريكان االجنليز معهم بل ،فقط الشقر مريكاناأل أو االجنليز ليسوا

األحزاب "أو اليمينية األحزاب باسم الصلييب التعصب وغلَّفوا مر،الس 
 ".الشعبوية
 لإلسالم مناهضة مظاهرات خيرجون الغرب يف املتعصبني هؤالء أن مع

 العبارات ويكتبون األسلمة، هو الغرب على القادم اخلطر إن ويقولون. علنا
 ،املهاجرين ويغرقون ،بالعربية الكالم وحيظرون ،املساجد على لعنصريةا

 أو هلم يتعرض قلما املسلمني بالد يف اإلعالم ولكن البالد، دخوهلم وحيظرون
 .يذكرهم

 بل رفح، معرب وإقفال غزة، إغراق: وراءه ومن للسيسي األكرب واهلم
 وتقدمي آخر، باسم ولكن ،"اجلديدة الصليبية "نفسها هي اإلسالموفوبيا إن
 .األهداف يف تأخري أو

 أن مع املشكلة حل يف كاف معارضة وجود جمرد أن يظن الناس وبعض
 ومراعاة بالدستور االلتزام مع للحكومة معارضة وجود الدميقراطية لوازم من

 ديكتاتورية دولة معارضة فيها ليس اليت والدولة ،خالله من املتنفذين مصلحة
 مع اإلسالمية اجلماعات بعض رضيت وقد شيء، يف يةالدميقراط من ليست
 .املعارضة من فئة تكون أن األسف

 الناس، غضب المتصاص بنفسها املعارضة تصنع احلكومات وبعض
 عن يرتد أن شاء ملن حىت فكر حرية أي (رأي حرية فيها ليس اليت والدولة

 باحلرية ميانواإل الدميقراطية إىل جلأ إمنا والغرب دميقراطية، ليست) دينه
 .والعكس الكثلكة على الربوتستانت يكرهون كانوا الكاثوليك ألن ،الدينية
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 هللا وما لقيصر لقيصر ما دع "القائلة بعقيدم يؤمنون اجلميع أن مع
 حيث أمريكا إىل الناس هاجر أوربا يف الدينية احلروب اشتدت وملا ،"هللا

 الشعب كلُّ كان وإن ،عقيدة أي على فيها إكراه ال دولة هناك تأسست
 .بالتثليث يدين والربوتستانيت منه الكاثوليكي
 خاضعا نظاما هلا وجعلوا كنيسة أسسوا والية يف الناس نزل وكلما

 وواليات كاثوليكية واليات توجد اليوم حىت أنه جتد ولذلك ملذهبهم،
 .وفروع أقسام له مذهب وكل بروتستانتية
 أولياءه، عليهم حرض احلكم إىل املسلمني وصول الغرب خاف وإذا

 بالديكتاتورية املسلمني إعالمه ام ذلك عن عجز وإذا! الدميقراطية فألغوا
 هو الغرب عند الدميقراطية فشرط ،دميقراطيني يكونوا أن ونفى ،واالستبداد

 .فقط أفكاره جتيز فلسفة تكون أن
 .عنه والردة الدين تبديل حرية هو احلرية يف وشرطه

 العصر هذا يف ليس حال، كل على إرهاب عندهم فهو ماإلسال أما
 أن املشهور األمريكي "فلني مايكل" صرح وقد وجد أن منذ بل فقط

  .سرطان اإلسالم
 إىل انظر تسمع، مما أكثر بالدميقراطية الغربيون يريده ما تعرف ولكي

 األيام أثبتت لقد: ""شومسكي "يقول: مثال التركية الدميقراطية من موقفهم
 تركيا كون رغم الغرب، عموم يف أساسا ا مرحب غري التركية التجربة أن

 لويعل ،"شرقا التوسع يف اآلخذ الناتو حلف يف ورئيساً فاعالً عضواً
 فيها تفوز اليت االنتخابات تريد املتحدة الواليات بأن كذل "شومسكي"

  .الدولة على للسيطرة املستعمرين مجاعات
 رد كان لقد: "معروف بريطاين صحفي ووه" هريست ديفيد "ويقول

 الغريب الفعل رد كان بينما ناجحة، دميقراطية االنقالب على التركي الفعل
 ".فاسدة دميقراطية عن تعبريا
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 :الدميقراطية عيوب من الغرب جربه ما بعض
 حزب وكل حزا، تؤيد فئة كل متناحرة فئات إىل األمة تقسيم -١

 .فرحون لديهم مبا
 من تنتهي ال دوامة فاالنتخابات السياسي ستقراراال عدم -٢

 وبعض الرئاسية، االنتخابات إىل التشريعية االنتخابات إىل البلدية االنتخابات
 لتعيني انتخابات من بد وال فقط، أشهر ستة حكوماا بقاء معدل الدول
 بانتخابات نادوا ةعنيف ألزمة تعرضت أو احلكومة أخفقت وإذا غريها،
 .مبكّرة

 ما أقل ،حقوقا نفسها القائمة احلكومة تعطي الدميقراطية وفق أنه -٣
 الناخب سن حتدد اليت هي فاحلكومة الشعب، لرأي مصادرة إا فيها يقال
 اإلعالم رتسخ اليت وهي النتيجة، تعلن اليت وهي ودائرته، وجنسه ودينه
 طريق عن االنتخابات نتيجة من خافت وإذا له، التصويت تريد من لصاحل
 أن بد ال اليت النسبة حتدد أا كما األفراد، طريق عن جعلتها ،القائمة

 .االنتخابات يف للمشاركة حزب أي يتجاوزها
 !صوت وللجاهل صوت فللعامل الشخصية امليزات على القضاء -٤
 وقعت اليت األزمة مثال خذ كثرية، وأزمات مشكالت يف اإليقاع -٥

 واليت األوريب، االحتاد من للخروج الناس أكثر صوت حني بريطانيا، فيها
 أمريكا فيها وقعت واليت اليميين، احلزب الناس انتخب ملا النمسا فيها وقعت

 .الدستور نص حسب" ترامب "بزعامة اجلمهوريون فيها فاز ملا
 الربملان، وإما االنتخايب امع وإما القضاء إما الشعب، غري محتكّ -٦

 أن وأعلنوا احملكمة بأمر فلوريدا يف األصوات رزتف ملا أمريكا يف حدث كما
 إىل االستفتاء نتيجة الربيطانيون أحال حني حدث وكما الفائز، هو) بوش(

 العليا احملكمة أبطلت حني حدث وكما الربملان، إىل احملكمة وأحالته القضاء
 .االنتخابات النمسا يف
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 احلزب مع تكون أن فإما مرة، كلها خيارات بني نساناإل حصر -٧
 تكون أن وإما مجهوريا، تكون أن وإما املعارضة، مع تكون أن وإما احلاكم،

 .لك مستقبل فال االستقالل اخترت وإذا دميقراطيا،
 الناس أكثر فإن صحيح غري وهذا ،األكثر لرأي تابعا احلق جعل -٨

: وقال ،]٧١:الصافات[ ﴾µ   ¶   ¸   ¹   º﴿: تعاىل قال مبطلون،
﴿Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ﴾ ]الرسل أول عن وقال ،]١٠٣:يوسف 

 إمعات الناس وأكثر ،]٤٠:هود[ ﴾]   W   X   Y   Z﴿ السالم عليه نوح
 يستطع مل إن الناخب إرادة يزيف الذي باإلعالم ويتأثرون ناعق كل يتبعون
 .االنتخابات تزييف

 آلراء -تابعة به واإلميان توحيده وهي- قضية أعظم جيعل مل تعاىل واهللا
 اختاروه، ملا االنتخابات ضمن شأنه جل جعلوه ولو وأهوائهم، الناس

 .مشركون فأكثرهم
 أصبحت حىت ،العملية يف املشاركة عن املواطنني من كثري عزوف -٩

 فيها املشاركني نسبة بأن وتفاخر التصويت، على املواطنني حتث احلكومات
 .عالية

 والسياسية، االجتماعيةو النفسية البحوث مراكز تقوم أمريكا ويف
 .التصويت عن الناس عزوف أسباب دراسةل

 !العزوف سبب يعلمون منهم شارك من حىت الناس أن مع
 عمل يعتري ما يعتريه بشري عمل النهاية يف الدميقراطية تظل -١٠

 تفرد وكما والنقاد، الفالسفة عنها يكتب اليت والنقائص العيوب من البشر
 .عيوبه تظهر أن البد ذلك عدا وما ، لنبيه مةالعص ضمن بالكمال، اهللا

 ضعف نقاط من الدميقراطية يف ما نفسها الغربية اتمعات تعلَم وهكذا
 .تقليدها أزمة يف وقعت اليت اتمعات وكذلك ،كثرية

 :بديلة وسائل إىل يلجأون ولذلك
 بريطانيا ويف ،النمسا يف فعلوا كما العليا الدستورية احملكمة ومنها



 

 
 

٩١٢ 

 وجيمعون األوريب، االحتاد من بريطانيا خروج على التصويت إعادة اولونحي
 .الكبرية املظاهرات وخيرجون التوقيعات ماليني لذلك

 عن له ويبحث اآلخر، منهما كل احلزبني مرشحو يشتم أمريكا ويف
 الضريبة، من والتهرب فيتنام، حرب يف املشاركة عدم مثل كذبا، ولو مأزق

 كما ،الفائز من العليا احملكمة قررت ورمبا العسكرية، مةاخلد من والفرار
 .يزعمون كما وليس قضائيا الفوز يكونف الصغري، بوش انتخابات يف حدث

 .نفق إىل نفق من وخيرجون السياسية األزمة تطول ولبنان أسبانيا ويف
 عليها وتدل العامل، دول أكثر يف مستعملة كليشة فهي التزوير مة دع
 إليه أدت وكم العرب، الزعماء يدعيها كان اليت% ٩٩.٩ ةنسب بوضوح

 العاج وساحل وغمبيا واجلابون واملغرب سورية يف مشاكل من التزويرات
 .نفسها أمريكا يف بل اجلنوبية وأمريكا

 مل ما نسبة وضع إىل االنتخابات على لاللتفاف حماولة يف عمدوا وقد
 .ترشحه يصح ال احلزب يتجاوزها
 وأكثر أذكى هو ما إىل عمدوا فقد الغربية وأوروبا كاأمري يف أما
 .خمّه وغسل الناخب إرادة تزييف وهو تطورا،

 يلجأ أن بد ال أنه أي الدولية الرقابة هو األزمات تلك يف مواحلكَ
 .املريض إىل املريض

 وقالت رقابية، منظمات تأسيس إىل الغرب اضطر العيوب هلذه ونظرا
 .طويالً تفتخر كوبذل ،أمميا أو دوليا مراقبة بااانتخا إن العامل دول بعض

 يف سياسية غريو ،رحبية غري حقوقية منظمات الغرب يف ظهر كما
 هيومن (اإلنسان حقوق ومنظمة) أمنسيت (الدولية العفو منظمة مثل ،نظامها
 نفتها ما وكثريا إلزامية، غري احلقوقية املنظمات وقرارات ،)ووتش رايتس

 من الناس غضب امتصاص يف واستخدمتها مسيسة، إا وقالت احلكومات
 رقابة استحدثوا الربانية الرقابة فقدوا ملا وهكذا احلكومة، تصرفات بعض
 .بشرية



 

 
 

٩١٣ 

 شريكا الشعب جعلوا الشرع، وتنحية يزعمون كما الشعب وبتحكيم
 الشعب، يريد هكذا تقول احلكومات تفعله ما فكل اهللا دون من ومعبودا هللا

 ينفع ال الذي وهو الكبائر أكرب وهو به، اهللا عصي ذنب أعظم هو والشرك
 اهللا قال كما هو وصاحبه. حسنة أي منه يقبل وال عمل أي معه صاحبه

   4   3   2   1   0   /   .   -   ,   +   *   (   )   '﴿: تعاىل
 .اليوم الغربية احلضارة حال وهذا ،]٣١:احلج[ ﴾6   5

 بعض وظن الناس، من كثري فيه ووقع طورة،اخل ذه األمر كان وملا
 أو الوضعية، للقوانني احتكامه مع مسلما املرء يكون أن ميكن أنه املسلمني

 ولو ذلك جتلية من بد ال كان احلديث، السياسي الفكر يسمى ميا رضاه
 .بإجياز

   _   ^   [   ]\   X   Y   Z ﴿ قدريا أو شرعيا احلكم وحده له تعاىل فاهللا
`   ab   c   d   e﴾ ]يصح وال معا، واألمر اخللق شأنه جل وله ،]٤٠:يوسف 

 والسيادة العليا املشروعية حق تعاىل وله وليا، وال حكما وال ربا غريه اختاذ
 من وليس له، مطيع اهللا ألمر منفذ الشعب أو الربملان أو احلاكم وإمنا املطلقة،
 أو وبعض، أحكامه بعض نيب التفريق أو وشرعه، اهللا بني التفريق اإلسالم
 الوضعية، القوانني أو البشري الفكر يكمله ناقص الشرع بأن االدعاء

 أهل فيه وقع أكرب، شرك لقيصر وما هللا ما بني والتفريق املختلفة، واألهواء
 النصوص عليه دلت ملا منافاته مع املسلمني، أكثر فيه وقع مث قبلنا، الكتاب
   ®   ¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £﴿: تعاىل كقوله الكثرية

¯   ±°   ²   ³   ´   µ   ¶﴾]وأحاديثه احلكم وآيات ،]١٦٣-١٦٢:األنعام 
 القرآن يقرأ من لكل بالبديهة معلومة نصوص هي والسنة، الكتاب يف الكثرية
 يف ٥٠-٤٠ ومن النساء، سورة يف ٧٠-٦٠ من اآليات مثال انظر والسنة،

 اهللا لغري الذبح حترمي نصوص من أكثر قطعا هو مما ذلك لوأمثا املائدة، سورة
 .مثال



 

 
 

٩١٤ 

 وأن املاضي، خملفات من اإلسالم بأن الزعم باهللا الكفر أعظم ومن
 العليم حكم على البشر آلراء صريح تفضيل وهذا! منه أرقى احلديث الفكر

 من إذن بال عوناملشر هؤالء فيه يقع الذي الشرك عظم إىل فانظر احلكيم،
   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {﴿: يقول تعاىل واهللا هللا،ا

   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u﴿: ويقول ،]٢١:الشورى[﴾©
v   w   x   y   z   |{   }   ~   �   ¡﴾ ]يأذن مل وبالطبع ،]٥٩:يونس 
 اهللا ى وقد ه،ألوهيت يف له ومنازعة افتراء إذن فهو يشرعه، ومل اهللا به هلم

   ¢   ¡   � ﴿: فقال الشرك عن قاطبة األنبياء وهم عليه، اخللق أكرم تعاىل
£   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   

³   ´   µ﴾]عنهم وقال ،]٦٦-٦٥:الزمر :﴿¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   
   F   G   H   I﴿: السالم عليه خلليله وقال ،]٨٨:األنعام[ ﴾§

J   K   L   M   N   O﴾ ]املرسلني خامت ابنه سار ملته وعلى ،]٢٦:احلج 
 بالعبد واألهواء اآلراء تتنازعه من مثل الكرمي كتابه يف اهللا وضرب ، حممد
 العبد يدري فال اليوم، املشاهد هو وهذا متشاكسون، شركاء ميلكه الذي

 يصدق وهل اليسار، أو اليمني يتبع وهل للمعارضة، أم للحكومة أيصوت
 أيكون األمريكي السياسي للنظام خاضعا كان وإذا يكذبه، أم كله اإلعالم
 التصويت عن وميتنع أحد مع يكون ال أم مستقال، أم دميقراطيا، أم مجهوريا
 .باجلماعية أم بالفردية يؤمن وهل مطلقا،

 ".هد هوايت "عرب كما الطبيعة وتتجزأ اإلنسانية النفس تتشتت وبالشرك
 يف فقال: والشرعي القدري احلكم نوعي كتابه يف ذكر تعاىل واهللا

   ª  ©   ¨﴿ :السالم عليه شعيب األنبياء خطيب لسان على القدري
«   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶   ¸   º¹   »   

   Ð   Ñ   ÓÒ   Ô﴿ :الشرعي احلكم عن وقال ،]٨٧:األعراف[ ﴾½   ¼
Õ﴾ ]د فال ،]١٠:املمتحنةكله احلكم أثبت من إال الشرك من ويسلم اهللا يوح 



 

 
 

٩١٥ 

 ذكر وقد. والبشري والشيطاين منها املنحوت ،األصنام عبادة عن وعزف ،هللا
: تعاىل قوله مثال خذ احلكيم كتابه من آيات يف ةاملنحوت غري األصنام اهللا
﴿E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   

T  U   V   W   X   ZY   [   ]\   ^   _   `   a﴾ ]٦٢:القصص-
 وعرف الدنيا، يف أحداً تغو مل واحلجارة والعزى الالت أن ومعلوم ،]٦٣

" الكفر إىل والدعاة واملردة الشياطني "بأم الشركاء هؤالء كثري ابن احلافظ
 !!عبادة اتباعهم ومسى شركاء، الكفر إىل الدعاة اهللا مسى كيف فانظر

 يعلم ال الذي الصنم ذلك الدستور، هو للدميقراطيني النهائي واملرجع
 بعد يأت أومل استمده؟ أين ومن ذلك؟ كان ومىت واضعه الناس من كثري

 أوليست عليها؟ بين اليت الفلسفات وتغريت أمور واستجدت أحوال وضعه
 فيه وضعوا يالذ عشر الثامن القرن أفكار غري والعشرين احلادي القرن أفكار

 وهل عشر؟ الثامن القرن يف مثال العوملة ظهرت وهل األمريكي؟ الدستور
 احلق (يسمى ملا وهل الدستور؟ حبسب ضدها أم العوملة مع الناس يتظاهر
  حتديد؟) الطبيعي

 الدميقراطية الدساتري أرقى إنه يقولون الذي األمريكي الدستور مثال خذ
 أن مع مستواه، إىل نصل أن احلرمني بالد يف الليرباليون ويتمىن وأقدمها،

 يبلغ لكي عليه أدخلوها اليت الكثرية التعديالت يف يتجليان وضعفه قصوره
  .العصر ويالئم الكمال

 ،]٨٢:النساء[  )O P Q R S T U V W X( اهللا وصدق
 باستمرار يعدل وأن االختالف، فيه يظهر أن بد ال بشري عمل كل وهكذا

 مما هو أو ،إسالميا مصدره يكون كأن حقا كان ما وال ،لتعدي بال يبقى وال
  .اآلدمية والعقول الفطر كل عليه اتفق

 فقد فقط، تعديله وليس األمريكي الدستور تغيري جيب الزمن هذا ويف
 يريدون مواد فيه طلعت بل ،ذلك جدي ومل ،مرة الثالثني يقارب ما عدلوه
  .تعديلها اليوم



 

 
 

٩١٦ 

 الرئيس منهم كبار مسؤولون وأطرافها ىكرب قانونية مشكالت وهناك
 من وسلبها العراق على بوش أعلنها الذي احلرب إعالن كقضية ،نفسه

  .ذلك يف فأخفق حيتكرها أن أراد أوباما إن مث ،الكوجنرس
 األمريكي الرئيس أعلن إذا إنه :األمريكان املثقفني أحد يل قال وقد

 وهي ،يوما) ٦٠ (مدة يف رسالكوجن إخطار قانونيا عليه جيب فإنه احلرب
 قد الطائرات تكن ومل السفن كانت يوم ذلك قالوا وإمنا ،اليوم طويلة مدة

  .واالنترنت الصناعية األقمار عن فضال ،عرفت
 من ألي ميكن عبارات تعديالته األمريكي الدستور يف وجدت أنين كما

 القصوى، ةاحلال( :كعبارات يشاء، كما يفسرها أو إليها يستند أن الطرفني
  ).معقولة مدة خالصة، بنية الضرورة،
 احلقوق وثيقة جتيزها اليت السالح مجل قضية اليوم املشكلة القضايا ومن

 إىل ذلك يف األمريكان أفرط فقد ،)للدستور واألكرب األول التعديل وهي(
 يف أنه مع قائمة، املشكلة تلك تزال وال لتقييده، بعضهم استدعى حد

  .موضعها هذا ليست ذلكل ضوابط اإلسالم
 صالحية عدم على تدل ا واملطالبة التعديالت كثرة أن والنتيجة

 العصر يقتضي قدمية فلسفة على بين وأنه ،ومكان زمان لكل الدستور
  .تغيريها

 التدخالت أكثر فشل ،برمتها األمريكية السياسة تغيري يوجب ومما
 أكثر يف أمريكا وكراهية ،)تدخال ومثانني مئة( ١٨٠ حنو البالغة األمريكية

 هو ما غري منها كثريون ذلك يف ألف وقد امللحوظ، وتراجعها العامل، دول
  :آخر مكان يف مذكور
 يف أستاذ ألفه الذي) احلرب خلسارة الصحيحة الطريقة (كتاب -١
  .أمريكا تسلكه الذي النهج هو هذا أن وأثبت ،األمريكية اجلامعات إحدى

 الذي األمريكية اإلمرباطورية وسقوط صعود )الصنم (كتاب ومنها -٢
 مكبال يعد مل اإلمرباطورية مصطلح أن العجيب ومن ،)برجسون نيل (ألفه



 

 
 

٩١٧ 

 املقاالت كتاب ومن األمريكي، اتمع يف شائعاً أصبح بل ،كان كما
  .السابق الرئاسي املرشح" باكونني باتريك، ، ج "الصحف يف من املكثرين
 وبني" مولر "املستقل احملقق بني قائمة ونيةالقان املعركة تزال وال

  .القانوين وطاقمه" ترامب"
 ضمن حىت اليوم إىل تفتخر اليت حبريتها هو مسلح أمريكي ذراع وأقوى

 القرصنة ميارسون األمريكان كان أن يوم ،ليبيا يف حققته مبا الوطين نشيدها
  .األمريكية الشواطئ عن جدا البعيد األبيض البحر يف

 األمريكية البحرية قائد وقال ،ضعفها أوجه قاداا أحد شفك وقد
 ضعف نقاط من تعاين إا الكوجنرس أمام هـ١٤٣٩ سنة شعبان يف نفسه
  .اإلرهابيون هامجها أو حقيقته حرب تنشب لو فيما

 حبارا) ١٧ (فيها قتل الذي "كول" األمريكية املدمرة حبادثة واستشهد
 أن إال اهلجوم لكذ بتنفيذ القاعدة تنظيم تام أمريكا أن ومع أمريكيا،
 ذهبت اليت هي أمريكا أن أم أمريكا إىل القاعدة ذهبت هل: السؤال

 وملاذا ،والقرصان اإلرهايب هو من يتضح الصحيحة وباإلجابة للقاعدة؟
  األمريكان؟ احملققني مع اليمنيون احملققون اختلف

 من شيء وال كياألمري الدستور عليها ينص مل اليت األمور ومن
 عند للقضاء الرجوع مسألة حالً، اليوم يروا األمريكان ولكن تعديالته

  .التصويت نتيجة حول االختالف
 تعد مل أمريكا بأن العامل أكثر وآمن الصني حبر يف الضعف ظهر وقد

 .يريد كما هيمنته فرض يستطيع الذي" القبضاي"
 األوسط، رقبالش مثال خاص) العميقة الدولة (يسمى ما وهل
 يف قامت اليت املظاهرات حكم وما العريب؟ الربيع لثورات املضادة والثورات

 السبب نفس هلا مبظاهرات للقيام حافزا وكانت بالقاهرة، التحرير ميدان
 كانت وإذا ،"ستريت وول احتلوا "مبطلب نيويورك يف كانت ولكن

 أن يف اإلشكال فما كذا، يريد الشعب تقول وغريه التحرير ميدان مظاهرات



 

 
 

٩١٨ 

 يقول" ترامب دونالد "كان وإذا كذا؟ يريد الشعب نيويورك مظاهرات تقول
 النقل أو العدو أقوال تصديق حكم فما األمريكي، للشعب عدو اإلعالم إن

 عنها؟
 الليربايل، اإلعالم وبني احملافظ اإلعالم بني يفرق مل" ترامب "كان وإذا

 معا؟ عليهما دقيص أنه أم ذلك قوله عليه يصدق فأيها
 وسائل يف املتحكم كان وإذا والكاذب؟ الصادق بني التمييز معيار وما
 شركته نضع فأين" ترامب "يقول كما الشركات هو املختلفة اإلعالم
 املليارات؟ ذات العقارية

 واألمر قاطعا، جوابا هلا يشرك من ميلك ال حميرة كثرية أخرى وأسئلة
 مل خالقه وأن عبثا، خلق اإلنسان بأن اعمةالز الفلسفة نفس من ينبثق كله

 !!يهديه ما له يشرع
 رسال، له يرسل ومل سدى وتركه غاية، بال اإلنسان خلق اخلالق أن أي

 فهو الناس، عليها اهللا فطر اليت للفطرة مناف قول وهذا كتبا، إليه يرتل ومل
 التاريخ يف املعهود غري ومن شرعيا، يكون أن فضال دميقراطي، غري قول إذن

 كيفية يوضح) كتالوج (بكتيب ترفقها وال معينة آلة ما شركة تنتج أن التقين
 آثار نرى الذي الرحيم باخلالق فكيف ذلك، يف اخلطأ وحماذير تشغليها،

 وأنزل الرسل أرسل رمحته ومن خلق؟ من يعلم أال شيء، كل يف رمحته
 .امليزان يف يطغوا وال بالقسط الناس ليقوم الكتب معهم

 كي آية الناس يريد القاطعات، والرباهني البينات الدالئل هذه ومع
 كل أيدي بني اهللا آيات ليست أو احلق، هو دينه وأن حق، اهللا بأن يؤمنوا
 املنظور وكتابه ،"القرآن "املقروء كتابه: العظيمان الكتابان سيما ال إنسان

 العجاب بالعج اهللا آيات من لنا ظهر التفكري أمعنا وكلما ،"الكون"
﴿À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê﴾ ]لَت٥٣:فُص[، 
﴿W   X   Y   Z   [   \   ﴾ ]؟]٦:اجلاثية 
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 كما الدنيا يف الدساتري أرقى هو الذي األمريكي الدستور عماد أليس مث
 البدوي أوليس ؟قدمية اليوم أصبحت مثال التنوير عصر فلسفات هو يقال

 األمريكي الدستور أيب من أرقى عندنا، البعري بصاح املوحد األمي
 أو اجتماعية وثورات فلسفات" ماديسون "بعد تأت مل أو فكرا،" ماديسون"

 الصناعية الثورة مسي وما الفرنسية الثورة منها متأخراً، كتبه ما جتعل فكرية،
 ظلي مىت فإىل احلديثة املعلومات ثورة وأخريا ،)املاركسية (السوفيتية والثورة

 وقدمي؟ باطل بأنه البشر حيكم ومىت الدستور؟ هذا
 إحيائه حماولة جتدى وهل جديد؟ عصري شرك إال إليه االحتكام وهل

 ألا تبق مل عامة مبادئ إال منه يبق ومل مات، وقد فيه الروح ونفخ
 الكتب به وأنزل الرسل به وأرسل الفطرة يف اهللا أودعه مما ألا بل دستورية،
 .ريةواحل كالعدل

 واالجتماعية النفسية األمراض إال به يؤمن ملن الدستور ذلك أنتج وهل
 رغم وأن ،"ترامب "ضد غالبا أمريكا نساء أن ذلك ومن املعارضة، وزيادة

 واقتداء املوضة حسب ولكن تدينا ليس ،االحتشام إىل يعدن التعري باحةإ
 وأن ،السفاح على والنكاح الدياثة على الغرية ويفضلن كندي، جباكلني
 اليت التعاسة تلك والتعاسة؟ والنكد الشقاء إال هلن جتلب مل املزعومة املساواة

 على ختفى ال وهي ،قبل من" مونرو مارلني "منها وحذرت" دوتكفيل "رآها
 أثناء اجلبال املراسالت تصعد حني سيما ال عينيك بأم اليوم تراها بل ناظر،

 الساسة مع" مريكل اجنيال "تقف أو اريرت؟امل مع اندات تقاتل أو احلروب؟
 .حرج وال فحدث الغرب يف النفسية األمراض أما األوروبيني،
   l   m   n﴿: تعاىل قوله هو القرآن يف أمر أول يكون وهل

o﴾ ]ي وأول اآلية ]٢١:البقرة حكمة ال أندادا، هللا جنعل أن عن النهي هو 
 أشد إىل تفضي اهللا شرع الفةوخم جدا؟ وخطرية مهمة املسألة أن أم له

 واآلخرة؟ الدنيا يف العقوبات



 

 
 

٩٢٠ 

 ،احلكيم وشرعه املستقيم صراطه على الشكر وله ،حقا اهللا إال إله فال
 .يعلمون ال الذين أهواء ونبتع شريعته عن نعرض أن باهللا ونعوذ

 نقلدهم؟ كيف
 دواؤه، مرض لكل أن كما وتربيته، وتارخيه وثقافته بيئته جمتمع لكل

 قدمه، أو كفه يف جرح أصابه من كدواء مثال القلب مريض دواء يسفل
 والغربيون الشرقي، للفقري دواء يصلح مثال األورويب الفقري دواء وليس

 .سبق كما عيوب من الدميقراطية يف ما عرفوا أنفسهم
 الرفاهية جللب ،أوروبا يف الدميقراطية واحلركات الثورات قامت وقد
 أملانيا يف الفالحني ثورة فكانت ،االجتماعية ملظاملا على والقضاء للشعوب

 .الفرنسية الثورة مسيت اليت فرنسا يف اجلياع وثورة
 الفقر زيادة من جلبته وما بريطانيا يف الصناعية الثورة مآسي وكانت

 أن الفقراء وظن ،"ديكرت شارل "الشهري الروائي عنها حتدث ،جدا كبرية
 طبقة حتكِّم إىل آل األمر ولكن ىن،الغ هلم جتلب سوف الدميقراطية
 الرمضاء من هربوا أو بشر، شراً استبدلوا إمنا أم هلم وتبني الرأمساليني،
 أحدهم أن حىت ،"الدميقراطية "مسي مما كثريون ويئس بالنار، ليستجريوا

 األمريكي باالست جورج وكتب ،)االنتخابات ضد: (عنوانه كتابا كتب
 أن كيف بيان يف فيه أسهب" باملال شراؤها كنمي دميقراطية أفضل "كتاب
 فوز دون حالوا خاشقجي، عدنان بأموال مستعينني بوش آل عائلة

 .فلوريدا يف الدميقراطيني
 فيها احلكم جيعل لكي لعراقا غزا إمنا بأنه الصغري بوش وتعلل
 أنه" رايس كونداليزا "خارجيته وزيرة قالت كما النتيجة فكانت دميقراطيا،

 املستنقع عمق أمريكا رأت وملا ،"األمن وال الدميقراطية أمريكا ققحت مل"
 احلكم تسليم هو شرا احللول أقل أن رأت ،العراق يف فيه سقطت الذي

 وسامراء ونينوى واألنبار الفلوجة يف السنة أهل من هلا ينتقموا كي للشيعة،



 

 
 

٩٢١ 

 لفهمبتحا فاستعانت املنطقة، يف حبلفائها ذلك على واستعانت وغريها،
 مدينة أي يدمر مل التحالف وهذا اجلوية، الطلعات وبأكثر بالتمويل وكلفتهم

 !قط شيعية
 وال االستبداد، على وال الفقر على تقض مل الدميقراطية أن واملقصود

 اآلخرة؟ يف فكيف الدنيا يف االنسان مأساة على
 فلسفية، وخمارج سياسية حيل إىل عمدوا وعيوا نقائصها ظهرت وملا

 لتحقيق آلية جمرد هي وإمنا فلسفيا، منهجا ليست الدميقراطية بأن القول نهام
 .العادل احلكم

 حتقق انتخابية قوانني وضع الدميقراطية دعاة يسلكها اليت احليل ومن
 .تقدم كما كثرية صور له االنتخاب أن مع يريدون، ملن الفوز

 .نفعية وأخالقه مصاحله، هي الغرب فعقيدة
 أخرى مصادر إىل -اللعبة الناس عرف أن بعد- اللجوء لاحلي هذه ومن
 مل ملن حيق ال معينة نسبة وحتديد االنتخايب الربنامج تعديل أو كالقضاء،

 .الدميقراطية العملية يف يشارك أن يبلغها
 .وجنسه الناخب سن حتديد أو
 .االنتخابية الدائرة حتديد أو

 يرى ما حبسب ائمةبالق أو بالفرد إما االنتخابات طريقة وحتديد
 .األثرياء

 . سبق كما الشعبية األكثرية ضد يكون قد االنتخايب امع أن ومنها
 السياسي الفكر وبني الوضعي السياسي الفكر بني مقارنة ال وهكذا
 بالد يف والسياسة الفكر على املنافقني لتسلط نظرا أنه غري اإلسالمي،

 .بينهما ريالكب الفرق بيان الضروري من أصبح االسالم
 خلفاؤه وكذلك ،عليه وسالمه اهللا صلوات الرسول جند اإلسالم ففي
 من حرجا نفسه يف مؤمن جيد ومل ،اهللا بكتاب الناس يسوسون الراشدون

 .اليوم نسمع كما سياسي إسالم هذا يقل أو ،ذلك



 

 
 

٩٢٢ 

 وجتعل السياسي، غري عن السياسي اعتباطيا تفصل اليت هي والنصرانية
 أحبارها وتسمي هللا هللا وما لقيصر لقيصر ما وتدع ختصه، دائرة منهما لكل

 !السياسة رجال" ملوكها "تسمي بينما ،"الدين رجال "ورهباا
 يف "ميكافيللي" قرر ما وفق ،باوأور يف العلمانية نشأت لذلك وتبعا

 بالدين يلتزم وال يراه سبيل أي سلوك للحاكم أن أي ،"األمري "كتابه
 .واألخالق
 الشرعية لألحكام خيضع الدين من جزء فالسياسة سالماإل يف أما

 به تقول الذي للشرك مكان وال دينية، كلها والواليات اإلسالمية واألخالق
 وعلي املستشرقون زعمه ملا أبدا صحة وال مطلقا، املؤمن قلب يف النصرانية

 ملتزما يكون وأن هللا موحدا يكون أن بد ال املسلم واحلاكم عبدالرازق،
 العلم أهل ويستشري الراشدين، وخلفائه  النيب بسنة عامال الدين، كامبأح
 ختيري فيه خمري فإنه فيه الشرع خريه ما حىت عليه، خيفى أو يستجد فيما

 املسلمني كل إذ) دين رجال (اإلسالم يف وليس شهوة، ختيري ال مصلحة
 .منهم واحد واإلمام وينشرونه، الدين خيدمون أعماهلم تنوعت مهما

 ومن أقربائه، من أحدا يويل وال الدنيا يف زاهدا يكون أن لإلمام وينبغي
 .ذلك على الناس ويبايعه شرعيته يستمد الدين بأحكام التزامه

 واحدة أسرة يف حمصورا وليس الشورى، أساسه اإلسالم يف واحلكم
 .الوسطى العصور يف أوروبا وملوك وقيصر، كسرى كحال تتوارثه،
 التنفيذية والسلطة له، حقيقة ال ومهي عقد الغريب ياالجتماع العقدو

 .وتنشئه تدعيه اليت هي
 االمام يكون اليت اإلسالمية اإلمامة وبني الغربية الدميقراطية بني وفرق

 اإلسالم يف هم الذين الناس عامة من وليس الشورى، أهل من منتخبا فيها
 املساواة ذه يؤمنون ال) بريطانيا (الغربية الدميقراطيات أم يف بينما سواء

 للعامة واآلخر" اللوردات جملس "للمأل أحدمها جملسان فيها بل اإلسالمية
 ".العموم جملس"



 

 
 

٩٢٣ 

 اإلهلي احلق نظرية أبطل قد الدميقراطية إىل بانتقاله الغرب كان وإذا
 بقية هو الذي الوراثي احلكم أن كما بطالنا، أكثر اإلسالم يف فإا للملوك،

 به يؤمن وإمنا اإلسالمي السياسي الفكر يف له وجود ال البالية النظرية تلك
  النيب رهط من الصديق بكر أبو يكن فلم شاكلهم، ومن والباطينة الشيعة

 يف اخلالفة وإمنا ،)تيم بين (بكر أيب رهط من عمر يكن ومل ،)هاشم بين(
 .الشورى أهل اختيار حبسب عامة قريش بطون

 بن عبداهللا ابنه ارواتخي أال الشورى هلأ أوصى عمر الفاروق إن بل
 وال يستشار أا أي) شيء األمر من له وليس معكم حيضر( :وقال عمر
 .يولّى

 :نظريتني بني وسطا اإلسالم جاء وهكذا
 والنظريات قدميا اخلوارج مذهب وعليه الناس لعامة احلكم أن: األوىل
 .حديثا الدميقراطية
 الشيعة مذهب وعليه وحدهم، احلسني آلل هو إمنا احلكم أن: الثانية

 .عندهم الوسطى القرون يف أوروبا كوملو والباطنية
 .اإلسالم يف احلكم ميزات أحد وهذا

 يظهر فيه، اإلمامة ألحكام العملي والتطبيق اإلسالم يف احلكم وبأصول
 العليم أنزله محيد، حكيم من ترتيل وأنه وعلوه الدين هذا مسو منصف لكل

 يف السر يعلم الذي وهو م الرحيم عنهم الغين ومصاحلهم، اخللق بأحوال
 شرك ال خالص وتوحيد شامل، كامل دين اإلسالم وأن واألرض، السموات

 أو حمرفا أكان سواء عداه وما احلقيقية واحلضارة التقدم دين وحده وأنه فيه،
 متقدم أو راق أو حديث، فكر أنه أصحابه ادعى وإن واحنطاط، تأخر وضعيا

  .العريضة األلقاب تلك إخل متطور وأ
 العمري وعثمان احلمد تركي آراء واتبعنا الليرباليني أقررنا أننا ولو
 .حني بعد املاضي من الشركية اآلراء تلك ألصبحت وأمثاهلم

 من وأفاد ا وعملوا املسلمون طبقها احلكم يف قواعد التوحيد ولتحقيق



 

 
 

٩٢٤ 

 :ومنها حذوها حيذوا أن وحاولوا الغربيون بعضها
 التنفيذ سلطة هلا واألمة العليا املشروعية وله وحده هللا احلكم أن ١-

 .واالمتثال
 ،)بكر أبا إال واملؤمنون اهللا يأىب (حيكمها من ختتار اليت هي األمة -٢
   n   o﴿ ساعدة بين سقيفة يف حدث كما الشورى طريق من وتبايعه

p﴾ ]٣٨:الشورى[. 
  عمر ضرب وقد األمة، عند أجري أو وكيل هو إمنا احلاكم أن -٣

 .أحدهم عند متاعهم فوضعوا سفر يف كانوا برفقة ورعيته لنفسه مثاال
 كسروية اإلسالم يف وليس أصدقاءه أو أقرباءه يويل ال احلاكم أن -٤

 أحدا الصديق يول ومل هاشم من أحدا يول مل  النيب إن بل قيصرية، وال
 .سبق كما عدي بين من أحدا الفاروق يول ومل تيم، بين من

 ).سأله رجال األمر هذا نويل ال إنا (نفسه يرشح ال احلاكم أن -٥
 وما ماله العقد يف بنيوي ،البيعة بعقد إال احلكم يتوىل ال احلاكم أن -٦

 .الشريعة به جاءت كما عليه
    ﴿T   U  V   Wا القيام احلاكم على دينية وظيفة احلكم أن -٧

X   Y  Z  [  \ ] ^ _ ` a﴾ ]٤١:احلج[. 
 املنشط يف طاعته وجبت اهللا، أمر وراعى اهللا أنزل مبا حكم من أن -٨
   Ç﴿ املعروف يف وطاعته األمة على نصحه ووجب املستطيع على واملكره

È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð﴾ ]٥٩:النساء[. 
 قرشيا كني مل ومن اثنان، الناس من بقي ما قريش يف هو إمنا احلكْم أن -٩

 .اهللا بإذن ذكرها سيأيت صحيحة كثرية أحاديث ذلك ويف ،إمامته تصح ال
 أن القاضي حق ومن مطلقا، القضاء يف يتدخل ال احلاكم أن -١٠

 ).يستقيل (نفسه يعزل
 مشاكل لكل احللول أفضل إىل للتوصل الوسيلة هي الشورى أن -١١



 

 
 

٩٢٥ 

 .األمة
 .واحد إمام همحيكم أن واألصل واحدة أمة املسلمني أن -١٢
 والصغري والعامل احلاكم مجيعا، املسلمني على الواجب أن -١٣
 املعروف ورأس- باملعروف واألمر أمر، كل يف اهللا شرع اتباع هو والكبري،
 .الشرك املنكرات وأعظم ،املنكر عن والنهي ،-التوحيد

 اجلاهليون قال كما لقيصر، وشيئا هللا شيئا الناس جيعل أن الشرك ومن
 هللا وما لقيصر لقيصر ما دع "النصارى قال وكما ،)لشركائنا وهذا هللا اهذ(

 وكما)!! الدين يف سياسة وال السياسة يف دين ال (السادات قال وكما ،"هللا
 قال"!! الروحي التوجيه "دائرة يف الدين اآلن الغريب السياسي الفكر حصر
 .]٥١:حلالن[ ﴾µ´   ¶   ¸   ¹   º   ³   ²   ±   °   ¯﴿ :تعاىل

 العلم أهل على وهي األمة على واجب احلاكم نصيحة أن -١٤
 .أوجب

 احلل أهل على وجب هواه، واتبع سلطته استغل إذا احلاكم أن -١٥
 بدءا عليه اإلنكار يف التدرج القبائل وشيوخ اجلند ورؤساء العلماء من والعقد
 .عزله مث باعتزاله

 .ظلم فقد اجتر ومن يتجر ال احلاكم أن -١٦
 نوع منه وليس خللقه، اهللا ارتضاه الذي الدين هو اإلسالم أن -١٧

 وليس ،اهللا دين إقامة احلاكم على وجيب ،"راديكايل "متطرف ونوع معتدل
 .بتقسيمام والعمل اخللق مراعاة

 عاهة أو عقلي لعجز األمة حنو بواجبه يقم مل إذا احلاكم أن -١٨
 .املفاسد من قدر بأقل لهعز األمة على وجبو األهلية فقد جسدية،
 فميتته البيعة نقض ومن الشرعي، اإلمام على اخلروج جيوز ال -١٩

 .األمة ويفرق الصف يشق الذي اخلارج قتل وجيوز جاهلية
 أن األمة على وجيب اهللا مال يف التخوض له جيوز ال احلاكم أن -٢٠

 بيت يف التصرف ميلك ال وهو املسلمني، مال بيت من يكفيه ما له تفرض



 

 
 

٩٢٦ 

  .اهللا شاء إن سنذكر كما اإلسالم شيخ ذلك على نص املال،
 أسباب كل ويقيهم أطرا، احلق على الناس يأطر املسلم احلاكم أن -٢١

 احلق، اتباع يف خمريين الناس وجيعل املوضوعية العلمانية يتبع وال ،الضياع
 إن باخليار والشعب الفكرية، للسموم وقناة الكرمي للقرآن قناة جيعل كأن
   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: يقول تعاىل واهللا تلك، أو هذه فتح شاء

 لكان ذلك فعل أنه ولو ،]٣٦:األحزاب[ ﴾0   /   .   -   ,   +   *   (
   T   U   V   W   X   Y   Z﴿ املسلمة الدولة به اهللا أمر ما عكس

[   \   ]   ^   _   `   a﴾ ]٤١:احلج[. 
 وخلفائه  اهللا رسول عهد يف كما- التارخيية ربةالتج أثبتت وقد
 وليس وواقعي، عملي دين اإلسالم أن ،-ديهم اهتدى ومن الراشدين

 الفصل أو االجتماعي، العقد كنظرية الواقع، يف هلا وجود ال خيالية نظرية
 تفصيله سيأيت هذا وكل كالدميقراطية، شركا أكثر هو ما أو السلطات، بني
 ،آخر نظام أي يف هلا وجود ال رابعة بسلطة اإلسالم ويتميز ،-اهللا شاء إن-

 على حكام فالعلماء العلمية، السلطة أعين ،األوىل السلطة احلقيقة يف وهي
 وحياة السري بينتها مستقلة خاصة حياة وهلم امللوك، على وملوك ماكاحل

  .ليهإ والدعوة به االلتزام األمة وعلى اهللا حكم عن يكشفون وهم السلف،
 وال املعارضة، من وال السلطة، من ليسوا إذ الشك حمل ليسوا وهم

 .مادي مقابل أي يريدون
 الدستور أبو" ماديسون "استفاد الرفيعة اإلنسانية املعاين هلذه ونظرا
 منه أفاد كما احلقوق، كوثيقة الدستورية الوثائق وكذلك منها، األمريكي

 وحاولت عامة، لتنويريا والفكر ،وجفرسن وجاكسون واشنطن جورج
 ولكن املتحدة، األمم هيئة إليها الوصول يف واجتهدت الفرنسية، الثورة ذلك

 .ذلك يبلغ أن اإلسالم أصل فقد ملن هيهات
 والقريب والكافر املسلم مع شيء، كل يف العدل دين هو واإلسالم
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   K   L   M   N   O   P   Q   R﴿ والعدو والصديق والبعيد
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 الرسل اهللا أرسل وله واألرض، السموات قامت به مطلقة قيمة والعدل
﴿!   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +﴾ 
 .]٢٥:احلديد[

 كافرة، كانت ولو الدولة تبقى وبه البشرية الفطرة تنجذب العدل وإىل
 .بالشرع إال تفصيالته معرفة البشر يستطيع وال

 تقواه اهللا توحيد ومن امللك، أساس والعدل التوحيد وه العدل وأساس
 الدين وإقامة احلق، إلحقاق وضمانا أمر، كل يف وجهه ومراعاة وجهرا سرا

 سائر عن العلمية السلطة واستقالل بالسوية، بينهم والقسمة الناس، بني بالعدل
 أصول من بعد من وال قبل من الناس يعهده مل مبا اإلسالم جاء السلطات،

 الشريعة فصلته مما ذلك وأمثال العلماء، وواجب احلكام معاملة وكيفية احلكم،
 كل يف األمة على جيب ما وبينت حاالت، لذلك وجعلت له، نظري ال تفصيال
 نسيان، غري رمحة التفصيالت بعض السمحة الشريعة تركت وإمنا حالة،

 .اهللا شرع اليت الكلية األصول وفق للعلماء فيها األمر ووكلت
 اجلاللة، صاحبة يسموا اليت للصحافة املطلقة احلرية اإلسالم من وليس

 .عتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ ما بل
 :هلا بأحكام احلنيف الشرع جاء اليت احلاالت ومن

 مناصحته وجوب وهي ،والطاحل الصاحل احلاكم مع الدائمة احلالة -١
 تشمل وهي أصحابه، يبايع  النيب كان احلالة تلك وعلى باهللا، وتذكريه

 دون احلق وقول اهللا، طاعة يف كان ما سيما ال املعروف يف والطاعة السمع
 ى وقد منه، بد فال األذى أما القتل إىل ذلك أدى ولو الالئمني، لوم خشية

 التطبيل ذلك ومن وجهه يف أحد مدح عن عليه وسالمه اهللا صلوات
 احلقائق وإخفاء التدليس هي الماإلع مهنة جعلوا حيث اليوم، اإلعالمي
 .الشعوب على والضحك
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 احلجة وإقامة واملناصحة، األذى على الصرب هو الدعاة على والواجب
 .املشروعة الوسائل كل العلم أهل يستنفد حىت والتنويع

 واله من تناصحوا أن (منها وذكر ،)ثالثا لكم يرضي اهللا إن: ( قال
 والة مها الصنفان وهذان والعلماء، حكاملل النصح من بد فال ،)أمركم اهللا

 .األمر
 العقبة، ليلة حدث كما أصحابه يبايع  النيب كان احلق قول وعلى

   p   q   r   s   t﴿: تعاىل قال احلق كتم عن العلم أهل تعاىل اهللا وى
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 .لمعاصيل راءواستم واحملكوم للحاكم غش

 كوا وعلى -مطلقا فيه علمانية ال واإلسالم دينية، وظيفة واإلمامة
 بن والعز امللك ونظام يعلى وأبو املاوردي ومنهم العلماء أمجع دينية

 إىل استنادا هم،وغري الشنقيطي والشيخ خلدون وابن تيمية وابن عبدالسالم
   [   \   ]   T   U   V   W   X   Y   Z﴿: تعاىل قوله

^   _   `   a﴾ ]٤١:احلج[. 
 :أعظمها كثرية صور ولذلك البيعة لعقد االمام خمالفة حالة -٢
 من الشرع غري إىل يتحاكم كأن البواح الكفر يف ماماإل وقوع -أ

 أو كالدميقراطية، اإلسالم غري بدين ويدين البشرية، واآلراء الوضعية القوانني
 للمستطيع، ومنازعته عليه اخلروج جيب وحينئذ الغربية كاحلرية بشرية فلسفة
 وترك الصالة ترك الكفر ومن املفاسد، بأقل عزله والعقد احلل ألهل وجيوز
 .احلديث بين كما إليها الدعوة

 ،)نكروت منهم تعرف (حالة أي البدعة أو املعصية يف ماماإل وقوع -ب
 تقديرية اجتهادية واملسألة ،عزله وجيوز البدعة أو املعصية عن يه جيب وهذا

 مراعاة العلماء وعلى ،املختلفة والعصور العامة األوضاع حبسب ختتلف
 .والتذكري املناصحة مع فيها الشرعية املصلحة
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 إال خليفة أو أمري من ما: ( قال عليه، السوء بطانة استيالء حالة -ب
 ويف احلديث،) بالشر تأمره وبطانة عليه وحتثه باخلري تأمره بطانة ،بطانتان وله

 .كسابقتها حكمها وهذه) منهما يغلب ملن وهو (آخره
 غري أو قرشي غري يكون كأن الشرعية الشروط أحد اختالل حالة -ج
 تعيينه جيوز وال االستطاعة، بقدر عزله العلم أهل على جيب وهنا عدل،
 .ابتداء

 مع بالقوة، السلطة على أحد يستويل أن وهو والقهر التغلّب ةحال -د
 .اختيار سلطان ال اضطرار سلطان وهذا فيه الشرعية الشروط بقية توفر

 احلق أىب فإن اإلمكان، بقدر ضرره وختفيف أيضا مناصحته وجيب
 .عليه القومة وجازت عزله وجب

 والسكة اخلطبة إال لإلمام يكون أال مثل ،الشاذة الطارئة احلاالت -هـ
 بقوهلم السياسيون عنها يعرب اليت احلالة وهي لغريه، احلقيقي احلكم بينما

 أيضا وهي الوزراء رئيس أو كالسلطان غريه، حيكم وإمنا )حيكم وال ميلك(
 .فيها األصلح وخيتارون العلماء يدرسها اجتهادية حالة

 أن مع ،اإلسالمي السياسي الفكر عن قدميا املؤلفني بعض كتب وقد
 كتبه ما هو الكتب تلك وأشهر هو، واقعه خالل من لألمر ينظر منهم كال

 .امللك ونظام يعلى وأبو املاوردي
 امللك نظام كتبه الذي" نامة سياست "بالفارسية أو امللوك سري وكتاب

 :جهتني من) السلطانيه األحكام (املاوردي كتاب من خري
 ابن شبههم متعصبون شيعة موه البويهيني أيام كان املاوردي أن -١

 امللك نظام كان بينما هلم سفريا املاوردي جعلوا والبويهيون بالعبيديني، تيمية
 .السنة للسالجقة وزيرا

 املتصرف كان فقد يكتب، ما عمليا ميارس كان امللك نظام أن -٢
 امللك نظام شدد وقد ،التوقيع إال للملك وليس ،السلجوقية الدولة يف األكرب

 خاصة ذكر ما تيمية ابن أيد وقد والشورى العدل وعلى اإلدارة سنح على
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 الظاملة الدولة يقيم وال كافرة كانت ولو العادلة الدولة يقيم اهللا إن: "قوله يف
 ".مسلمة كانت ولو

 مع وتزول والكفر العدل مع تبقى الدول "امللك نظام الوزير قال وقد
 من عليها واستدل كثرية مواضع يف الشورى ذكر أنه كما ،"واإلسالم الظلم

 الفاصلة اإلسالمية باملعارك يفتخر وكان الراشدين، وعمل والسنة الكتاب
 يف الدين بنشر مهتما وكان. الصحابة من فيها كان ومن اوند معركة مثل

 .الواسعة مملكته
 :السلطان معىن

 يكون أن السلطان شرط من فليس نظن، ما غري اإلسالم يف السلطان
 منفذ أي أو معنويا أمرا يكون فقد بذاته فرداً العام احلاكم يكون أو شخصاً

 .اهللا ألمر
 عن سألوه ملا) أمحد اإلمام (واجلماعة السنة أهل إمام قرره ما وهذا

 السلطان تقول كيف: له فقالوا السلطان، وليها: فقال هلا ويل ال اليت املرأة
 أي" فالن أقل ومل السلطان قلت إمنا: فقال زماننا؟ سلطان حال تعرف وأنت

 من السيما لذلك، أهل وهو العقد، ختوله تنفيذية سلطة له كان من مراده أن
 .قاضيا كان

 قال ويه، أمره أي" اهللا سلطان "احلديث يف ورد ما حيمل ذلك وعلى
   ©   §¨   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {   |   }﴿: تعاىل

ª   «   ¬﴾ ]وقال. كثري ابن قال كما اهللا بأمر إال يأ ،]٣٣:الرمحن 
 والبيان، احلجة هو والسلطان بقوة، إال: السعدي عبدالرمحن الشيخ

 التفصيل جمال هذا ليس شىت مبعان القرآن يف ورد وقد والسلطة، والربهان،
 بيده ملن استعري مث واالستيالء، الغلبة هو الذي التسلط من وأصله فيها،

 الصليبني وقاهر. الغزنوي حممود السلطان هو اهلند حفات: نقول كما السلطة
 يف الشوكاين أطلقه االستعمال وذا الدين، صالح الناصر السلطان هو
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 ما وأكثر الروم، سالطني مساهم حيث عثمان آل خلفاء على) الطالع البدر(
 القوة أو امللك مبعىن ترد ومل املعنوي، باملعىن القرآن يف السلطان كلمة وردت

 .]٢٩:احلاقة[ ﴾   Ê   Ë   Ì ﴿: تعاىل قوله يف واحدة مرة إال
 :السالطني على الدخول حكم

 انقباض يف فصل: (أمحد اإلمام تلميذ املروزي بكر أبو اإلمام قال
 ).السالطني أبواب إتيان من املتقني العلماء

 على الدخول يف األساطني رواه ما (امسه كتابا السيوطي وكتب
  ).السالطني
 وعدم السلطة يف برأيه العامل احتفاظ السياسي احلياد هذا على يعني ومما

 .هلا تزكيته
 وميتنع واألمراء، الوالة وال اخللفاء يأيت ال اهللا رمحه أمحد اإلمام وكان

 وكالمه مجاعة عنه نقله مطلقا، ذلك عن أصحابه وينهى إليهم، الكتابة عن
 اهلروي بن إبراهيم عن محدأ سألت: املروزي تلميذه قول ومنها مشهور، فيه

 والقضاة الوالة يتبع من: قال وسخ؟ إنه قولك ما فقلت. وسخ رجل: فقال
 ".وسخ فهو

 ذلك يف وكالمهم السلف من مجاعة رأي هذا وكان: "املروزي قال مث
 وسفيان األعرج حازم وأبو والنخعي وطاوس غفلة بن سويد منهم مشهور
 إدريس بن وعبداهللا الطائي وداود كاملبار وابن عياض بن والفضيل الثوري
 ".وغريهم احلارث بن وبشر

 قول إال ليل أيب ابن يف ينقل مل" الضعفاء "كتاب يف العقيلي أن ذكر مث
  ".أمراء صاحب كان "فيه النخعي إبراهيم

 عن املمسكني من موقف فضلوا مثلما السلف من كثري فعله ما وهذا
 .الصحابة من الفتنة

 عن منقبضني يكونوا أن اآلخرة علماء صفات منو: اجلوزي ابن قال
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 قيل. الفنت ومواقف إياكم " حذيفة قال خمالطتهم، عن حمترزين السالطني
 أو بالكذب فيصدقه األمري على أحدكم يدخل األمراء أبواب قال هي؟ وما

 ".فيه ليس ما فيه يقول
 منه فاحذروا األمراء يغشى العامل رأيتم إذا: "املسيب بن سعيد وقال

 ".لص فإنه
 من أصابوا إال شيئا دنياهم من تصيب لن إنك: "السلف بعض وقال

 هو كما اهللا رمحه رجب ابن عن منقول ذلك ومثل هـ،.ا" منه أفضل دينك
 .املروزي عن

 من شيء ومعه امللك على العامل دخل رمبا: عياض بن الفضيل وقال
 يصدقه: قال علي، اأب يا ذلك كيف قيل فلما!". شيء معه وليس وخيرج دينه
 ".وجهه يف وميدحه كذبه يف

 .اهللا بإذن كامال سنورده الذي عجرة بن كعب حديث هو ذلك وأصل
 وايل إىل يذهب مل البخاري اإلمام أن البغدادي اخلطيب ذكر وقد

 املعلوم من: "تيمية ابن وقال بينهما، اجلفوة أول ذلك وكان طلبه، ملا خبارى
 أو امللوك مداهنة عن الناس أبعد من دوأمح كمالك السنة علماء أن

 ".مقاربتهم
 العلماء انقباض يف فصل": "الشرعية اآلداب "يف مفلح ابن تلميذه وقال

 ".السالطني أبواب إتيان من املتقني
 باحلفاوة فيبدأون الثوري، سفيان قال كما يتدرجون والسالطني

 مال بيت من عطونهيف الشعب، عند أنفسهم كواليز إليهم واستمالته بالعامل،
 وال فريق، بدرجة ضابطا له يرسلون مث للدنيا، ميال منه آنسوا إذا املسلمني

 يذهب نفسه الشيخ إن مث جندي، إليه يرسلوا حىت قدره ينقصون يزالون
 جعلوه ورمبا. هلم وقربانا لدعايتهم أداة ويستخدمونه بكذم ويصدقهم إليهم

 كانت مهما ومشورته برأيه لعملا على جمربين ليسوا لكن البطانة، من
 .واألحاديث اآليات من إليه مستندة



 

 
 

٩٣٣ 

 حكم وله- قال إذ قبل من مسعود بن عبداهللا منه حذر التدرج وهذا
 أمر إىل وأشار (هذه مثل السنة من يدعون أمراء عليكم ستكون( -الرفع
 جاءوا تركتموها فإن )كبريا أمرا أي( هذه مثل جعلوها تركتموها فإن) يسري

 .)الكربى الطامةب
 ).هبوطا صعبا أصبح قد فإنه السلطان وأبواب إياكم: ( قال

 ورمبا ،"تعظه أن ولو سلطان ذي على تدخلن ال: "التابعني بعض وقال
 أو مظلوما تنصر أو حمبوس يف فتشفع عليه تدخل الناس لبعض الشيطان قال

 ما "حديث شرح يف رجب ابن ذكر كما ذلك وأمثال منكر، عن تنهى
 .املعروف" جائعان ذئبان

 وليجتهد عليهم جيب مبا رهمفليذكِّ راضيا أو مكرها عليهم دخل ومن
 ومن والسلف، األنبياء كان فهكذا أجرا، كالمه على يأخذ وال نصحهم، يف

 يقع ال حىت للناس ذلك وأعلن املنكر عن فنهى السلف اتبع للخري اهللا وفقه
 فلم املنكر رأوا إذا الناس إن: ( قال اهللا، عقاب نفسه عن ودفع أحد، فيه

 يأخذوا مل إذا الناس إن (رواية ويف ،)بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك يغريوه
 ).بعقابه اهللا يعمهم أن أوشك الظامل يد على

 الرؤية وحسبهم يتجسسون ال فالعلماء) املنكر رأوا إذا( قوله وتأمل
 .الظاهرة

   p  q   r﴿: تعاىل قال ،اهللا مبيثاق القيام العلماء على الواجب ومن
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 من بلجام اهللا أجلمه علما كتم من: ( قال العلم كتم هلم جيوز وال

 .تاب ملن شرطا البيان وجعل الكتم عن اهللا ى كيف فانظر ).نار
 أن الدين من شيئا علم من وعلى العلماء على جيب هذه أيامنا ويف 
 بني مجع قد فيكون السلطان ذي إىل يصل أنه وليعلم مكان، أي يف يقوله

 الشيطان نزغ ومن املنكر، وإنكار السالطني على الدخول ترك األمرين
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 سلمامل منه فليحذر ،)األذى وجتنب األمر ترك احلكمة من إن (قوله وتزيينه
 لعذر الناس بعض ذلك إىل جنح ورمبا والتلبيس النفس خداع من أنه وليعلم

 .لغريه ليس
 فرعون قوم أن ولو بتأويل، إال اهللا عصى أحد من ما أنه املتبع وليعلم

 دعواك وإن حق، السحرة إميان وإن حق موسى إليه دعا ما إن له قالوا
 كما وجنودمها وهامان وه م واستخف عليهم تفرعن ملا باطل، األلوهية

 ومؤمن فرعون امرأة إال اهللا انتقام من يسلم مل كيف وانظر. عنهم اهللا ذكر
  .غرق ملا فرعون يصحب مل ومن. فرعون آل

 نعمل فإمنا العلماء، سيما ال والدنيا املناصب أهل بالعتزال ننصح وحني
 . اهللا رسول حبديث

 السلف، من ثريك عمل وبه كثرية أحاديث فيه وردت واالعتزال
 وهو) اعتزلوهم الناس أن لو: (السوء أمراء يف قال ملا  اهللا رسول وصدق
 جاء وقد! وغريهم والنسائي وأمحد ومسلم البخاري رواه صحيح حديث

 فرعون اعتزل من فسلم ،)فاجر وعامل جائر حاكم يد على أميت هالك( بلفظ
 وسلم آخر، مكان إىل بدينه وفر لوط قوم عمل اعتزل من وسلم الغرق، من

 قال وقد الكواكب، عبادة من أباه اعتزل ملا السالم عليه إبراهيم أبونا
 بالسالمة أعدل ال "مسعود ابن أو عباس ابن إىل وينسب اجلليل الصحايب

 ".شيئا
 جنا، نابذهم من وتنكرون منهم تعرفون أمراء سيكون: ( قال وقد

 ).هلك خالطهم ومن سلم اعتزهلم ومن
 جابر مثل السوء، خلفاء أدركوا الذين الصحابة عن جتناما واشتهر

 سعيد كان التابعني زمن ويف. اخلدري سعيد وأيب عمر بن وعبداهللا عبداهللا بن
 .وطاووس وعلقمة نبيط بن وسلمة حمرييز بن وعبداهللا املسيب بن

 عياض بن والفضيل املبارك بن عبداهللا مثل تالهم عمن ذلك اشتهر مث
 .واألوزاعي ريالثو وسفيان



 

 
 

٩٣٥ 

 أمحد ماماإل عن اشتهر وقد والبخاري، كأمحد الكبار األئمة عن مث
 ".منهم قربنا لو فكيف نسلم أرانا ما عنهم متباعدون حنن: "قوله اهللا رمحه

 القضب لقْم: "وقال". الذبح هو منهم الدنو: "واسع بن حممد وقال
 ".منهم الدنو من أهون التراب وسف

 به، تصدقت مث منهم أخذت لو اهللا يرمحك: دأمح لإلمام قيل وملا
 ".أعمال مدير "عصرنا بلغة أي قهرماناً؟ هلم أكون أن أتريدين: وقال غضب

 .أبوام بفيء االستظالل عن احلجاج بن شعبة وى
 دخلوا الذين واآلخرون ،السلف سري على الغالب هو هذا أن واحلاصل

 تأخذهم وال املنكر عن وينهون باملعروف ويأمرون احلق يقولون كانوا عليهم
 .فيهم ليس مبا ميدحون وال الئم، لومة اهللا يف

 سريته يفو فيه الناس رأي يأخذ أن احلاكم ينصح السلف بعض وكان
 األيام تلك يف الناس يكن ومل حتم، الشورى أن ويرى اجلامع املسجد يف

 ودمشق، بغداد مثل املدينة، كربت مهما واحد مسجد يف إال اجلمعة يصلون
. الناس وكثر العمران تباعد ملا واملشقة للضرورة ذلك أجازوا الفقهاء إن مث

 يف املروذي بكر أبو رواه كما عصره لسلطان السلف بعض قال ولذلك
 :وغريه وأخالقهم، الشيوخ أخبار

 ومل ،"الناس ونسأل اجلمعة يوم املنرب على ونقوم يدي يف يدك ضع"
 السلطان أن ولو حقا، أحراراً الناس كان بل لمضل إعالم األيام تلك يف يكن
 من خيتاروا ومل غريه، املسلمون اختار رمبا ذلك له قال من وأطاع احلق يريد
 التقي حيدد والذي األتقى، هو للحكم فاألصلح أسرته، من للعهد وليا جعله

 .اآلخرة علماء هم الفاجر من
 وذلك السالطني اتبع إذا الرجل جيرحون والتعديل اجلرح أئمة وكان

 .املفسر اجلرح من
 ".السلطان يتبع مرجئ أنه إال ثقة: "بكري بن يونس عن معني ابن قال
 رأيك فما األول القرن يف عاش وقد كذلك بكري بن يونس كان وإذا



 

 
 

٩٣٦ 

 عشر؟ اخلامس القرن مبرجئة
 :اإلعالمي والتطبيل البطانة

 املوضع، هذا غري يف قصته املذكورة الرباز صاحب الغريب الفنان أن لو
 وقد قذر، هو ما لكل التطبيل ويف وصفه يف ألطنبوا هنا الليرباليني إىل أرسله
 انظروا(: السوء بطانة من املطبلون فقال ضرطة السوء أمراء أحد أخرج
 !!عليها الثناء يف واستمروا )أغنها وال أطنها ما واهللا ،أخرجها كيف

 املتمنون كان ولو بلده، مريكاناأل حيتل أن يتمىن ممن بغريب ليس وهذا
 والقرين اهلامشي مع السجن يف ولكانوا ظالميني، إرهابيني لكانوا متدينني

 .وزمالئهم واحلازمي والسكران والرشودي والعلوان والطريفي
 معروفة قصة ولذلك ،الباذجنان وليس السلطان رضا هي فالقضية

 وأضراره، عيوبه وبينت انةالبط فذمته الباذجنان ذم السالطني أحد أن موجزها
 احلاضرين بعض فقال. فوائده وبينت البطانة فمدحته مدحه السلطان إن مث

 السلطان موالي رضا يهمين أنا فقال تتناقض؟ كيف: به خال ملا ألحدهم
 !!للباذجنان وما يل وما

 فقال وأوروبا بريطانيا بني يربط الذي النفق عن هنا امللوك أحد وحتدث
 ".عمرك طال عهدك يف هذا ":البطانة أحد

 تقبيل يكفيك كان: رأسه يف عصره ملك قبل ملا ألحدهم وقيل
 تطبيل على كثرية واألمثلة قبلته، خرا رأسه فوق كان لو: فقال الكتف،

 !وجهلها السوء بطانة
 :أمورهم كل يف واملصلحة احلق يراعون اإلسالم فقهاء كانو هذا
 منصبا توىل لو خففه، أو املنكر ىألغ رمبا أنه الفقهاء بعض رأى فلما
 عصره لسلطان عمل املال بيت على أو الصدقات على العمل أو كالقضاء

 اهللا، رمحه الفراء يعلى أبو احلنابلة شيخ فعل كما هو اشترطها شروط على
 .مهرجانا للسلطان حيضر أال شروطه من كان فقد



 

 
 

٩٣٧ 

 مال للفتنة منعاو للدمهاء تسكينا املتغلب والية يف أن بعضهم رأى وملا
 كله التاريخ يف بل السلف من أحد عن ينقل مل أنه واملهم وهكذا،. ذلك إىل
 ترجيح مسألة املسألة إذ السلف، مذهب وهو السنة، هو عليه أنا ما: قال أنه

 كان من ضالل اعتقاد هي البدعة بل وبدعة، سنة فيها ليس فقط واختيار
 بل قط املنكر إنكار يترك مل فالسل من أحدا أن على رجحوه، ما غري على
 عجرة بن كعب حديث يف يدخلوا لكيال اشترطوا ما هؤالء اشترط إمنا

 !بكذم فيصدقهم
 :حدين بني حمصورة واجلماعة السنة أهل عقيدة وليست

 بالسيف عليه واخلروج منازعته فتجب كافر االمام إن يقال أن إما
 أمري أو والٍ كل بل أمر، كل يف طاعته فتجب مؤمن أنه وإما توليته، وحترمي

 درجة الشرع يف وهناك ،املعصية يف ويعصى الطاعة يف يطاع إنسان أي أو
 ،اإلسالم شيخ ذلك على نص النفاق درجة وهي واإلسالم الكفر غري ثالثة

 .البقرة سورة أول يف الناس أنواع عن الكالم جاء الثالثية القسمة هذه وعلى
 وبعض للكفر، طريق وبعضها ر،كف بعضها مراتب نفسه والنفاق

 .خالصاً منافقا ليس لكن النفاق من خصلة فيه ا املتصف جتعل خصاله
 يقل ومل رفعه، صح إن) بواحا كفرا تروا أن إال: ( الرسول قال وقد

 ).وتنكرون منهم تعرفون (أو ،)وتنكر منهم تعرف: (وقال يكفروا، أن إال
 تولية وأما الزيدية، مذهب فهو األفضل وجود مع املفضول تولية أما

 مذهب إن يقولون الذين هم واملستشرقون اخلوارج، مذهب فهو القرشي غري
 !!دميقراطي اخلوارج

 .مستقل مبحث يف وأحكامها لإلمامة تفصيال اهللا بإذن وسنذكر



 

 
 

٩٣٨ 

 اإلسالم يف السياسي الفكر مبادئ
 ال ةاإلسالمي احلكومة: فنقول وضوحا، األمر زيدن إيراده سبق ما مع

 اتمع تسوس إدارية سلطة لكل عام اسم وهي األمساء، أو الشكليات مها
 كانت وكلما امسها، أو شكلها كان أيا اإلسالمية الشريعة مبقتضى اإلسالمي

 إىل أقرب كانت الشورى ملبدأ انتهاجا وأكثر الشريعة بأحكام التزاما أكثر
  .النبوة منهاج

 يف السعادة تنال ما اللذين واإلصالح بالعدل الناس تسوس وهي
 السبل من انتهجت ما أن تظن أو تعتقد وهي إال أمة من وما الدارين،
 .وأصلحها أعدهلا هو الشرائع من وشرعت

 الوصول حماولة يف وال والعدل، اإلصالح دعوى يف ليس إذن فالشأن
 هم نواملسلمو اهللا، شرع ما اتباع يف هو وإمنا حتقيقهما، يف واالجتهاد إليهما

 وإرادة اخلالصة العبودية وحتقيق وجل، عز اهللا بتوحيد اخلالص الدين أمة
 هديها ويف وشريعتها، نظامها ويف وعقيدا إمياا يف الكرمي وجهه

 مث ومن الضالل، أهل لسبل املخالف املستقيم الصراط أمة فهي وسلوكها،
 أو األورويب اريخالت عرفها اليت النماذج من واحدا اإلسالمية احلكومة فليست
 ال وهذا الغربية، الوضعية والدميقراطية ،املطلقة وامللكية ،كالثيوقراطية غريه،
 .العامل وأحوال األمم جتارب من نستفيد أال يعين

 قول اإلميان حيث السنة أهل عقيدة على تسري اإلسالمية واحلكومة
 .الشرعية لكسب ومطية شعارات جمرد وليس وعمل،

 باملفهوم فقيه والية وال ،الغريب باملفهوم دين رجال ماإلسال يف وليس
 ويتأهل جيتهد أن مسلم كل حق ومن اإلسالمية، الفرق بعض تعتقده الذي

 وإذا الدين، من معدودة مسائل يف ولو االجتهاد، أدوات باستكمال للفتوى
 .اتهدين سؤال فعليه جمتهدا الدولة رأس يكن مل

 كلهم وهم بينهم، فيما للناس بالنسبة لقةمط حرية اإلسالم يف واحلرية



 

 
 

٩٣٩ 

 ال أي املرتلة، الشريعة مبقتضى إال تقييدها يف ألحد حق فال تعاىل، هللا عبيد
 كان مسلما إليه منتم كل بكفالة اإلسالمي اتمع ويتميز املبدلة، وال املؤولة

 .ذميا أو
 عن والنهي التوحيد، وأمهه باملعروف األمر كلها بالواليات واملقصود

 يف تكون بأال مقيدة عاملا أو حاكما األمر ويل وطاعة الشرك، وأمهه املنكر
 . اهللا معصية

 والعقد احلل أهل يف ممثلة األمة ختتارها اليت هي الشرعية واحلكومة
 بإقامة االلتزام الدائم وشرطها للمصاحل، مراعاة األمة ا ترضى أو منها،

 شعبياً املنتخبة ا ويعين) الشرعية احلكومة (اإلعالم يقول أن أما الدين،
 .فباطل

 االجتهاد األمة على وجيب واقع، -تسمى اسم بأي- اجلربي لكواملُ
 يف مطاعته ورفض واالحتساب، باملناصحة أهله جربوت من احلد يف

 .ممكنة وسيلة وبأي ،مواعتزاهل املعصية،
 عاةمرا بل جلوره، إقراراً ليس عليه الصرب ينبغي اجلائر واحلاكم

 وتقليص املنكرات، من بالتقليل اجلور إلزالة التهيئة مع العامة، للمصلحة
 والتعاون املعاصي، وترك التوبة ذلك أسباب أهم ومن أمكن، ما صالحياته

 .املستقلة األهلية املؤسسات بإنشاء احلق على
 أحد لكل أحد كل على واجب فهو مطلقة، قيمة اإلسالم يف والعدل

 البشرية التجارب كانت وملا املؤمن ضالة احلكمة كانت وملا حال، كل يف
 أن الواجب فمن ومتنوعة، كثرية -واإلداري التنظيمي اال يف- حولنا من

 .الشرعية املصاحل حتقيق إىل األقرب منها خنتار



 

 
 

٩٤٠ 

 :اإلسالمية الدولة خصائص
   g   h   i﴿: تعاىل قال كما أهواء دولة ال شريعة دولة أا .١

j   k   l   m   n   o   p   q   r   s﴾ ]ولكون ،]١٨:اجلاثية 
 عن االجتماع السياسة فالسفة يقوله مما وأرقى أمسى فهي ربانية شريعتها

 ".القانون دولة"
 واآلخرة، الدنيا يف الطيبة احلياة حيقق الذي احلق اإلميان دولة أا .٢

 هللا بالعبودية يوه الغريب، باملفهوم رفاهية دولة هي وال رهبانية دولة هي فال
 .الكرامة وامتهان االستبداد وترفض سواه، ما لكل العبودية من اإلنسان حترر

 أو الدين اختالف فيه يؤثر ال الذي املطلق، العدل دولة أا .٣
 أو بالعداوة يتأثر ال بل االجتماعي، الوضع أو اللغة أو العنصر أو املذهب
 لكل أحد كل على واجبة مطلقة ةقيم هو وإمنا املضرة، أو املنفعة أو القرابة

 عدل هي اليت املرتلة بالشريعة بااللتزام إال حتقيقه ميكن وال حال، كل يف أحد
 .كلها وحكمة كلها ورمحة كلها

 قبيلة أو حزب أو أسرة أو فرد بأمرها يستبد فال الشورى دولة أا .٤
 امب وحال عصر كل يف األمة الجتهاد متروك الشورى هذه وحتقيق طبقة، أو

 .العامة واألحكام لألصول وفقا يناسبه،
 اهللا إىل وتقربا احتسابا املنكر عن والنهي باملعروف األمر دولة أا .٥
 كل على أحد لكل مشروع أو واجب وهذا ،وللمؤمنني ولرسوله هللا ونصحا

 ومعارضة حكومة بني صراع دولة ستيول الشرعية، شروطه توفرت إذا أحد
 أجهزة يف شرعا ذلك حتقيق ويتمثل ،آلخرا من للتخلص منها كل يسعى
 السلطة جهاز منها احتسابية وأجهزة -تفرط وال حتايب ال- وتأديبية رقابية
   ]   T   U   V   W   X   Y   Z﴿: تعاىل قال كما ،ذاته العليا

\   ]   ^   _   `   a﴾ ]هو املعروف ورأس ،]٤١:احلج 
 .الصالة وبعده التوحيد



 

 
 

٩٤١ 

 بالد يف الرويبضات والصهاينة إسرائيل يف صهاينةال كراهية شدة ومن
 يف وذريعتهم الصوت، مكبرات يف اآلذان ملنع يسعون أم ،للدين اإلسالم

 إىل وحتويلها اإلسالمية، الدولة خصائص ألهم حمو ذلك ويف واحدة، ذلك
  .والدنيا العلف إال هلا هم ال البهائم من  جمتمع

  :حيضرين ما منها أذكر كثرية أوجه ومن جدا، سهل هؤالء على والرد
 والسنة الكتاب بنص وهو الظاهرة، اإلسالم شعائر من اآلذان أن -أ

  .فيةخ يكون فيكف للصالة نداء
 الصوت كان فكلما صوتا، األندى املؤذن خيتار كان  النيب أن -ب

  .الواجب يكن مل إن شرعا األوىل هو ذلك كان أعلى
 ويف املنارة، على املؤذن بصعود لقولا يلزمهم بذلك الطالبني أن -ج

 املسجد، جريان على والكشف املؤذن، على املشقة منها مجة مفاسد ذلك
 نظام والقروية اإلسالمية الشؤون وزارة تغري أن يستدعي مما ذلك وغري

  .خلإ...البناء كيفية اهلندسية املكاتب وتغير ،املساكن
 ليوم األول األذان حةص على أمجعوا عنهم اهللا رضي الصحابة أن -د
 مد إمكاننا يف أصبح أننا لنا تعاىل اهللا تسخري ومن املدينة، سوق يف اجلمعة
 التجمعات، وكل واحلدائق كاألسواق العامة األماكن إىل املسجد من سلك

  .نفسه الوقت يف عاماً واحداً األذان ويكون
 دفونيه وإمنا مرض، قلوم يف الروبيضاتو الصهاينة هؤالء أن -هـ
 وقت احملالت لفتح يدعو فبعضهم خمتلفة، شيطانية بوسائل الصالة لكراهية
 بذلك وكفى وهكذا، املكربات، يف األذان ملنع يدعو وبعضهم الصالة،
 وخصائصها، واجباا أهم الدولة يفقدون وبذلك واألمة، الدين عن شذوذاً
 اآلية،]٤١:احلج[ ﴾T  U V W X ZY﴿: تعاىل اهللا قال حيث

 بعد اجلرائم كثرت ملا أم وأهله للدين هي إمنا العداوة أن على يدل اومم
 ما حلماية مدنية جبهات الصحف يف يطالبون أصبحوا اهليئات، يد كف

 باسم تعمل ألا اهليئات عمل بتفعيل يطالبوا ومل ،)العام الذوق (يسمونه



 

 
 

٩٤٢ 

 املدن بعض يف قليلة هي اليت املساجد ببناء وال بذلك هؤالء يطالب ومل الدين
  ؟مواطنني روادها وليسأ أقل لكانت يبنوا اخلري أهل أن الولو جدة، مثل

 ،)رجال (بأم سنهم كان مهما املساجد مارع وصف تعاىل اهللا أن -و
 لكن ذكور فهم الدياييث أما عرضه، وعلى عليها حيافظ من كل وكذلك

  .الرجال من املساجد تعطيل يريدون الرويبضات وهؤالء ،رجاال ليسوا
 يريدون ال وهؤالء ،]٣٦:النور[ ﴾Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù﴿ :قال اهللا أن -ز
  .معنويا وال حسيا ال رفعها

 فكيف مسلم، غري فالبلد أغار وإال اآلذان مسع إذا  الرسول كان -ح
  .والزحام الضجيج مع اليوم نسمعه

 ها،وغري األوقاف أوامر من عنده أغلى دينه الناس من كثريا أن -ط
 للدولة وغش األوامر على التمرد على تعويد إذا فالدعوة لذلك، يتمثل ولن

 .واألوقاف
 بتوازن احلقوق، ومحاية التكافل دولة هي اإلسالمية الدولة أن .٦

 آحاد وحق العامل وحق احملكوم، وحق احلاكم حق مثل املتضادات، بني فريد
 وحق املستهلك، قوح ج،املنت وحق العامل، وحق العمل، رب وحق الناس،
 السبيل وابن الطفل وحق اتمع، وحق الفرد وحق الرجل، وحق املرأة

 القضاء وبأجهزة العلم بأهل ذلك حتقيق ويناط ،خلإ…واملستجري والالجئ
 حق هو ما وبيان الناس، بني واإلصالح احلقوق وأداء املظامل رد عملُه الذي

 .فيه فرط أو نسيه ملن
 وتشكر حمتاج كل بكفالة تبادر -أرضها على نسانإ كل حلق محايةً- وهي
 حييط وعمر فكلّمه رباح نب بالل قام الشام عمر زار فلما: حاجته هلا بني من
 عوس وقد الطري، إال يأكلون ال هؤالء إن: قال مما فكان واألجناد األمراء به
 من أقوم ال واهللا لاقو مسلم كل بكفالة وأمر. صدقت: عمر قال عليك، اهللا
 الزيت من وحظه طعامه املسلمني من رجل لكل واتكفل حىت هذا لسيجم

 ".واخلل



 

 
 

٩٤٣ 

 واتني واألهلية، املدنية واملؤسسات واملسؤولية، احلرية دولة أا .٧
ل من حتدب ومتنع احلاكمة، السلطة تغوتطغى فال. سواء االجتماعي التسي 
 الفرد وتعطي متصارعة، وقوى فئات إىل اتمع حتِّول وال أخرى على قوة

 إذا الواحدة الكلمة على حتاسبه ولكنها احلق، قول يف احلرية درجات أقصى
 اجتهاده أجر للمجتهد تنسى وال بالتأويل تعذر افتراء،وهي أو قذفا كانت

 .أخطأ وإن
 ما (والدول األفراد مع والعهود، بالعقود وااللتزام الوفاء دولة أا .٨

 ).األمة وسيادة بالشريعة ختل مل
 املتشابه وترد الكلية مقاصدها وتراعي الشريعة مبحكمات تلتزم وهي

 .الكلي إىل واجلزئي احملكم إىل
 الشريعة، مبحكمات امللتزم واملصلحي الواقعي التعامل دولة أا .٩

 .واحمللي العاملي والواقع للمرحلة مراعية الشرعية سياستها تكون هنا ومن
 لكنها لألفضل تسعى فهي املتميزة، الشرعية السياسة دولة أا .١٠

 املرحلة وتراعي مجود، وال طفرة غري من اإلصالح يف وجتتهد الواقع تراعي
 أو طلب ومن استخالف، أو استضعاف من والدعوة األمة ا متر اليت

 .مهادنة أو قتال أو ،مدافعة
 قدميا، املعتزلة من األصم ا قال اليت الفوضوية اإلسالم يقر ال .١١
 !دولة بال يصلحون الناس إن قالوا حيث حديثا، وزمرته وباكونني

 اإلسالمية الدولة خصائص جيلّي ما اهللا بإذن التالية األحباث يف وسيأيت
 .أكثر ويوضحها
 :اإلسالمي السياسي الفكر يف معامل

 .العظمى اإلمامة رأسها وعلى دينية كلها الواليات .١
 الشرك وائبش من خال سليم بقلب اهللا إتيان هي إبراهيم أبينا ملة .٢

 .وسيلة بكل ذلك حتقيق الدولة علىو ،واملعاصي واالبتداع



 

 
 

٩٤٤ 

 .فقط أسلمت وإمنا آمنت أا تدعي اليت األعرابية ترك جيب .٣
 وكل البطانة يشمل وذلك املفسدين، وإبعاد املصلحني تولية ينبغي .٤
 .منصب
 أو أسرة أو لفئة حمتكرا احلكم وليس ،املسلمني بني شورى األمر .٥

 .املعاصرة والرأمسالية وقيصر كسرى حال هو كما طبقة
 جانب واجلماعة السنة أهل غلّب ،والفوضى االستقرار تعارض إذا .٦

 .والنصح التسديد يف االستمرار مع ،االستقرار
 وعلى محلوا، ما الدين وأهل العلماء وعلى حملوا ما األئمة على .٧

 على االمث بأن أحد اعتذار يصح وال ،محل ما اإلسالمي اتمع يف إنسان كل
 ،حمرم هو عما فضال شبهة فيه ما جيتنب أن املسلم على بل كذا، أباح الذي

 .رعيته عن مسؤول وكلكم راع وكلكم
 غريه أو إماما البدعة إىل عنه وخرج بالشرع أحد يعمل مل إذا .٨
 :أمرين العلماء على وجب
 ريتغي وحيسبون ذلك الناس يستمرئ ال حىت ،بالدليل البدعة عن رده -أ
 .للسنة تغيرياً بدعته

 للتهمة، ودفعا للذمة وإبراء اهللا إىل إعذارا ،الناس لعامة ذلك بيان -ب
 .البدعة تلك فعل نفسه له تسول من لكل وحتذيرا
 شايعهم، ومن واملعتزلة اخلوارج مذهب هو بالقوة اخلروج .٩

 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر هو ذلك أن وحيسبون
 مبجرد وليس ،الشورى أهل يبايعه بأن إال ألحد اإلمامة تنعقد ال .١٠

 مل إليه، املعهود غري اختاروا الشورى أهل أن فلو ،السابق اإلمام إليه يعهد أن
 .أثر من السابق اإلمام لعهد يكن

 ،سفيه أو لعاجز وال اخليانة، الفسق ومن ،لفاسق الوالية تنعقد ال .١١
 والعدالة الدين إقامة اوأمهه اإلمام يف الشرعية الشروط توفر من بد وال

 ،الوالية على وحرص نفسه ورشح ذلك سأل من يولّى وال والعلم، والقرشية



 

 
 

٩٤٥ 

 يف يضيع أن من أغلى والعمر اهلزل، إىل اجلد عن الناس صرف الفسق ومن
 واللعب؟ اللهو يف بإضاعته فكيف املباح

 املعصية يف طاعته جيوز وال ،طاعته وجبت إلمام البيعة انعقدت إذا .١٢
 بفعل مستدال يسكت أن اإلنكار على املقدرة أعطي ملن جيوز وال ال،حب

 حتقيق يف غريه اجتهد ورمبا معذور، غري وهو معذورا غريه كان فرمبا غريه،
 ذلك ويتعني ،يعلم ال وهو سرا اإلمام على أنكر ورمبا ،خمطئا وكان مصلحة

 .املنكرات وكثرت السلطان تغري إذا
 يرجحون الذين هم العلم وأهل ،لمنياملس مصلحة دائما تراعى .١٣

 أمجعت إذا ،املتغلّب والية إقرار األمر يقتضي وقد بعض، على املصاحل بعض
 وليس متغلبا يظل أنه على للدمهاء، تسكينا" املؤمنني أمري "ومسي األمة عليه

 تسخري جيوز وال. اختيار ال اضطرار إمام أنه أي الشورى، طريق من حاكما
 من للزواج الرجل يضطر وقد شرعي، وال أنه ادعاء أو واههل األمة مقدرات

 !الكون مجال ملكة إا تقول أو يقول ال لكن اجلمال ينقصها امرأة
 .إمام عن الزمن خيلو فقد يفتعل ال اإلمام .١٤
 ال نوع أي من علمانية فيه وليس هللا، املطلق التوحيد دين اإلسالم .١٥

 سياسي إسالم فيه وليس كلية، وال جزئية ال مضادة، غري وال للدين مضادة
 الصورة يف حمصورة العلمانية وليست نسمع، كما سياسي غري وإسالم

 لبس رمبا وبعضهم أصناف، األتاتوركيون بل أتاتورك فعلها اليت الصارخة
 بن عبداهللا منهج أن يرى وبعضهم علمانيته، هذب ورمبا ،أتاتورك لباس غري
 حاليا الواقعة العلمانية صور نوم ،فرعون منهج من أجدى سلول بن أيب

 التوحيد؟ فأين األخرى، والقضايا السيادية القضايا بني الفصل
 عمال ذلك يكون وقد شرعية، غري اتمع ظروف مراعاة تكون وقد

 وثقافته، اتمع ظروف مبراعاة توصي نفسها أمريكا حىت بل فقط، سياسيا
 عندها ويكفي مثال لصالةا وإقامة كاحلجاب به، يؤمن فيما مصادمته وعدم

 اإلسالم يبقى أو تدرجييا الرأمسالية الفكرة وتنتشر الربوية البنوك تقام أن



 

 
 

٩٤٦ 

 !إسالمية دولة قيام هو عندها واحملظور ،باهته شعارات
 كأن شرعا لذلك األهلية فقد إذا إال منصبه من اإلمام يعزل ال .١٦

 األسباب من كذل وغري ،والبدعة الكفر من نوع عليه يطرأ أو عقله يذهب
 .مفسدة وبال والعقد، احلل أهل يراها اليت

 روزفلت حكمهم األمريكان فإن طويلة، مدة يظل كونه يف غرابة وال 
 بريطانيا حكمت فكتوريا وامللكة مرات، أربع الشعب وانتخبه مات حىت

 واليته تنتهي وبعضهم واليات لعدة نفسه يرشح الرؤساء وبعض سنة، ستني
 .والسيسي وبوتفليقة بوتني يريد وهكذا ،سلطةبال يتشبث لكنه

 ومنها الشرك، أنواع كل املؤمن يتجنب وغريها املعامل هلذه واستحضارا
 .العاملني برب وتسوية عدل هو الذي الطاعة شرك

 تيمية ابن اإلسالم شيخ تلميذ وهو (اهللا رمحه كثري ابن احلافظ قال
 ﴾t   u   v   w ﴿ :تعاىل قوله عند) الطحاوية شارح العز أيب ابن وشيخ

 وعبدناكم العاملني رب أمر يطاع كما مطاعا أمركم جنعل أي: "]٩٨:الشعراء[
 ".العاملني رب مع

 أول يف املذكور والعدل التسوية هذه أن اهللا رمحه القيم ابن ذكر وقد
 .ويتبعه يطيعه ندا هللا جيعل أن هي الشعراء سورة ويف  وآخرها نعاماأل سورة

 .]١٢١:األنعام[ ﴾   b   c   d   e ﴿: القائلني دقأص قال وقد
 ،]٦٧:األحزاب[ ﴾R S T U V XW﴿: األتباع ويقول

 .]٢٩:الصافات[ ﴾> ; : 9﴿ ويقولون املتبوعون منهم ويتربأ
 بل ميوت، حىت حيكم بأن بعضهم يكتفي أال الكثرية عصرنا مآسي ومن

 حىت وراثية، جربية إىل اجلربي امللك لحتو ولو بعده، من ابنه حيكم أن يريد
 يهدف كان وكذا أمحد، ابنه توريث يريد فاملخلوع ،اجلمهورية الدول يف

 السبسي قائد ويسعى بشار، ابنه األسد حافظ بعد جاء قد بل مبارك، حسين
 ابنه وىل هادي منصور ربه عبد أن كما ،)حافظ (ابنه تونس حيكم أن إىل
 .اليمن حلكم ئةويهي ،احلدودي الوديعة منفذ على) مجال(



 

 
 

٩٤٧ 

 اجلمهوريات (هذه إىل انتكاسة صورة يف االستبداد يتبدى وهكذا
 من وهذا الواحد، احلزب أو العسكر حيكم أن املسألة تعد ومل ،)امللكية
 سلف عليه كان ما عكس وهو عليها، احلرص ومن تشريفا الوالية اعتبار
 بشرط لشورىا أهل مع عمر بن عبداهللا جعل اخلطاب بن عمر أن حىت األمة

 حلديث شرحه يف اهللا رمحه النووي اإلمام قال وقد ،تقدم كما يولّي ال أنه
 ال الوالية اجتناب يف عظيم أصل هذا ..): "اإلمارة على حترصون إنكم(

 أما ،"منها األكابر امتنع ولذلك: "يقول أن إىل". ضعف فيه كان ملن سيما
 ونقله تيمية ابن اإلسالم شيخ قال فقد اإلمام على الضعف أو العجز طرأ إذا

 إما بل. له والية فال بالواجب يقم مل من كل إن السعدي عبدالرمحن الشيخ
 يقوم من إليه يضم أن وإما ،الواجب يفعل من ويقام الوالية عن يده ترفع أن

 .بالواجب معه
 اخلاصة املصلحة تقدم وال األمة، مصلحة تتعطل ال حال كل وعلى

 .وفضل سابقة ذا كان وإن أحد حياىب وال العامة املصلحة على
 بعض إال مطلقا السلطة يف وبقائه مطلقا األمر ويل بطاعة يقول وال
 .اهللا هداهم الزمان هذا يف فكرهم انتشر وقد املرجئة،

 أو الصائم أو املزكي أو املصلي أن على العصر مرجئة معك ويتفق
 ويل يف فقط خيالفون اوإمن مقبولة، تكون وال الطاعات هذه يفعل قد احلاج
 يكون وقد الشروط، من لشيء مفتقرا كان أو الواجب عن عجز إذا األمر
 نواقض من أكثر أو ناقضا ارتكب أو ليرباليا، أو نصرانيا أو يهوديا املتويل

 منكر إن يقولون ذلك ومع ،بالشريعة ال الوضعية بالقوانني حيكم أو اإلسالم،
 إن قال -السعودية يف بل- العرب يرةجز يف هنا وبعضهم مبتدع، واليته

 يطعيوا أن مصر أهل وعلى بشار، يطيعوا أن الشام أهل على الواجب
 !!عباس حممود يطيعوا أن فلسطني أهل وعلى السيسي

 هؤالء؟ فيها يقع فكرية انتكاسة فأي
 .نرجح وما رأينا إنه يقولون وال عقيدة هذا جيعلون وكيف



 

 
 

٩٤٨ 

 وصدق غشه، يستجيز وال حلاكم،ا نصح على قلبه يغل ال واملؤمن
 ينصح من جتد أن إنك: "العراق وايل هبرية البن قال حني البصري احلسن

 ".ومينيك يغرك ممن لك خري آخرتك أمر على وحيملك لك
 عن غىن ال أنه ويقول ينصحه من يشكر الذي هو املسلم واحلاكم

 مرع رد تضمنها نصيحة  عمر إىل ومعاذ عبيدة أبو كتب وقد نصحه،
 السالم جبل بن ومعاذ اجلراح بن عبيدة أيب إىل عمر من: إليهما فكتب ،اآليت

 ،مهم إيلّ نفسي وأمر عهدمتاين أنكما تذكران كتابكما أتاين: بعد أما عليكما
 الوضيع يدي بني جيلس وأسودها أمحرها ،األمة هذه أمر وليت قد فأصبحت
 كيف فانظر بتماوكت العدل من حظه ولكل ،والصديق والعدو والشريف

 نصيحة كتبتماه قد وإنكما( الكتاب آخر يف عمر وقال ،)… عمر يا تصنع
 والسالم عنكما يل غىن ال فإين يل الكتابة تدعا فال صدقتما، وقد يل

 .)عليكما
 وإمنا. معصية جمرد هذا: اهللا كتاب عن للمعرض يقال أن الغش ومن

 وإال ،اهللا بكتاب واحكم اهللا اتق: له يقال أن جيب بل ،باالستحالل الكفر
 .اإلسالم نواقض من ناقضا ذلك كان

 يؤمن ال الشرك من جناه الذي اهللا ومحد التوحيد على حلرصه واملؤمن
 بن حممد الشيخ ذكر كما كثريون والطواغيت صورة، أي يف بالطاغوت

 وبعض اهللا، أنزل ما بغري حكم من هنا منهم ويهمنا اهللا، رمحه عبدالوهاب
 فرعون، كان كما الكفر يف زيادة أخرى كفريات ذلك إىل يضم الطواغيت

 يكون وقد والعزى، كالالت املشركون يعبده صنما الطاغوت يكون وقد
 طاغوت الوضعي والقانون جهينة، بكاهن استدالال الطربي قال كما إنسانا

 ااز طاغوت عن القيم ابن ذكر كما معنوياً أمرا الطاغوت يكون قد إذ
 ،الغربية الفلسفة طاغوت هذا عصرنا يف الطواغيت ومن لتأويل،ا وطاغوت
 يتجاوز ما كل عموما والطاغوت الدميقراطية، وطاغوت احلضارة، وطاغوت

 أصلو ،القيم ابن ذكر كما مطاع أو متبوع أو معبود من حده العبد به



 

 
 

٩٤٩ 

   "   !﴿:  الكرمي لنبيه تعاىل قال وقد ،احلد وجماوزة الزيادة هو الطغيان
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   D   E   F   HG   I   J   K   L﴿: نوح قوم عن وقال ،]٥٣-٥٢:الذاريات[﴾5
M﴾ ]٥٢:النجم[. 

 إىل الناس نبه ،أحدث الذي اهلائل السياسي االنقالب حبكم واإلسالم
 ومن أمم، رعاة إىل غنم رعاة من العرب حول فقد الوالة على حقوقهم

 عليهم وأوجب نظريا، هلا التاريخ يشهد مل عظيمة أمة إىل متناحرة عشائر
 القبيلة زعيم كان أن بعد السياسية حقوقهم وعرفهم احلاكم، جتاه أمورا
 ).والفضول والنشيطة، والصفايا، املرباع، (ذلك ومن يريد، ما لنفسه يأخذ

 .أحد وكل والنساء اباألعر إىل السياسي الوعي ووصل
: وقال شديدة جبذة أعرايب جبذه وغريه البخاري روى كما  فالنيب

 ".وجدك أبيك مال من تعطيين ال فإنك اهللا مال من حممد يا أعطين"
 يدري وما: "تعرفه ال وهي هلا قال ملا اخلطاب بن لعمر املرأة وقالت

 على األخذ ألمةا واجب ومن ،"عنا؟ يدري وال أمرنا أيتوىل: "عنكم؟ عمر
 .يشاؤون كما اهللا مال يف وختوضوا حكموا إذا السفهاء يد

 ملصلحة إال جيوز ال املال انفاق "أن تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد
 سفيها كان ذلك عن خرج ومن العلماء بني عليه متفق وهذا والدنيا، الدين

 اهللا، كتاب بنص ماله على يوليه أن ألحد جيوز ال املبذر والسفيه مبذرا،
 ﴾¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤﴿: تعاىل قال األمة، مال على فكيف

 إن اإلحياء يف حامد أبو وقال- السلف بعض كتب وقد ،اهـ" ]٥:النساء[
 املسلمني مال على هجمت إنك "عصره خلليفة -الثوري سفيان هو الكاتب

 "!رضاهم بغري
 انظر (اهللا، رمحه ديالسع ناصر بن عبدالرمحن الشيخ ذلك وعلى

 وقد ،)واألصول والضوابط القواعد من اإلسالم شيخ عن ذكر مما ٢١٤ص
 هذا عصرنا يف السفه أعظم ومن عليه، حيجر السفيه أن على الفقهاء اتفق



 

 
 

٩٥٠ 

 ملا يتحمسون السفهاء فتجد الرخيصة، واملتع واللعب اللهو على املال إنفاق
 واملستشفيات، كاملدارس فعله عليهم جيب عما ويفترون تركه، عليهم جيب
 املدير، أو الوزير يتقاضاه مما أكثر الكرة العب يتقاضاه الذي املبلغ وجتد
 .مثال األمريكي الرئيس مرتب يفوق أنه عن فضال

 جيعل مل تعاىل واهللا غايتهم، وحدها الدنيا تكون أن من أعلى واملسلمون
 تأمر كوا يف جعله لب املادية، التنمية يف أو الثروة حجم يف خرييتهم

 مقودة، ال قائدة دائما فهي وحده، باهللا وتؤمن املنكر عن وتنهى باملعروف
   /   .﴿: تعاىل قال صفها، يف وتكون هلا تستجيب أن األرض أمم وعلى

آل [ ﴾9   8   7   6   5   4   3   2   1   0
 .]١١٠:عمران

 يف يفوقهم من الظاملني يف فهل ،)للناس أخرجت (قال كيف فانظر
 ذلك؟

 األمر ينازع أو بالسيف خيرج وال باخللق، يبايل وال احلق يقول واملؤمن
 خالدة وهي الوجود، يف قوة أقوى وهي احلجة قوة اهللا أعطاه وقد أهله،
    ﴿ È   É   Ê   Ë   Ìا يقوم من اهللا سخر أناس عنها احنرف كلما

Í   Î   Ï   Ð﴾ ]٣٨:حممد[. 
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 ماإلسال يف اإلمامة 
 اهللا عبودية إىل دف دينية، كلها والياته اخلالص، التوحيد دين اإلسالم

 .األرض يف دينه وإقامة وحده
 وقد وأمهها، الواليات أعظم من واجلماعة السنة أهل عند واإلمامة

 والرافضة واملرجئة اخلوارج وخالفوا بالتفصيل، أحكامها وبينوا فيها كتبوا
 املقصود: "اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال مهمة، دينية والية فهي

 ،"العليا هي اهللا كلمة تكون وأن هللا كله الدين يكون أن كلها بالواليات
 .الغربيون يراها كما شخصيا حقا كوا عن خيرجها دينية والية وكوا

 الدين إقامة يف  النيب عن نيابة اخلالفة: "اهللا رمحه خلدون ابن وقال
 ".به الدنيا وسياسة

 من مث الراشدين اخللفاء وخاصة كلهم السابقون اخللفاء كان وهكذا
 أمور وهي معاصٍ، أو ظلم أو أحيانا جور من املتأخرين يف ما مع بعدهم،
 قائم والدين مستقل والقضاء اجلميع، رائد اهللا كتاب أن غري تنكر، ال معروفة

 واخلارج الداخل يف هللا أعداء وحماربة الثغور ومحاية واجلهاد تقام، واحلدود
 والسياسة حرية، بكل احلجة العلماء عليهم يقيم البدعة وأهل قائم، ذلك كل

 يتبعون وال اهللا أعداء اخللفاء يوايل وال اهللا، لكتاب تبع وخارجيا داخليا
 يأتون وال ينافقون وال ببعض، ويكفرون الكتاب ببعض يؤمنون وال الروم،
 الدنيا متاع من شيء على الروم يغبطون وال آخر، بوجه وأحداً بوجه أحداً
 .الفاين

 لألحاديث تبعا قريش من اإلمام يكون أن واجلماعة السنة أهل ويشترط
 ختتاره وأن أموره، يف يستشري وأن عاملا، جمتهدا يكون وأن ذلك، يف الواردة

 الفاسق تولية تصح فال وعاقال، وأمينا عادال دينا يكون وأن به، وترضى األمة
 ال من كل يشمل وذلك انون، أو الصيب وال القرشي غري وال اجلاهل الو

 .توليته جيوز فال) الزهامير أصابه (خمرفا أو خمتلطا أو معتوها كان فإن يعقل،
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 ومن الفاضل، وجود مع املفضول مبايعة جواز يرون الذين هم والزيدية
 حقاً مامةاإل يرون الذين اخلوارج مذهب على فهو قرشي غري إمامة أقر

 الناس أعلم وأرضاه  عليا أن الزيدية ويعتقد الناس، لكل مشاعا
 كتب من شيء يف أقرأ ومل الوزير، ابن الناس أعلم إنه قال وممن وأزهدهم،

 من كالمها واملفضول الفاضل بل قرشي غري يكون أن ميكن اإلمام أن الزيدية
 هو  النيب بعد ناسال أعلم أن يعتقدون واجلماعة السنة أهل ولكن قريش،

 السنة مع يتفقون بذلك وهم علي، مث عثمان، مث عمر، مث الصديق، بكر أبو
 شيخ ذكر وقد يقينا، ذلك علم مثال البخاري صحيح قرأ ومن الثابتة،

 أحد، فيها يشاركه ال خصائص كلَّها الصديق مناقب أن تيمية ابن اإلسالم
 ابن وقبلهم التابعني وكبار يالبصر احلسن وقبلهم األربعة األئمة حرص وقد

 أنه علم سريته تأمل ومن اخلطاب، بن عمر فقه على عنهما اهللا رضي عباس
 استشار اغتياله وبعد عصره، يف الكرام الصحابة سائر من وأعلم أفقه

 حىت النبوية املدينة أهل وكلَّ واألنصار املهاجرين عوف بن عبدالرمحن
 كلمتهم ذلك يف ختتلف ومل أحداً، مانبعث يعدلوا فلم خدورهن، يف العذارى
 يف اشتراك نسبة وأعلى التاريخ، يف إمجاع أقوى  عثمانَ بيعةُ فكانت

 اإلمام قال حىت أحد، ذلك عن يشذ ومل ،الدنيا يف اختيار وأصدق العامل
 ،"واألنصار باملهاجرين أزرى فقد عثمان على عليا فضل من: "اهللا رمحه أمحد

 كفانا أمر ذلك: "فقال علي؟ أم عثمان أفضل أيهما باركم بن عبداهللا وسئل
 اخلليفة املؤمنني أمري الفضل يف عثمان ويلي ،"عوف بن عبدالرمحن إياه

 ابن تالميذ احلقيقة يف فهم  علي تالميذ أما ، علي الرابع الراشد
 وهذا عمر، من أفضل أو أعلم علياً إن منهم أحد يقل ومل قبلُ، من مسعود

 كل عن عمر يسأل علي عم ابن عباس بن عبداهللا القرآن وترمجان مةاأل حرب
 .اجلميع عن اهللا رضي معاوية إىل أخرياً االنضمام ويفضل يهمه، شيء

 اإلمارة يطلب وأال اهللا، بكتاب الناس يقود أن: اإلمام شروط أهم ومن
 املال بيت من بشيء يستأثر وأال أحكامه، يف يعدل وأن لذريته، أو لنفسه



 

 
 

٩٥٣ 

 أن وكما عنهم، سائله تعاىل أنه ويعلم احملكومني يف اهللا يتقي وأن األمة، دون
 جل قال حنوهم، واجبات عليه الشريف الشرع جعل الرعية على حقوقا له

   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   ÑÐ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö ﴿: شأنه
×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß﴾]احلاكم اختلف ذافإ ،]٥٩:النساء 

  . رسوله وسنة اهللا كتاب هو فاملرجع واحملكوم
   £   ¡¢   �   ~   u   v   w   x   y   {z   |   } ﴿: تعاىل وقال

¤   ¦¥   §   ¨   ©   ª   «   ﴾ ]وإن ،وراثة ليست فاإلمامة ،]١٢٤:البقرة 
 كمواحل والسنة الكتاب باتباع هي وإمنا اهللا، خليل ذلك طلب الذي كان
 .ما اإلميان حقيقة هو وذلك أمر، كل يف ما

   <   =   ;>   :   9   8   7   6   5   4   3   2   1 ﴿: تعاىل قال
 .]٣:األعراف[ ﴾   ?

   «   µ   ¸¶   ¹   º   ´   ³²   ±   °   ¯﴿: تعاىل وقال
¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   

Ì   Í   Î   Ï   Ð﴾]١٢٤-١٢٣:طه[. 
   ;   :   9   8   7   6   5   4   32 ﴿: شأنه جل وقال

<   =   >   ?   @   A   B﴾ ]١:إبراهيم[. 
 ﴾a   b   c   `﴿: وقال ،]١٤:األنعام[ ﴾n   o   p   q   r ﴿: وقال

 هو والرب واحلكم فالويل ،]١٦٤:األنعام[ ﴾½   ¼   «   º ﴿: وقال ،]١١٤:األنعام[
 ملك الناس رب (وهو األنعام سورة يف الثالثة املواضع هذه وكل تعاىل، اهللا

 .الناس سورة يف كما) الناس إله الناس
 .]١:األحزاب[ ﴾)   '   &   %   $   #   "   ! ﴿: وقال
 . ]٢٩:ص[ ﴾B   C   D   E   F   G   H   I   J ﴿: وقال
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 ﴾±   °   ¯   ®   ¬   »   ª   ©   ¨ ﴿: تعاىل وقال
 بأحكامه العمل ترك اهللا رمحه القيم ابن ذكر كما هجره ومن ،]٣٠:الفرقان[

 .وحدوده وفرائضه
 .]١:هود[﴾ed   f   g   h   i   j   k   l   m   n ﴿: تعاىل وقال
 ﴾p  q  r  s  t   u  v  w﴿: تعاىل وقال

 .]١٥٥:األنعام[
 .]٨٩:النحل[ ﴾A   B   C   D   @   ?﴿: تعاىل وقال
   /   .   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: وقال

 .]٣٦:األحزاب[ ﴾0
   a   b   c   d   e   f   g   ih   j   `   _   ^   [ ﴿: وقال

k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   
x﴾]¹   ¸   ¶ ﴿: شأنه جل قوله إىل ،]٤٨-٤٧:النور   º   »   ¼   ½   ¾   

¿   À   Á   Â   Ã   Ä   ÆÅ﴾ ]٥١:النور[. 
 ال كثرية والسنة الكتاب واتباع ورسوله اهللا طاعة وجوب يف واآليات

 إىل كله ذلك ومرد تقدم الذي شرع إىل التحاكم مبحث يف وبعضها حتصى،
 ).حرامه وحرموا حالله أحلوا: (وقال به  نبيه أمر الذي اهللا كالم اتباع

 يف  نبيه بطاعة أمر اهللا أن اهللا رمحه تيمة ابن إلسالما شيخ وذكر
 قال شأنه، جل طاعته من هي  رسوله فطاعة كتابه، من موضعا أربعني
 طاعة عن اخلروج جيوز وال ،]٨٠:النساء[ ﴾&   %   $   #   "   ! ﴿: تعاىل

 هذه يف سيما ال فسق وإما كفر إما ذلك عن واخلروج حبال، ورسوله اهللا
 .املهمة ةاملسأل

" خان جنكز "شريعة يصف اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ كان وإذا
 من وأشنع أنكر هي اليت" نابليون "شريعة يف القول فما كفرية شريعة بأا

 "!! خان جنكز "شريعة
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 كما األمور من كثري يف الدين ختالف اليت الغربية بالدميقراطية بالك وما
 .اهللا شاء إن سيأيت وكما تقدم،

 إن عنهما اهللا رضي عباس ابن بقول يأخذ اهللا هداهم الدعاة وبعض
 مطلقا، اهللا لكتاب التاركني على وينـزهلا ،)كفر دون كفر (كقول صح

 .أمر ويل هو اإلسالم يدعي حاكم كل إن ويقولون
 إنه: "الفرنسي" دوجي "العميد وهو الغربيني القانون أساتذة أحد وقال

 من لألتقى اإلمامة تكون أن اهللا شرع وقد ،"خلقهم من إال للناس يشرع ال
 .قريش

 من كثرياً وضع الذي املعروف القانوين السنهوري عبدالرزاق وذكر
 .هلا نظري وال عظيمة فقهاؤنا خلفها اليت الفقهية الثروة أن العربية، الدساتري

 من مواضع قرأوا ملا املؤمترات أحد يف املستشرقني بعض ذهل وقد
 إنه املستشرقون وقال الشيباين، احلسن بن حممد ألفه الذي" السير كتاب"

 اهللا كتاب فقبله كتاب؛ أول ليس أنه واحلقيقة الدويل، القانون يف كتاب أول
 .التوبة وسورة املمتحنة سورة يف كما تعاىل

 ذكرنا وإمنا ذكرها، موضع هذا وليس كثرية القانونيني واعترافات
 كان ما إال ثقافة يرون ال بالدنا يف" املثقفني "ونيسم من ألن منها طرفا
 زكي الدكتور قال كما املعتقد، هي البعض عند الغربية فالليربالية ،غربياً
 لكاتب أتيحت تكن مل"العريب الفكر جتديد "كتابه مقدمة يف حممود جنيب
 ،األمد طويلة فرصة املاضية أعوامه معظم يف) نفسه يعين (الصفحات هذه

 ألوف من واحد فهو مهل، على العريب تراثنا صحائف مطالعة من متكنه
 حىت جديد، أو قدمي أورويب فكر على عيوم فتحت الذين العرب املثقفني
 فكر ال الذي اإلنساين الفكر هو ذلك بأن ظنون خواطرهم إىل سبقت
 يسمي وهو ،"قلقة صحوة األخرية أعوامه يف أخذته مث: "يقول مث". سواه
 هذه كاتب صاحبنا استيقظ: "ويقول ،)الوافد الفكر (ورويباأل الفكر

 .كالمه آخر إىل..." أوانه فات أن بعد الصفحات
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 .جميب مسيع إنه املخدوعني، أو الغافلني كل يوقظ أن اهللا ونسأل
 هو بل مثقف أو متفلسف جمرد ليس حمفوظ جنيب زكي والدكتور

 املوسوعة أن حىت واملعرفة، والثقافة الفلسفة يف اخلربة كثري التجربة عميق
 األمريكية، الكاثوليكية كولومبيا موسوعة من املستمدة امليسرة العربية
 لإلسالم وعودته جلاا، إحدى ولريأس فيها الفلسفية املواد لتحرير اختارته

 .واألحكام العقيدة عنه ؤخذت فال جمملة
 النظريات حكّم بل أمره كل يف والسنة الكتاب يتبع مل من أن والشاهد

 بإمام، وال أمر بويل ليس فهو اهللا، كتاب عن وأعرض والقوانني والفلسفات
 معه، يقاتل وال يواىل وال بيعته تصح وال طاعته، -جتوز ال بل- جتب وال

 بتوحيد وأمره له احلق بيان مع شره، الكتفاء ذلك فإمنا شيء يف أطاعه ومن
 واادلة احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا إىل ودعوته بكتابه، والعمل تعاىل اهللا

 .االضطرار وإمام االختيار إمام بني وفرق أحسن، هي باليت
 بل الشرعية، للشروط مستوف غري ألنه واليته وال بيعته تصح ال وإمنا

 ما كل ونبذ وحده إليه والرجوع اهللا كتاب حتكيم وهو اإلطالق على ألمهها
 ،اهللا كتاب عن املطلق اإلعراض هو الطواغيت من اآلن يقع والذي سواه،

 وال الضالالت، من ذلك وأمثال واإلنسانية بالدميقراطية املعلَن واإلميان
 .مطلقا القرآن يذكرون
 احلكم ترك وبني ،بشر منها خيلو ال اليت املعصية بني العلماء فرق وقد

 احلكم على الرشوة أخذَ  مسعود ابن ومنهم بعضهم وعد ائيا، بالقرآن
 أعلم فيما املرجئة أن مع املرجئة، مذهب من وحديثا قدميا حذروا كما راً،كف
 من حقيقة ليسوا اليوم فتاركوه مذهبهم، يف جائز اجلهاد ترك إن يقولوا مل

 ،اإلرجاء من مستمدة أقواهلم أصول كانت وإن املرجئة، من وال السنة أهل
 اجلديد الشرك اهذ يف األمة إيقاع ويريدون إمثا، وأكثر امجر أعظم فهم

 والشرعية الدويل النظام طاعة ويف) واالتباع الطاعة شرك (أي ،اخلطري
 .الدولية
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" الفتاوى جمموع "من األول الد يف تيمية ابن اإلسالم شيخ بين وقد
 الطاعة يف وشرك والتأله، العبادة يف شرك (ثالثة إا وقال أنواع، الشرك أن

 الفتاوى جمموع يف مطبوع هكذا ،)والقبول اإلميان يف وشرك واالنقياد،
 ).والقبول اإلذعان (يف ولعله

 القضاة وأتباع امللوك وأجناد املتفقهة من وكثري: "اهللا رمحه يقول مث 
 ".الطاعة شرك يشركون هلؤالء املتبعون والعامة

 .املستعان واهللا هذا؟ زماننا يف فكيف عصره يف هذا
 للطاغوت مانعا جامعا تعريفا يضع نأ اهللا رمحه القيم ابن أراد وملا
 أو متبوع أو معبود من حده العبد به جتاوز ما هو: "قال به بالكفر املأمورين

 ".مطاع
 سواء) واالتباع الطاعة شرك (الشرك هذا من كتابه يف اهللا حذر وقد

 أو ،به الكفر يف به للكافرين طاعة أو اهللا، معصية يف لآلمثني طاعة كان
 .]٢٤:اإلنسان[ ﴾   Þ   ß   à   á   â   ã   ä   å   æ ﴿: تعاىل قال كليهما،

 ﴾b c d e﴿: فقال شركا الكفار طاعة وجعل
   N   O   P﴿: فقال كفرا ورسوله اهللا طاعة عن التويل وجعل ،]١٢١:األنعام[

RQ   S   T   U   V   W   X   Y﴾ ]سورة افتتح تعاىل واهللا ،]٣٢:آل عمران 
 ،]١:األحزاب[ ﴾)   '   &   %   $   #   "   ! ﴿ :بقوله األحزاب

   @   ?   =<   >   ;   :   9   8   7   6   5   4   3﴿ آخرها يف وقال
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P 

Q   R   S   T   U   V   W  X﴾]٦٧-٦٤:األحزاب[ . 
 عن العدول الشوكاين تلميذ وهو خان حسن صديق الشيخ وجعل

 لقوله إعمال منه وهذا لعينة، وجاهلية حبتا طاغوتا غريه حكم إىل اهللا حكم
   .   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   ! ﴿: تعاىل

 ﴾Ð   Ñ   Ò﴿: تعاىل وقوله ،]٦٠:النساء[ ﴾3   2   1   0   /
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 عونيد ممن كثري احترفها ةعظيم بلوى الطواغيت إىل والتحاكم ،]٥٠:املائدة[
 .ذلك يف تفصيال أكثر هو ما سبق وقد. بياا الدعاة على وجيب اإلسالم

 كثريين، الطواغيت اهللا رمحه عبدالوهاب بن حممد الشيخ جعل ولذلك
 أهل إىل كتب اهللا رمحه عتيق ابن الشيخ أن كما مخسة، رؤوسهم وجعل

 .الشرع لغري التحاكم من حيذرهم األحساء
 القوانني هذه" املنريية الرسائل "يف كما األسعردي الشيخ مسى وقد
 الشنقيطي األمني حممد الشيخ شيخنا ومساها ،)الشيطاين القانون (الوضعية

 من اهللا رمحه إبراهيم ابن حممد الشيخ وعدها ،"امللعونة القوانني "اهللا رمحه
 ذلك يف وفتاواه ،"القوانني حتكيم "رسالته يف وذلك ،"املستبني األكرب الكفر"

 والشيخ اهللا، رسول حممداً أن لشهادة مناقضا إليها التحاكم جعل وقد كثرية،
 بن عبدالعزيز الشيخ أن كما ،"العصري الياسق "مساها شاكر أمحد احملدث

 سافرة، ردة إليها التحاكم بأن أفىت العربية القومية نقد كتابه يف اهللا رمحه باز
 وحديثه، قدميه الشرك هذا ينكرون وحديثاً دمياًق السنة علماء أن واملقصود

 أن أمرها غاية -كانت اسم بأي أو األساسية القوانني أو- الدساتري هذه وأن
 كثري وابن القيم وابن تيمية ابن االسالم شيخ ذكره الذي الياسق مثل تكون

 اإلسالمية، الشريعة من املأخوذة األحكام بعض فيه أن وذكروا وأمثاهلم،
   f   g   h   i   j   k   l﴿: تعاىل قال ،شيء على ليسوا هلهاأ لكن

m   n   o   p   q   r   s   t﴾]هو هذا كان فإذا ،]٦٨:املائدة 
 هلما الناسخ عليهما املهيمن مع يكون فكيف واإلجنيل التوراة مع الشأن

  ؟"الكرمي القرآن"
 يف ماماإل صالح وليس األمن، واستتباب العدل هو الناس يهم والذي

  : ثابت بن حسان قال وقد وحجه، وصومه كصالته نفسه
  وهضاب بيننا سبل منوتأ   شرائع تقام أن إال الدين وما
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 كانوا مسرة بن الرمحن وعبد ذر كأيب األمارة عن  النيب اهم والذين
 من شرطا فقد من كل وهكذا ،للوالية أهال ليسوا لكن أنفسهم، يف صاحلني
 .شروطها

 وعندهم قاطعة، األمر هذا يف واجلماعة والسنة أهل عقيدة نأ واحلاصل
 الصحابة وإلمجاع ذلك يف املتواترة لألحاديث تبعا قريش يف اإلمامة أن

 ،وحده هللا عندهم كماحلو الدين، إقامة من بد وال ،عليه املفضلة والقرون
 إنسان، لكل حقا اإلمامة فيجعلون اخلوارج أما الكرمي، القرآن نص كما

 احلسني، ذرية يف بل فقط وذريته طالب أيب بن علي يف هي يقولون لشيعةوا
 حصرهم وقد دليل، عليه يقم مل ،واهلوى للعاطفة حتكيم القائلني من وهذا
 مث ذلك، بعد تقوم سوف الساعة أن وظنوا إماما، عشرا اثين يف عشرية االثنا

 فعمدوا شر،الب كل مثل سريعا أيامهم انقضت إماما عشر أحد بأن فوجئوا
 الثاين اإلمام إن وقالوا ،"سوشن "املسمى منتظرهم يف اوس يعتقده ما إىل

 دون من عبدوه أي به، واستغاثوا ونادوه سامراء سرداب دخل غائب عشر
 البشر أطول جعلوه منوه سرعة عن خرافام ومع" الزمان إمام "ومسوه اهللا،

 أحد قال وقد ،املريض اهلمخي يف إال يظهر ولن اآلن حىت يظهر فلم عمراً
 الشيعة بعض ودعاه السنة أهل ملذهب اهللا هداه ملا األمريكيني االخوة
 وهذا ،"إهلا عشرا اثين أعبد لكي آهلة ثالثة عبادة من أهرب مل أنا: "ملذهبهم
 يف حيا إنسان يبقى أن يعقل فهل قرنا، عشر اثنا حوايل اآلن له املنتظر

 املدة؟ هذه سرداب
 الزمان صاحب مر أو املهدي جالسنا يقولونو ،هلم تصورت والشياطني

 .الرافضة بعقول وتتالعب! هنا من
 حبهم جمرد أما األئمة، عبادة هو وحديثا قدميا اإلمامية مذهب وحقيقة

 .عنهم ونترضى حنبهم السنة أهل فنحن
 ملئت إذا خيرج سوف املوهوم اإلمام هذا أن يعتقدون واإلمامية 
 بشريعة حيكم ال ومل (السالم عليه داود بشريعة وحيكم ا،وظلم جورا األرض
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 غري حكم من كل وهكذا وعمر، بكر أبو وأوهلم العرب ويقتل) ؟ حممد
 الذي الكامل القرآن للناس سيخرج بعضهم عند املنتظر وهذا وذريته، علي

 يطول، وتفصيلها خرافام بعض وهذا أخفوه، الكرام الصحابة أن يعتقدون
 . ذكره سبق خاص مبحث وهلم

 بذرة التشيع "-العراقيني الباحثني أحد قال كما- أم: القول وخمتصر
 زرعه أبو قال كما أرادوا وإمنا ،"جموسية أرض يف اليهودية زرعتها نصرانية
 ابن اإلمام قال كما أو الصحابة، يف أي الشهود يف بالطعن اإلسالم إبطال
 لإلسالم عدو دخل وما ،)الكسروية وريةاالمرباط يعيدوا أن (اهللا رمحه حزم
 باب من إال والفالسفة واإلمساعيلية الباطنية يأت ومل طريقهم، من إال

 .التشيع
 ويف صحفهم ويف أفالمهم يف للفرس تعصبهم يعلنون اليوم وهم
 االمرباطورية عاصمة هي بغداد إن ويقولون مسؤوليهم، بعض تصرحيات
 يسكنون كانوا اإلسالم قبل األكاسرة أن نعلم قرأناه مما وحنن الفارسية،

 سعد بقيادة املسلمني ولكن اليوم، العراق يف هي اليت املدائن يف األبيض البيت
 جمانني،: أي" ديوان ديوان "الفرس قال حىت دجلة عربوا يومئذ وقاص أيب بن

. األكاسرة آخر" يزدجرد "منه فر الذي األبيض البيت بل املدائن ودخلوا
  .اآليات ]٢٥:الدخان[ ﴾N   O   P   Q   R﴿: تعاىل قوله سعد تال وحينئذ

 .هلا الروافد أحد هي العنصرية إن بل عقدية، املعركة أن ينايف ال وهذا
 باحنطاط العامل خسر ماذا "كتابه يف اهللا رمحه الندوي الشيخ ذكر قدو

 بغري فكيف -طباخ أي- طاه ألف" يزدجرد "مع كان إنه": املسلمني
  ة؟الطها

 يضعون كانوا الفرس أن" والنهاية البداية "يف كثري ابن ذكر كما
 ،"ماهان"و" رستم "بالطبع أشهرهم ومن قادم رؤس على الثمينة اليواقيت
 واملعدن اخلرق من قطعة جمرد تكن ومل ،جدا غالية كانت عندهم فالنياشني

 .ما معركة يف االشتراك أو العسكرية الرتبة على تدل
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 وضع مث األمر، أول رافضيا النصريية مؤسس نصري بن حممد وكان
 هنصرت وجوب يرون املاليل لكن ،األولون الرافضة يكفَّرها كان اليت عقيدته
 الشيعي البعث "مساه كتابا الغربيني بعض ألف وقد شيعي، كل وعلى عليهم

 ذلك أن مع شعبه يقتل طاغوت أنه" بشار "مشكلة وليست ،"سوريا يف
 يف األكثرية وهم السنة أهل حيارب باطين نصريي أنه مشكلته وإمنا ،واقع
 وناصره العلوية، النصريية من واحدا الجئا ترى ال ولذلك الشام، بالد

 يزورهم الذين الروس الصليبيون أيده كما ولبنان، والعراق إيران يف الرافضة
" بوتني "يكف أن دون الصفقات، معهم ويعقدون بالعقيدة املتهمني بعض

 .ذلك عن الروسية املخابرات يف اسابق لعاملا
 ابن اإلسالم شيخ قرره ما وحسبنا فيه، نطيل فال معلوم النصريية وأمر

 .بغريهم وصالم الرافضة عن احلديث تقدم وقد عنهم، تيمية
 ذلك فإمنا قرشياً اإلمام يكون أن واجلماعة السنة أهل يشترط وعندما

 كان من هو والقرشي أنفسهم، عند من يسول الثابتة  النيب لسنة اتباع
 .قريش من مهأل أو ألبيه جده أو أبوه

 قرشيون العثمانيون بنته فأبناء قريش من" أدبايل "الشيخ أن قرأت وقد
 واحلسني احلسن تسمية من الصحيحة األحاديث من كثري يف ثبت ملا تبعا

 من كثريا تحواوف وجاهدوا املسلمني وحدوا العثمانيني أن ومعلوم ، أبناءه
 كثري أيامهم يف والتصوف وراثي حكمهم أن على اليوم، األوروبية الدول
 .معاً وعليهم فلهم

 بعض، على الرسل بعض يفضل الكرمي كتابه يف نص كما تعاىل واهللا
 كنانة على اهللا يصطفيها وأن العرب سائر على قريش تفضيل يف العجب فما
 احلديث؟ يف ثبت كما

 يف ذانواأل ،األنصار يف والقضاء قريش يف امللك: ( اهللا رسول قال
 ).األزد يف واألمانة احلبشة
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 من كلهم خليفة عشر اثنا ويل ما عزيزا الدين هذا يزال ال: (وقال
 .متتابعني غري األئمة هؤالء أن أرى فيما والصحيح ،)قريش

 فكيف ،)اثنان الناس من بقي ما قريش يف األمر هذا إن: ( وقال
 مكان؟ كل يف وقريش ملياران اليوم ونواملسلم

 البقعة صغرت مهما ثابت حكم ذلك أن على دليل) اثنان (قوله ويف
 .الناس قل أو اجلغرافية

 .عليها التقدم هو اليوم والواقع ،)تقدموها وال قريشا قدموا: ( وقال
 من قريشا اصطفى مث إمساعيل، بين من كنانة اصطفى اهللا إن: ( وقال

 .احلديث...) نانةك بين
 تعاىل واهللا حلكمه، معقب وال خلقه من شاء من يصطفي تعاىل وهو

 .ومضر ربيعة على اليمن أهل وفضل اإلبل، أصحاب على الغنم أهل فضل
 قال حىت ربيعة سخطت ولذلك رمض من الكرمي الرسول واختار

 لهورس بعث أن منذ اهللا على ساخطة تزل فلم ربيعة أما ":املأمون أو السلمي
 ."مضر من

 ). اهللا عند هلا مبا ألخربا قريش تبطر أن لوال: ( وقال
 على اهللا كبه إال أحد يعاديهم ال قريش يف األمر هذا إن: ( وقال

 ).وجهه
 وجهه على اهللا كبه قريشا عادى من فكل بالفعل، التاريخ أثبته ما وهذا

 .وأعطاه أمهله وإن
 ).شقري من األئمة: ( اهللا رسول وقال
 وكافرهم ملسلمهم تبع مسلمهم الشأن هذا يف لقريش تبع الناس: (وقال

 ).لكافرهم تبع
 فجارها، أمراء وفجارها أبرارها، أمراء أبرارها قريش من األئمة: (وقال

 ).وأطيعوا له فامسعوا جمدعا حبشيا عبداً قريش عليكم أمرت وإن
 ).القيامة يوم إىل والشر اخلري يف الناس والة قريش: ( وقال



 

 
 

٩٦٣ 

 من جعل آخر حديث ويف القيامة، يوم إىل ذلك جعل كيف فانظر
 ..قريش غري يف امللك يكون أن الساعة عالمات

 تبع وفاجرهم لبرهم، تبع الناس فبر األمر، هذا والة قريش: ( وقال
 ).لفاجرهم

 يف واألحاديث عليه، متفق وبعضها صحيحة املتقدمة األحاديث وكل
 خريا اهللا جزاه الباحثني بعض مجعها وقد جدا، كثرية وإمامتها قريش فضل
 السنة أهل عقيدة ذلك وعلى ،"قريش فضل يف العيش لذة "كتابه ومسى

 .اهللا رمحه أمحد اإلمام ومذهب
 وذكر) خصال بسبع قريشا فضل اهللا إن: ( قوله قريش فضائل ومن

 يامأ منذ الماإلس فقهاء أمجع ذلك وعلى ،)فيهم اخلالفة وجعل (منها
 ال: "أمحد اإلمام واجلماعة السنة أهل إمام وقال عنهم، اهللا رضي الصحابة

ا لغريهم نقر اإلمام كون اشتراط: "عياض القاضي وقال ،"القيامة يوم إىل 
 عن ينقل ومل اإلمجاع، مسائل من عدوها قد كافة، العلماء مذهب قرشيا
 اعتداد وال األمصار، مجيع يف بعدهم من وكذا خالف، فيها السلف من أحد
 ".املسلمني خمالفة من فيه ملا املعتزلة، من وافقهم ومن اخلوارج بقول

 يف واملعتزلة اخلوارج قول على يعرجوا مل املسلمون: "الباقالين وقال
 ".ذلك

 يظهر قريش من كونه وعلى اإلمام تنصيب وجوب على وباإلمجاع
" باكونني "قول بطالن يظهر كما قرشي، غري اإلمام جعل من ضالل

 األصم بكر أيب وقول ،للشيوعية األخرية املرحلة يف" ماركس كارل"و
 .إلمام حيتاجون ال الناس نإ املعتزيل

 بن عن عاكش قول مثل فهو املسلمني إمام وغريه امغن ابن قول وأما
 ابن ولكالم ،به يستدل الو لقوله يستدل وكالمها )املسلمني أمري( عائض

 .فيهما البسط موضع هذا ليس ماالناحت غنام
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 من خيالفها ما قط يرد مل وأنه عليها واإلمجاع النصوص هذه وبعد
 قال تركها، يف اخلرية له تكون أن -كان من كائنا- ألحد جيوز ال النصوص

   /   .   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: تعاىل
 .]٣٦:األحزاب[ ﴾0

 أظهر لو اإلعالم أن: فاجلواب مغمورون اليوم قريشا إن أحد قال وإن
 يعرفه، مل من على حجة عرفه ومن الناس، كل لعرفه فقط ساعة ٢٤ قرشيا

 مكة سيما ال اإلسالم بالد كل يف معروفون موجودون اليوم وقريش
 غريها عن فضال العرب، جزيرة وكل وجند واليمن وامة واخلرمة والطائف

 وغريها، وإفريقية، وباكستان واهلند وجاوه ومصر الشام كبالد البالد من
 له شهد أو نسب شجرة لديه كانت ومن أنسام، على مؤمتنون والناس
 خيتاروا أن املسلمني على وإمنا قرشيته، إلنكار جمال فال النسابون بذلك

 واملغرب أألردن ملوك أن اليوم أحد يشك وال األتقى، أي قريش من األصلح
 .ظاهر فاألمر حيكمون مباذا أما بيت،ال آل من

 على يدل ما  اهللا رسول سنة يف أو اهللا كتاب يف وجدنا لو وحنن
 فقط البيت ألهل هي -اإلسالم أصول أهم أا الرافضة يعتقد اليت- الوالية

 احلق كان لو وكذلك الئم، لومة اهللا يف خنشى وال نبايل وال بذلك، لقلنا
 مبن لدينا عربة وال ،احلق التبعنا النصريية أو الدروز وأ اإلمساعيلية تقوله فيما

 الصاحل السلف وعقيدة الدليل، مها والسنة والكتاب غايتنا هو فاحلق خالفه؛
 وعقيدة والسنة الكتاب يف مذكور املولد أن ولو احلمد، وهللا عقيدتنا هي

 .علينا ينكره مبن نبايل وال لعملناه السلف
 احلق مها يقولون كما االجتماعي التالحم أو الوطنية الوحدة أن ولو
 أن ولو كان، من كائنا بأحد نبايل وال إليهما، الناس ودعونا التبعنامها،

 وترك بتركها، املسلمني نطالب ومل التبعناها، احلق هي الغربية األفكار
 أن والسنة الكتاب يف قرأنا ولو ،"املتحدة األمم هيئة "يسمى ما إىل االنضمام

 وال إليه ودعونا وأقررناه بذلك لقلنا كافراً، ليس الوضعية بالقوانني حكم من



 

 
 

٩٦٥ 

 قرشي غري إمام اختيار وجيوز اختيارية املسألة كانت ولو ،خالفه من يضرنا
 كما اجلماعة على وحنرص والسنة، الكتاب نتبع إمنا ولكننا أيضا، به لقلنا

 عندنا ةوللجماع اليوم، الناس بعض يظنها كما وليس السلف، فهمها
 .مؤلفام عليه ودلت السنة أهل بينه الذي الشرعي مفهومها
 ولو احلق أا أي السنة هي اجلماعة: وقيل باجلماعة،  أوصى وقد

 هو الطوسي أسلم بن حممد "السلف بعض قال وهلذا واحدا، املتبع كان
 توفرت (إمام على اجتمعوا إذا املسلمني مجاعة هم اجلماعة: وقيل ،"اجلماعة

 وقال !تأمل ملن القولني بني احلقيقة يف تعارض وال) الشرعية الشروط فيه
 .العلم أهل هم اجلماعة: البخاري

 بويع إذا: (فقال) قرشيا كان ولو (الثاين اخلليفة بقتل  أمر كما
 ).منهما اآلخر فاقتلوا خلليفتني
 يف كما الشرعية الشروط فيه توفرت من مبايعة ترك ألحد جيوز وال

 أنه أي ،)جاهلية ميتة مات بيعة عنقه يف وليس مات من: ( قال صوص،الن
 ال كان وإن شديد وعيد وهذا هلم، إمام ال فوضى كانوا الذين اجلاهليني مثل

 بيعة عن عبادة بن سعد ختلف فقد التكفري، أو امللّة من اخلروج يقتضي
 .كفَّره أحدا أعلم وال الصديق

 بكر أبا فإن قريش، بتقدمي تشهد نياملهدي الراشدين اخللفاء وسرية
 وهو وفاته عند اخلطاب بن عمر اختار مث السقيفة، يف ذلك قال الصديق
 .معلوم هو كما قرشي

 من كلهم- نفر ستة يف شورى اخلالفة  اخلطاب بن عمر جعل مث
 األمر من له ليس لكن عمر بن عبداهللا يستشريوا أن الستة وأوصى -قريش
 "!واحد عمر آل من فيكفي النار كانت إن: " الوق ابنه، ألنه شيء

 من أنه مع ،"عدي بين "رهطه من ألنه زيد بن سعيد عمر واستبعد
 اجلاهلية يف احلنفاء من كان نفيل بن زيد وأبوه معلوم، هو كما العشرة



 

 
 

٩٦٦ 

 عم ابن هو سعيدا أن كما ،سبه عن وى باجلنة  اهللا رسول له وشهد
 .عنهما اهللا رضي عمر

 اجليش، قيادة عن هوشبيه هقريب أنه مع الوليد بن خالد عمر وعزل
 ولكن احلديث، يف ثبت كما" اهللا سيف "وهو قرشي، معلوم هو كما وخالد

 اجلراح بن عبيدة أبا اجليوش قيادة عمر ووىل األولني، السابقني من يكن مل
 نهما،ع اهللا رضي عمر حياة يف عمواس بطاعون تويف الذي" األمة هذه أمني"

 أو حذيفة أيب موىل سامل كان لو: عمر وقال أصال، عدي بين من ليس وهو
 بنو مث أمية، بنو توىل الراشدين وبعد. أبايل وال لوليتهما حيني عبيدة أبو

 النبوية، القرابة من بل معلوم هو كما قريش من والعباس أمية وبنو .العباس
 .سكت من عنه سكت نوإ اإلسالمية الشريعة من فليس احلكم توريث أما

 والسنة، الكتاب باتباع مقيدة هي بل مطلقة قريش طاعة وليست
 دينية حكومة اإلسالم يف فليس والفجور، واملعاصي الشر عن والبعد والعدل
 رجال فعل كما" كهنوتية "سلطة أو أوروبا، يف كان كما النصراين، باملفهوم

 يف كان كما يورث، يإهل حق اإلسالم يف وليس الغرب، يف النصارى الدين
 كانوا كما خاص" أزرق دم "أو الوسطى، العصور يف األوروبية القارة

 األتقى املسلمون خيتار وإمنا هرقلية، وال كسروية اإلسالم يف وليس يعتقدون،
 .قريش من

 البيت أهل ينفع وال ، ورسوله اهللا طاعة من وغريه للقرشي بد وال
 ال اهللا من أنفسكم اشتروا قريش معشر يا: ( قال القرابة، جمرد قريشا أو

 ).شيئا اهللا من عنكم أغين
 لكم أملك ال فإين النار من أنفسكم اشتروا قريش معشر يا: ( وقال

 ).نفعا وال ضرا اهللا من
 النار كتب اهللا إن: "اهللا رمحه -العابدين زين- احلسني بن علي وقال

 عبدا كان ولو أطاعه ملن اجلنة وكتب قرشيا، شريفا كان ولو عصاه ملن
 معشر يا: ( وقال النار، دخول أو اجلنة دخول معيار هي فالطاعة ،"حبشيا



 

 
 

٩٦٧ 

 من عليكم بعث اهللا عصيتم فإذا اهللا، تعصوا مامل األمر هذا أهل إنكم قريش
 من قريش على يبعث اهللا كان فإذا ،)القضيب هذا يلحى كما يلحاكم
 بقرشي؟ سلي من يسلَم فكيف اهللا عصوا إذا يلحاهم

 إذا رمحوا ما: بثالث فيكم عملوا ما قريش من األمراء: ( وقال
 ).حكموا إذا وعدلوا قسموا، إذا وأقسطوا استرمحوا،
 يكن مل ومن احلكم، يف والعدل القسمة، يف والقسط الرمحة، من بد فال

 .إمامته تصح ال ذلكك
 إن ما ذلك مثل ولكم حق عليكم وهلم قريش من األئمة: ( وقال
 يفعل مل فمن وفوا، عاهدوا وإن عدلوا، استحكموا وإن رمحوا، استرمحوا

 وال صرف منه يقبل ال أمجعني، والناس واملالئكة اهللا لعنة فعليه منهم ذلك
 .نافلة وال فرض ال أي ،)عدل

 إيضاح ميكن هل ،)ذلك مثل ولكم حق عليكم وهلم: ( قوله وتأمل
 مطلقة؟ عتهمطا وهل البيعة؟ عقد يغري احلقوق هذه

 حقوق البيعة عقد ويوضح الطرفني، بني متبادلة اإلسالم يف فاحلقوق
 بني كان إنه" روسو "يقول الذي االجتماعي العقد أما وواجباته، منهما كل

 .خيال حمض فهو واحلكومة الشعب
 كلكم: ( قال فقد" والرعية الراعي "اجلميع على مشترك والواجب

....) رعيته عن مسؤول وهو راع فاإلمام ،رعيته عن مسؤول راع وكل راع
 .اهللا كتاب فيهم اإلمام أقام ما والطاعة السمع الرعية وعلى احلديث،

 عليكم أُمر وإن وأطيعوا امسعوا الناس أيها: (والسالم الصالة عليه وقال
 وقد ،)اهللا كتاب لكم أقام ما وأطيعوا فامسعوا األطراف جمدع حبشي عبد

 .إخل ..) حبشيا عبدا عليكم قريش ولت وإن: (بقوله  النيب ذلك أوضح
 أو قرشي، كل يف شرط اهللا كتاب إقامة أن على يدل تقدم ما مع وهذا

 على قريش ولته ومن قط، تتعارض ال الشرعية األوامر إذ قريش، ولَّته فيمن
 .اهللا كتاب أقام ما طاعته وجبت وحنوه اجليش



 

 
 

٩٦٨ 

 يف ووقع ورسوله اهللا لفخا فقد قرشي غري إمامة صحة اعتقد ومن
 كتاب يف اهللا رمحه عبدالوهاب بن حممد الشيخ عقد وقد الطاعة، شرك

 فيجب ،"اهللا دون من أربابا األمراء أو العلماء اختذ "ملن خاصا بابا التوحيد
 .املعروف يف إال يطاع أال قرشيا كونه مع

 معروف يف يعصينه ال أن على املؤمنات يبايع أن  نبيه أمر تعاىل واهللا
 .بغريه فكيف اهللا رسول وهو هذا ،]١٢:املمتحنة[ ﴾<   =   >   ;﴿

 ).املعروف يف الطاعة إمنا: ( وقال
 ).اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال: (وقال
 اهللا، مبعصية يأمر مل ما املسلم املرء على حق اإلمام طاعة: ( وقال

 ).له طاعة فال اهللا مبعصية أمر فإن
 وقد منه، ينجو من وقلَّ الناس أغلب فيه يقع خطري اهذ الطاعة وشرك

 فافتتح  حممد نبيه وهو الشرك عن وأبعدهم خلقه أكرم منه اهللا حذر
 ﴾)   '   &   %   $   #   "   !﴿ :بقوله مثال األحزاب سورة

   7   6   5   4   3 ﴿ آخرها يف ذلك فعل عمن تعاىل قال مث ،]١:األحزاب[
8   9   :   ;   <   >=   ?   @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   

J   K   L   M   N   O   P Q   R   S   T   U   V   W 
X﴾ ]وأن ،ورسوله اهللا معصية يف ألحد عذر ال وهكذا ،]٦٧-٦٤:األحزاب 

 .أمرنا والة وهم علماؤنا به أفىت أو ،حكامنا بذلك أمرنا يقول
 يف يواليهم فال ونفاقا، شركا شيء أي يف الكفار طاعة جعل تعاىل واهللا

  وللرسول هللا املطلقة الطاعة تكون وإمنا املنافقون، إال ومكان زمان كل
 يف ياتآلا عليه دلت ما وذلك ووحيه، اهللا بأمر بل اهلوى عن ينطق ال الذي
   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   ÑÐ﴿: تعاىل وقال املائدة، سورة

Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß﴾]٥٩:النساء[، 
 ،)والعلماء األمراء (مرارا تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر كما هم األمر وأولو



 

 
 

٩٦٩ 

 استقالال وليس تبعا األمر والة طاعة الكرمي كتابه يف اهللا جعل كيف فانظر
 لردوا ورسوله، اهللا إىل بالرجوع أمر مث ، رسوله وسنة اهللا كتاب مثل

 .واآلخر واليوم باهللا اإلميان مقتضى ذلك وجعل نزاع، كل يف إليهما
 لبعض التابعني بعض قول: اجلواب بديع ومن: "اهللا رمحه حجر ابن قال

   Î﴿: قوله يف تطيعونا أن أمركم اهللا أليس: له قال ملا أمية بين من األمراء
Ï   Ð﴾ ]إذا -الطاعة يعين- منكم نزعت قد أليس: له فقال ؟]٥٩:النساء 

 انتهى". ؟]٥٩:النساء[ ﴾Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù﴿: بقوله احلق خالفتم
  .ملخصا

 إىل مث حياته، يف يكون  للرسول والرد لكتابه، الرد هو اهللا إىل والرد
 بأسانيد ذلك املنثور الدر يف اهللا رمحه السيوطي ذكر وقد بعده، العلم أهل
 هي العلمية فالسلطة العالية، وأيب ابروج عباس وابن وجماهد عطاء عن

 .فتواهم هي اإلسالم يف األوىل اجلاللة ةوصاحب األوىل، السلطة
 أمرت وإن: ( قال ورسوله، اهللا اختاره ما غري خيار للمؤمن وليس

 بني أحدكم خيير مل ما وأطيعوا له فامسعوا جمدعا حبشيا عبدا قريش عليكم
 ).عنقه فليقدم عنقه وضرب إسالمه بني خير فإن عنقه، وضرب إسالمه

 هو الذي بالسجن فكيف الكفر يف الطاعة من خريا القتل كان فإذا
 .أهون

 العلمانيون واتبعهم- قدميا املرجئة فجعل املرجئة، ذلك يف وخالف
 قال حىت مطلقا، يطاع األمر ويلَّ حديثا كالمهم ظاهر يف والليرباليون

 السيئات، عليه يكتب ومل احلسنات له كتب خليفة ولّى إذا اهللا إن بعضهم
 .الصاحل السلف عليه كان وما والسنة للكتاب خمالف وهذا

 يشعر، ال وهو املتأخرين الفقهاء بعض على هذه املرجئة شبهة ودخلت
 عليهم دخلت مثلما أي عليه، اخلروج وحيرم طاعته جتب األمر ويل إن فقالوا

 فتنة، اإلمام على اخلروج املرجئة قالت لذلك وتبعا اإلميان، معىن يف شبهتهم
 من ذلك على يترتب ما وذكروا نظرهم، يف واملعتزلة اخلوارج بذلك وخالفوا



 

 
 

٩٧٠ 

 يف ذلك فعل إذا جتنبه ميكن ولكن حق وذلك احلرمات وانتهاك الدماء سفك
 مصلحي هذا يف واألمر. الالزمة العدة له املسلمون وأعد املشروع حينه

 .وبدعة سنة أمر وليس اجتهادي
 وقد سبق، كما االبتداع وليس اعاالتب هي واجلماعة السنة أهل وعقيدة

 إن وقال ،"السنة منهاج "يف تيمية ابن اإلسالم شيخ هذه املرجئة عقيدة نقل
 ".املروانية "الشيخ ومساهم ،)شامية طاعة: (يقول بعضهم

 نوكا احلق، يعلمون ال الذين اخللفاء بعض بذلك املرجئة خدع ورمبا
 .ذلك يظن عبدامللك بن الوليد مثل أمية بين خلفاء بعض

 أمري يا: "الظن ذلك رد يف قريش عامل الزهري احملدث اإلمام له وقال
 اهللا فإن: قال. نيب خليفة بل: قال نيب؟ غري خليفة أم خري نيب خليفة املؤمنني

   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó﴿: داود لعبده يقول تعاىل
Ô   Õ   Ö   ×   Ø   ÚÙ   Û   Ü   Ý   Þ   ß   à   á   â   ã   ä   å   æ   

ç﴾]٢٦:ص[. 
 الرد يف نطيل أن هنا غرضنا وليس الزهري، غري عن ذلك مثل جاء وقد

 بعض يف هي املشكلة ولكن والسنة، للكتاب خمالفتهم فحسبهم املرجئة، على
 .اليوم حىت الناس يف الباقية آثارهم

 ال نعم عصرها، انقضى تارخيية فرقة وليس متكررة ظاهرة اءفاإلرج
 .وآثار عالمات لإلرجاء ولكن مرجئ إنه بقول نفسه اليوم أحد يعرف

 أن بد ال احلاكم إن: بعضهم قول احلاضر عصرنا يف املرجئة يظنه ومما
 باملعروف وباألمر اهللا إىل بالدعوة يأذن أو مثال، االستسقاء لصالة يأذن

 كل يعلمه كذبا يكون قد بل عليه، دليل ال مما ذلك وحنو املنكر، عن والنهي
 .اخللق من إذن إىل حيتاج ال اهللا شرع ما فكل عاقل،

 ملا اعتبار ال أنه أي ،"قزعة "بالسماء يكن ومل  النيب استسقى وقد
 االعتبار وإمنا ذلك، يف األرصاد تقوله ما أو) اجلوي املنخفض (اليوم يسمى
 آراء نقدم وكيف ، ورسوله اهللا طاعة أساسهما اللذين االستغفارو بالتوبة



 

 
 

٩٧١ 

 نؤمن أن حقا اهللا بصفات اإلميان ومن وصفاته، وبأمسائه به اإلميان على البشر
 الغين هو وأنه قدير، شيء كل على وأنه خزائنه تنفد ال كرمي تعاىل بأنه

 خيرج أنهو بأمره، مسخرة -السحاب ومنها- كلها املخلوقات وأن احلميد،
 رمحته، وكمال فضله فمن أعطانا فإن احلي، من امليت وخيرج امليت من احلي
 أنصار من ونكون نتقيه أن إال علينا وما حكمته، وكمال فبعدله منعنا وإن

 .واملنافقني النفاق وحنذر دينه،
 والعباد بالبالد إن اللهم: "احلرام املسجد يف مرة اخلطباء أحد قال وقد

 يومئذ حوهلا وما مبكة يكن ومل اخل،.." والضنك والألواء بالءوال اجلهد من
فضيلة تعمد وإمنا خمصبة، كانت بل ضنك، وال ألواء وال بالء وال جهد 

 .الدعاء يف املذهب يتبع وأن ،البشر يطيع أن اخلطيب
 هي فسنته ،]٧١:طه[ ﴾e   f   g   h   i   j﴿: قال الذي هو وفرعون

 !!.آخر يف واخلصب -قرية أو- بلد يف اجلدب انك ورمبا والترخيص اإلذن
 دون ،الرعية على الراعي حقوق عن حديثهم: املرجئة آثار ومن

 احلديث نص كما البيعة، عقد مقتضى هو الذي حنوهم واجباته عن احلديث
 .السابق

 متلك عقد وليست تباديل، عقد واجلماعة السنة أهل عند فالبيعة
 .الراعي على الرعية حقوق ذكر نم بد وال ،واستعباد واستبداد

 له اإلمام أن: -البيعة عقد مقتضى هو وكما سبق كما- املطهرة والسنة
 دين اإلرجاء: "املأمون قال وقد كثر، االحنراف لكن واجبات، وعليه حقوقا
 دين يهمهم فال وحديثا، قدميا اتبعهم ومن اجلهمية مذهب وهذا ،"امللوك
 .مهل طاعتها يهمهم وإمنا الرعية

 يتبع مرجئا كان: "اجلرح يف يقولون والتعديل اجلرج أئمة وكان
 .تقدم كما "السلطان
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 العراقي قتل إذا يقول العراق يف املرجئة بعض كان هذا عصرنا ويف
 فانظر باهللا، عياذا!! األمر ويل" برمير بول"لـ الدية عليه وجبت أمريكيا
 .احلد هذا إىل اإلرجاء وصل كيف

 قدرها مسألة وهي" إمام من الزمان خال لو "مسألة بذلك يتعلق ومما
:  للنيب  حذيفة فقال قبله، السنة ا ووردت ،"كاجلويين "العلماء بعض

 أن ولو كلها الفرق تلك فاعتزل:  فقال إمام؟ وال مجاعة هلم يكن مل فإن(
 ).شجرة أصل على تعض

 كونسي إنه: ( كقوله األخرى األحاديث به صحت االعتزال وهذا
 فمن (رواية ويف ،)جنا جاهدهم فمن وتنكرون، منهم تعرفون أمراء بعدي

 .اهلالك هو أي ،)وتابع رضي من ولكن سلم، اعتزهلم ومن جنا، نابذهم
 ).اعتزلوهم الناس أن لو( عليه املتفق اآلخر احلديث ويف
 ).بأعمالكم وخالفوهم بأجسادكم خالطوهم: ( قوله االعتزال ومن

 ".الشعورية العزلة "املعاصرين بعض يسميها اليت ةالعزل هي وهذه
 خازنا، أو جابيا أو شرطيا أو هلم عريفا املؤمن يكون أن  يه ومنها

 على الفقهاء نص وقد للصوص، وحارسا للخونة أمينا املؤمن يكون وكيف
 ال كمن فهو الشروط فيه تتحقق مل فمن حسا، كاملعدوم شرطا املعدوم أن

 .له وجود
 له العمل وخيلص اهللا يتقي أن فعليه ذلك من شيء على رهوهأك ومن

﴿j   k   l   m   n   o﴾ ]واحدا موردا وردوا لو حىت والناس ،]٢:الطالق، 
 كل وعلى احلديث، يف صح كما شىت مصادر ويصدرون نيام على يبعثون
 .وتابع رضي ممن يكون أال مؤمن

 ومن املناصحة، قبلي ومل الشروط فيه تتوفر مل من اعتزال فينبغي
 كما أمكن، ما لديهم التوظف وترك م واالختالط جمالسهم جتنب االعتزال

 املناصحة يف االستمرار مع الكفر، بوالة فكيف اجلور، والة مع السلف كان
 .إقرارهم أو عليهم الدخول دون



 

 
 

٩٧٣ 

 يا ملن قلنا النصيحة، الدين: ( قال  الداري متيم حديث ففي
 ).وعامتهم املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا :قال اهللا؟ رسول

 شيئا، به تشركوا وال تعبدوه أن: ثالثا لكم يرضى اهللا إن: ( وقال
 األمر والة أحد هم والوالة ،احلديث..) أمركم اهللا واله من تناصحوا وأن

 .والعلماء األمراء: صنفان هم الذين
 احلسنة، واملوعظة باحلكمة باملعروف اإلمام يؤمر أن هي والنصيحة

 السلف وأئمة الراشدين اخللفاء وعمل والسنة الكتاب من احلق له ويبين
 ،باملصلحة أدرى وأم مدحهم تعين وال واجلماعة، السنة أهل وعقيدة الصاحل

 يف موافقتهم تعين وال يقال، كما وموفق وحكيم رشيد به يأمرون ما وأن
 املداهنة، تعين ال واحلكمة اهللا،ب عياذا السالطني علماء يفعل كما شيء كل
 ،]١٠٢:اإلسراء[ ﴾¾   ½   ¼   «﴿: السالم عليه موسى قال وقد
 وقول باحلق الصدع ينايف ال اللني فالقول ليناً، قوال يقول أن أمره اهللا أن مع

 مبحث يف كما اإلمام حق من والنصح األمر، اقتضى إذا وجهه يف ذلك
 .اهللا بإذن اآليت احلقوق

 أخذ وإن (حبديث للحاكم املطلقة الطاعة على يستدل ناسال وبعض
 وجلد مالك أخذ وإن (ورواية منقطع، احلديث وهذا ،)ظهرك وجلد مالك
 يف وليس الشخصية احلقوق يف هو إمنا صح لو أنه على ضعيفة،) ظهرك
 ويدل ،شخصية حقوق هي إمنا الظهر وجلد املال ذأخ إذ تعاىل، اهللا حقوق

 ).مالك ظهرك، (فظةالل نفس ذلك على
 زميلنا وحكم باالنقطاع، وغريه الدارقطين عليه حكم احلديث وهذا

 اإللزامات( على تعليقه يف بالضعف الزيادة هذه على اهللا رمحه مقبل الشيخ
 ولذلك ،الزيادة هذه بدون احلديث صحح اهللا رمحه األلباين والشيخ ،)والتتبع
 .مكانه هذا ليس تفصيل
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 التفتيت ذا نرضى وال املسلمني، جلميع عاما ماماإل يكون أن وينبغي
 أو استثناء عداه وما األصل هو هذا املستعمرون، النصارى وضعه الذي

 .شذوذ
 واحد إمام سلمنيملل يكون أن السنة: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 بعضها من ملعصية ذلك عن األمة خرجت أن فرض فإذا نوابه، والباقون
 إمام كل على جيب لكان أئمة عدة هلا فكان ذلك، غري أو الباقني من وعجز

 ".احلقوق ويستويف احلدود يقيم أن
 الداخل عبدالرمحن استوىل حني فعال وقعت أكثر أو إلمامني والبيعة

 وفعل قرشي أموي الداخل الرمحن وعبد األندلس، على" قريش صقر "امللقب
 يدع مل هو كان نوإ إمامان للناس فكان العباس، بين خالفة أول ذلك

 .أحفاده بعض ادعاها وإمنا اخلالفة
  .املنصور العباسي اخلليفة هو" قريش صقر "لقبه الذي إن ويقال

 الطوائف دول أنقاضه على قامت األندلس يف األموي احلكم فسد وملا
 .عنها احلديث موضع هذا وليس املؤرخون يعلمها اليت

 لكن واألذى، الظلمو الشخصية احلقوق على الصرب ينبغي أنه كما
 األدلة مجع من بد ال بل املرجئة، يظن كما مطلقا ليس السنة يف الوارد الصرب
 ورد فقد وحدها، واجلماعة السنة أهل عقيدة خالل من مجيعا فيها والنظر
 :منها نذكر عدة مواضع يف الصرب

 وهو- وأخرب احلوض، على يلقوه حىت بالصرب األنصار  النيب أمر -١
 ير مل من استدل وذا. أثرة بعده يلقون سوف أم -ملصدوقا الصادق

 ،"احلرة يوم "أي حينه يف األحياء الصحابة من حنظلة بن عبداهللا مع القتال
: أنصاري وهو البخاري يف كما  اهللا رسول خادم مالك بن أنس وقال

 عن روي كما عنهم، اهللا رضي األنصار أي ،"يصربوا فلم بالصرب أُمروا"
 كما تستعملين أال: ( للرسول قال األنصار من رجال أن حضري بن أسيد

 .احلديث..) أثرة بعدي ستلقون إنكم: فقال فالنا؟ استعملت
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 ،)أمرائي يل تاركو أنتم هل: (وقال أمرائه على بالصرب  النيب أمر -٢
 .احلديث
 قريش عليكم ولت وإن: (فقال قريش والة على بالصرب  أمر -٣

 ).اهللا كتاب فيكم أقام ما وأطيعوا له امسعواف جمدعا عبدا
 .اخلروج منه يلزم ال احلق قول أن كما السكوت منه يلزم ال والصرب

 اجلور، والة على بالصرب أمروا حني واجلماعة السنة أهل أن ريب وال
 :ذلك من طرفا هنا نذكر وبصرية حكمة على كانوا معهم واجلهاد
 السنة أهل وعقيدة تعاىل، اهللا ءأعدا جياهدون األئمة هؤالء أن -١

 باملعروف يأمرون وهم الساعة، قيام إىل ماض اجلهاد أن هي واجلماعة
 هو به يدينون الذي ودينهم واجلماعة، اجلمعة ويقيمون املنكر عن وينهون
 .اهللا رمحه جملز أبو قال كما  رسوله وسنة اهللا كتاب

 إماما خصمه انك سواء مبطل وخصمه حمق أنه يرى إنسان كل أن -٢
 .فرد أي أو

 ذنوب بسبب هو إمنا الظلمة، تسليط أن يعتقدون السنة أهل أن -٣
 ،...)تدركوهن أن باهللا أعوذ مخس األنصار معشر يا: ( قال كما الرعية،
 أهل "يا: يقول اهللا رمحه البصري احلسن وكان معلوم، هو كما احلديث
 قد الذنوب وهذه ،"بكمبذنو عليكم سلطه اهللا عذاب احلجاج إن العراق
   ¥   ¤   £﴿: تعاىل بقوله مستدال  مسعود ابن قال كما العلم تنسي
 .]١٣:املائدة[ ﴾§   ¦

 :للشافعي وينسب الشاعر وقال
 املعاصي ترك إىل فأرشدين     حفظي سوء وكيع إىل شكوت

 لعاصي يعطى ال اهللا ونور    نور العلم بأن وأخربين
 القرآن يف فهما أوتيت: "السلف أحد قال كما البصرية أذهبت ورمبا

 ".البصرية ذهبت الصرة قبلت فلما



 

 
 

٩٧٦ 

 يروا مل ولذلك مثال، قرشيا ليس فيمن ذلك يرون ال السنة أهل أن -٤
 قبل ومن ،"عبيديون "احلقيقة يف وهم" فاطميني "أنفسهم مسوا من خالفة
 املالكية هاءفق أنكر كما ،للخالفة األزدي املهلب بن يزيد ادعاء السلف أنكر

 .األندلس يف عامر أيب بن املنصور يدعيها أن
 أو الشر تعطيل يف األنبياء مسلك يسلكون إمنا السنة أهل أن -٥
 تترتب الذي اخلروج من خري وهو للشر، تقليل الصرب يف أن ريب وال تقليله،

 املصلحة على العامة املصلحة يقدمون السنة فأهل أكرب، مفسدة عليه
 .الشخصية
 اإلمام يكون أن -خاصة السنة وأهل- املسلمون العلماء اشترط اومل

 غري وأنه نسبه حقيقة العلماء بين قرشي، غري ادعاها أو اإلمامة تولّى مث قرشيا
 .إمامته تبطل قريش غري كونه ومن قرشي،

 تيمية وابن اجلوزي وابن كالغزايل- العلماء أن مثال ذلك ومن
 بذلك، حمضرا العلماء من مجع وكتب يني،العبيد نسب أبطلوا -والسيوطي

 ابن اإلسالم شيخ قال كما األربعة، املذاهب أئمة احملضر ذلك على ووقع
 الشافعية، شيخ االسفرائيين حامد وأبو احلنفية، شيخ القدوري ومنهم تيمية،
 .احلنابلة شيخ يعلى وأبو املالكية، شيخ زيد أيب وابن

 .كذلك وليس منها أنه ىادع من عنها تنفي أن لقريش وينبغي
 عن والنهي باملعروف واألمر اهللا إىل والدعوة احلق قول ينايف ال والصرب

 األحاديث ينايف وال املرجئة، يرى كما مطلقا ليس الصرب أن كما املنكر،
 .املستطيع على اهللا بكتاب العمل تشترط اليت األخرى

 اهللا رضي ةالصحاب من بدءا كلهم السلف دأب هو اهللا بكتاب والعمل
 ترك عن فضال احلدود يوقف أن ألحد جيوز وال ،األمة أمجعت وعليه عنهم
 .اهللا بكتاب العمل

 وإمنا غريه، يف وال الرمادة عام يف ال القطع حد يوقف مل  وعمر
 وكل العام، ذلك واجلدب ااعة لشدة متوفرة غري احلد شروط أن رأى
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 ذلك وليس يقطع، ال لشروطا فيه تتحقق مل من أن على متفقون األئمة
 .بعمر خاصا

 شروط هلا الصالة حىت حتققه من بد ال شرطا عمل لكل جعل وديننا
 .وسائغ قدمي الشروط يف واخلالف
   ¶﴿ للمنافقني يسمع من الكرام الصحابة يف أن تعاىل اهللا ذكر وقد

 اإلعالم هذا يف السيما م تأثر ومن باملرجئة فكيف ،]٤٧:التوبة[ ﴾¹   ¸
 ورمبا وأذنام الرافضة شبهات إىل اليوم ليستمعون اجلهال إن بل ،الكاذب
 .صدقوها
 السنة أهل ومذهب املرجئة مذهب بني الكبري الفارق على يدل ومما
 ويسكتون العادل، اإلمام على اخلروج عن ينهون السنة أهل أن واجلماعة،

 حني العلماء بعض على التابعني بعض أنكر وقد الظامل، على اخلروج كان إذا
 أئمة بعض بذلك وقال احلجاج؟ إىل أتردهم: وقال احلجاج، إىل الناس ردوا

 رمحه مالك اإلمام وقال أمية، لبين والٍ احلجاج أن ومعلوم الصاحل، السلف
 وإال عبدالعزيز بن عمر مثل على خرجوا إن: "ذلك حكم عن سأله ملن اهللا

 ".كليهما من مينتق مث بظامل ظامل من اهللا ينتقم فدعهم
 والشافعي، حنيفة أيب واإلمام البصري احلسن عن منقول مالك وقول

 .الفتنة عن املمسكون الصحابة فعله ما هي هذه احلياد وحالة
 صحيح، غري حماولته فشلت دولة أي على قام من كل إن املرجئة وقول

 كان ممن خري هي الدين أقامت دولة كل أن شك وال ذلك، يكذّب والتاريخ
 أو املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك أو املعاصي عليه غلبت ممن قبلها،

 وكما العبيديني، بعد مصر يف الدين صالح دولة كانت فيه،كما املتهاون
 وكما املرابطني، دولة وأقامت اهللا رمحه ياسني آل عبداهللا الشيخ دعوة كانت
 السعودية الدولة توأقام اهللا رمحه عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة كانت
 هناك أن على موضعه، يف مبني هو كما وغربا شرقا آثارها وامتدت األوىل

 .فشلها وأ جناحها وبني القومة حكم بني فرقا
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 مالك اإلمام أمر كما اخلارج عن يسكتون قد واجلماعة السنة وأهل
 املسلمني، مصلحة إىل راجع كله واألمر ذلك بغري يأمرون وقد اهللا، رمحه
 خيتلف قد وغريه ذلك يف االجتهاد أن كما آخر، إىل زمن من ختتلف وهي
 .ختتلف والقدرات ختتلف واملواهب ،آلخر إنسان من

 ادعى حني سيما ال املرجئة مبذهب السنة أهل مذهب اختلط وقد
 .كافة األدلة يف وينظر يتأكد العلم طالب لكن السنة، أهل أم املرجئة

 الشر يف إماما كان رمبا بل حق،و هدى إمام هو إمام كل وليس
 .والضالل
 :ضربني على األئمة أن ايد كتابه يف تعاىل اهللا ذكر فقد
   J   K   L   M   N﴿: فيهم قال الذين وهم اهلدى أئمة -١

O   QP   R   S   T﴾ ]واليقني، الصرب أهل هم وهؤالء ،]٢٤:السجدة 
 .وطالوت القرنني ذيك القرآن يف اهللا ذكره من الصاحلني امللوك ومن

   { |﴿: تعاىل قال وآله فرعون مثل الضالل أئمة -٢
 .]٤١:القصص[ ﴾¡   �   ~

 الوالة يف ذلك ومثل دين، وعلماء دنيا علماء منهم العلماء، وكذا
 .والسالطني وامللوك

 إمنا: (وقال ،)املضلني األئمة عليكم أخاف الدجال غري: ( وقال
 -فتنته من اهللا أعاذنا- الدجال أن وذلك ،)نواملضل األئمة أميت على أخاف

 واحد منهم هلك وكلما مدم، فتطول املضلون األئمة أما حمدود، أمد له
 فتنة وإمنا الدجال، من املسلمني على أخوف الضاللة فحكام آخر، خلفه

 والنار نارا اجلنة وجعل خالقا، املخلوق وجعل احلقائق قلب هي الدجال
 حتررا، الدياثة فيجعلون دائما، املضلني األئمة إعالم هميارس ما وهذا جنة،

 .وهكذا رشدا، واخلطأ عدال، والظلم
 هو بل اتباعه، جيوز ال اهللا بكتاب يعمل ال ضالل على إمامه كان فمن

 .الشروط بقية فيه توفرت ولو الدجال من أخطر



 

 
 

٩٧٩ 

 بشار وشبيحة هللا، يركعون كما املخلوقون له يركع الناس وبعض
 !بشار ربه إن يقول أن األسري يأمرون

 إمارة أمته على كذلك خاف ،املضلني األئمة أمته على  خاف وكما
:  وقال السفهاء إمرة من باالستعاذة الكرام الصحابة بعض وأمر السفهاء،

 هو والسفيه. أخرى مخسة ذكر مث ،)السفهاء إمارة: ستا عليكم أخاف(
 .عمره كان مهما العقل ناقص

 عمر ذكر مث اإلسالم؟ يهدم شيء أي: "حدير بن زيادل  عمر وقال
 ".املضلني األئمة حكم: منها ثالثا

 ويدفعوم اإلجباري، التجنيد الناس دونجين املضلّون الزعماء وهؤالء
 .وأحزام كراسيهم عن للقتال

 مستوفيا إماما كان ولو فالن ملك أجل من قتالٌ ديننا يف جيوز وال
 بني وقد اخل، والعلم والشورى والعدل والقرشية تقاداالع صحة من للشروط

 قتلت فيم: "تعاىل اهللا فيقول بقاتله متعلقا القيامة يوم يأيت املقتول أن  النيب
 ينقل ومما وحده، هللا اإلخالص فيجب ،"فالن ملك يف القاتل فيقول هذا؟
 :قال أنه الصاحلني بعض عن

 قريش نم آخر سلطان على   يصلي رجال بقاتل ولست
 ).املصلني قتل عن يت إين: ( النيب ويقول

 عن يقاتل" قزمان "كان فقد وإال هللا، الدين إخالص من بد فال
 .شهيد أنه ظن الصحابة بعض أن حىت ، اهللا رسول مع قومه أحساب
 قتل عن  النيب ى وقد أحد، ملك عن يقاتلون فال اإلسالم أهل أما
 أسامة حبه ذلك عن وى شرعي، مستند بال املعصومة النفوس وقتل املصلني

 .املقداد ى وكذا زيد بن
 الشام أهل نيب القتال عنهم اهللا رضي الصحابة أكابر اعتزل ولذلك

 هذا ابين إن: ( النيب فيه قال الذي بالصلح املسلمون فرحو العراق وأهل
 ،)سلمنيامل من عظيمتني فئتني بني به يصلح أن اهللا ولعل -احلسن يعين- سيد



 

 
 

٩٨٠ 

 بسيف ائتوين: "وقال حيا بقي من أفضل وهو وقاص أيب بن سعد اعتزل وقد
 وائل أبو وقال ،"تقتله فال مسلم وهذا ،فاقتله كافر هذا يل يقول لسان له

 ".صفون وبئست صفني شهدت: "التابعني أكابر من وهو
 بعض رأى والفتنة الدماء من يقع قد ما وألجل االعتزال هذا وعلى

 أفضل هم املعتزلني أن مع الشروط، فيه توفرت الذي املتغلِّب طاعة الفقهاء
 كما واجلماعة السنة أهل عقيدة هذا وعلى الثابتة، لألحاديث تبعا الطوائف

 .قبل من اهللا رمحه أمحد اإلمام ذلك قرر وكما اهللا، رمحه اإلسالم شيخ قرر
 لسياسةل أتباع احلقيقة يف هم اإلمامة مدعي بعض أن له يؤسف ومما
 راضون أم أو ،وتراجعها أمريكا لضعف مدركني غري لكنهم األمريكية
 املراقبني من أحدا أظن وال األمريكي، الفكري لالسترقاق خاضعون بالعبودية

 وحممود واإلمارات السيسي أن يف يشك الثاقبة النظرة أهل من أو السياسيني
 .احلكام أكثر وكذا ،ألمريكا ما بشكل خاضعون عباس

 .التاريخ بأحداث نعترب وال الواقع نعرف ال أننا مصيبتنا وإمنا
 وإمنا حق، أنه مع) الواقع فقه (اصطالح استعمل مل أنين إىل أنبه وهنا

 اخلليج، حرب أسباب فيها شرحت اليت احملاضرة يف ،الواقع معرفة قلت
 وإن مكام، أحد يسد ال وأنه به، قاموا فيما فضل من للعلماء ما وبينت

 .واحلكم للفتوى ضروري شرط وهي الواقع، معرفة يف تقصري عندهم كان
 من له بد ال الفقيه أن واجلماعة السنة أهل إمام أمحد اإلمام أصول ومن

 معرفة دون معتربا، والعرف حمكَّمة العادة تكون وكيف ،الناس أحوال معرفة
 ذكره ما السلف عرف يف كان وهل والعادات، األعراف من الناس عليه ما

  ؟آخر مفهوم السلف عند هلما كان أم مثال، والنسخ التأويل من املتأخرون
 .وحده باهللا يؤمنوا حىت هلم والعداوة املشركني من الرباءة إعالن وجيب

 وسورة املمتحنة سورة يف اهللا ذكر اليت السالم عليه إبراهيم ملةو
 ذلك وعلى م،هل العداوة وإعالن املشركني من الرباءة هي وغريها الزخرف

 ابن اإلسالم شيخ وجدده املفضلة، والقرون نالراشدو هوخلفاؤ  النيب سار
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 يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ مث اإلسالمية، الوسطى العصور يف تيمية
 !صداقة أو استراتيجيا حتالفا أبدا تكن ومل احلديث، العصر

 مثال؟ وشارملان الرشيد هارون بني كان حتالف وأي
 والصداقة؟ التحالف على بناء عمورية عتصمامل فتح وهل

 كبار السيما أهلها وللشورى بالشورى، تصح إمنا اإلسالم يف واإلمامة
 جزيرة جمتمع منها يتكون اليت ،األصيلة العربية القبائل شيوخ فأين املتبوعني،

 أليسوا وغريهم، ومتيم ومشر وعرتة ومطري وعتيبة واألزد قحطان مثل العرب،
 مثال؟ األمريكي االنتخايب امع من أوىل أليسوا والعقد؟ لاحل أهل هم

 يسكتون وكيف ،شيء يف هلم رأي وال أتباع جمرد يكونوا أن أرضوا
  الرويبضات؟ وينطق

 عليهم الذين الناس املطبلني من أو األتباع من يصبح أن ذلك من وأسوأ
 قيمة الناس ندع هلا اليت األسر سيما ال واإلصالح، والتوجيه النصح مسؤولية

 .الشيخ وآل البيت كأهل ومرتلة
 ال الذي الرفيع اإلمياين املستوى بيان هو هنا األساس غرضنا دام وما

 كما نفسه الشعب حكم أي- الغرب يف املزعومة الدميقراطية أبدا إليه تصل
 ال اإلسالم يف اإلمام أن هو هنا يفجؤنا ما أول كان رمبا: نقول ،-يدعون
 املؤمنون يفعل كما ،انتخابية محلة يف إليها يدعو وال نفسه يرشح

 االنتخابية وعوده من كثري عن انتخابه، بعد املرشح يتراجع مث بالدميقراطية،
 .بعضها أو

 إنا: ( وقال ،)العمل طلب من عندنا أخونكم فإن اهللا اتقوا: ( قال
 ذاه على نويل ال إنا: ( وقال ،)أراده من هذا عملنا على نستعمل ال

 موسى أبو عليه دخل ملا ذلك قال ،)عليه حرص أحدا وال سأله أحدا العمل
 !يوليهما أن  النيب سأال أصحابه من رجالن ومعه األشعري
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 ذر أيب مثل الصحابة بعض وسالمه عليه اهللا صلوات وحذر
 أمانة وإا ضعيف إنك ذر أبا يا: (فقال مارة،اإل من مسرة بن وعبدالرمحن

 ).وندامة خزي يامةالق يوم وإا
 عن أوتيتها إن فإنك اإلمارة تسأل ال مسرة بن عبدالرمحن يا: (وقال

 ).عليها أعنت مسألة غري من أوتيتها وإن إليها، وكلت مسألة
 عنها، ويسأل القيامة يوم املرء عليها حياسب أن -اإلمارة أي- وحسبها

 شورى األمر وإمنا ءه،أقربا وال أبناءه يويل وال مارةاإل يسأل ال احلق فاإلمام
 استرعاه عما راع كل سائل تعاىل اهللا إن: ( قال كافة، ملسلمنيا بني
أحا اإلمارة على ستحرصون إنكم: (وقال ،)ضيعه أم ذلك ظفستكون وإ 

 ).الفاطمة وبئست املرضعة فنعمت ،القيامة يوم وحسرة ندامة
 يلوا مل وأم لثرياا من خروا أم األمر هذا ولوا قوم ليتمنني: ( وقال

 ).شيئا
 ميمون متىن كما ،للصاحلني العمل تويل على ندم السلف بعض إن بل

 حىت ألحد يتول مل أنه العزيز عبد بن لعمر واليا كان الذي  مهران بن
 .وعفته وزهده بعدله املشهور وهو عبدالعزيز، بن لعمر

 ني،للسالط عمل أي ومن اإلمارة تويل من نفروا الصاحل والسلف
 وظيفة، أي أو القضاء تويل من ونفروا بالتجارة السلف من كثري واشتغل

 وأكثر ،عبيد بن ويونس ،سريين وابن املسيب بن سعيد بالتجارة اشتغل وممن
 ال: " عباس ابن قال وقد السالمة، فيه األقل على وهذا والسلف، األئمة
 يتوىل أن على اجللد حنيفة أبو اإلمام فضل وقد "!شيئا بالسالمة أعدل

 .القضاء
 حمطم وهو اهللا رمحه الغامدي سعدى بن عبداهللا الشيخ قابلت وقد

 مل: "وقال كافة والسراة والطائف ومكة وأا وجنران صنعاء يف الطواغيت،
 ".حيايت يف وظيفة أي أقبل

 ،"الوظيفة من افصلوين: "االستهزاء سبيل على ألعدائه يقول وكان
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 باملال إليه ويبعث قدره يعرف اهللا رمحه هيمإبرا بن حممد الشيخ وكان
 .األراضي مالك من أصبح اهللا عبد الشيخ إن مث ،حاجته يسد كي واهلدايا

 بل ألحد، حكومية وظيفة يتول مل األلباين الدين ناصر حممد والشيخ
 .الساعات إصالح من يتكسب كان

 لكام وحيمل حياكم وقد فجأة، يعزل قد املوظف أن اليوم ومعلوم
 ألن أحد يعزله فال العالم أما أحد، له يأبه فال املوظف يتقاعد وقد املسؤولية،

 .اهللا بإذن علمه زاد عمره زاد وكلما صدره، يف علمه
 .األساس هي التقوى ولكن مطلقا الوظائف حترم وال

  اخلطاب بن عمر قال وملا عظيمة، مسؤولية الوالية أو فاإلمامة
 يدري وال أمرنا أيتوىل: قالت عنكم؟ عمر يدري وما: "تعرفه ال اليت للمرأة
 بكبار ظنك فما املرأة، هذه عند السياسي الوعي بلغ كيف فانظر ،"عنا؟

 !عنهم؟ اهللا رضي الصحابة
 تباديل، العقد أن -املرجئة مذهب وليس- واجلماعة السنة أهل فمذهب

 قال وقد ،حواهلاأ على واالطالع الرعية، تفقُّد منها واجبات عليه اإلمام وأن
 حيتجن ال العراق أرامل ألدعن اهللا سلمين لئن "البخاري روى كما  عمر
 ".أبدا بعدي رجل إىل

 توريث اجلاهلية يف والعرب واألكاسرة القياصرة عادة من كان وقد
 فلم وراثيا، وليس املسلمني بني شورى األمر فجعل  حممد جاء مث احلكم،

  .وعثمان وعمر بكر أيب والدأل وال هاشم، بين من ألحد يكن
 فيما (قوله والطاعة السمع على يبايعه من يلقن  النيب كان وقد
 .)أنفسنا من بنا أرحم  اهللا ورسول (بايعه من بعض قال وهلذا ،)استطعت
 من نظريا هلا التاريخ يعرف مل املرجئة من فرقة الزمان هذا يف نبغت وقد

 خروج احلق قول أن وتزعم املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك ترى قبل،
 هذه مثل فيها يظهر التاريخ يف مرة أول وهذه ،"بالكلمة اخلروج "تسميه
 :احلقائق هذه إىل ننبه ذلك ومع نعلم، فيما الفرقة
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 ،)جائر سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل: (قال أنه  عنه صح -١
 بالكلمة؟ خروج بأنه القول مع اجلهاد أفضل هذا أن جيتمع فكيف

 يستطع مل فإن بيده فليغريه منكرا منكم رأى من: ( قال -٢
 باللسان؟ االنكار يكون فكيف احلديث،..) فبلسانه
...) يديه على يأخذوا فلم الظامل رأوا إذا الناس إن: ( قال -٣
  .احلديث

 ذلك؟ يكون فكيف ،احلديث...) املنكر رأوا إذا الناس إن: (وقال
 وإذا فأطيعوين استقمت إذا: "له خطبة أول يف  بكر أبو قال -٤

 تقوميه؟ يكون فيكف ،"فقوموين اعوججت
 الصحابة وحبضور املنرب على وهو  لعمر الصحابة بعض قال -٥

 خروج؟ هذا فهل ،"طاعة وال لك مسع ال: "عنهم اهللا رضي
   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤﴿: تعاىل اهللا قال -٦ 
 للعلماء توبيخا أشد القرآن يف ما: "السلف بعض وقال ،]٦٣:املائدة[ ﴾¬

 ذلك؟ عن احلكام العلماء ينهى فكيف ،"اآلية هذه من
 اهللا إىل أدعو وإمنا تقولونه، الذي باملعىن أخرج ال أنا أحد قال إذا -٧
 نلزمه؟ فبماذا الشرع حتكيم إىل وأدعو وأنكر، احلق وأقول

 فهو بلسانه جاهدهم منف(: بعده يأتون الذين اخللوف يف  قال -٨
  باللسان؟ اجلهاد يكون فكيف ،)مؤمن

 غريه أو عاصم أيب ابن رواه ما بعض أخذ يصح ال إنه نقول هذا ومع
 أوىل بينهما اجلمع إن نقول بل الصحيحني، يف ما وترك ،سرا اإلنكار من

 عليه؟ يعاب هذا فهل ،حنن نفهم مل ما اهللا فهمه وإذا مجع؟ من ونشكر
 مل ما سليمان مفه تعاىل اهللا أن السالم عليه داود قدر من ينقص وهل

 فرق يقال أن اجلمع ومن. اآلية يف كما وعلما حكما اهللا آتامها وقد يفهمه؟
 متفاوتني الناس خلق تعاىل واهللا. العامة املنكرات وبني الشخصية العيوب بني
 ،فوائد ثالث أو فائدتني العلماء منه يستنبط قد الواحد فاحلديث ، الفهم يف
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 :الشاعر قال كما واألمر الفوائد، عشرات بعضهم منه يستنبط وقد
 والعقول القرائح قدر على     منه األفهام تأخذ ولكن

 .مبتدعا أو مرتدا خمطئ كل واعتبار األخطاء تضخيم الضالل ومن
 أمثلة فما ،)املضلون األئمة أميت على أخاف ما أخوف: ( قال -٩

 منه؟ املوقف يكون وكيف اإلضالل هذا
. احلديث..) حق بغري اهللا مال يف متخوض من كم: ( قال -١٠

 إنكاره؟ يكون وكيف جائز؟ اهللا مال يف التخوض فهل
 املظلوم دعا فلو احلديث،..) املظلوم ودعوة إياكم: ( قال -١١

 خروجا؟ أيضا أيكون
 وليس الثورة، وال املنازعة وال اخلروج أرى ال أنا أحد قال إذا -١٢

 والسنة، الكتاب واتباع احلق وقول النصيحة عقيديت وإمنا عقيديت من هذا
 التهم؟ اخل متشددا، متطرفا أصوليا طائفيا إرهابيا يكون فكيف

 واتباعه، السلطان أبواب ترك يف األحاديث صحح من حكم ما -١٣
 أيضا؟ خارجي أهو بذلك الرواة وجرح

 مل إن- وتسمح الشيعة نعمت ماليزيا حكومة مثل احلكومات بعض -١٤
 وخروج خطأ هذا فهل عنها يتكلموا أن واحملاضرين والدعاة اخلطباء -تأمر
 !!منها

   ±   °   ¯   ®   ¬   »   ª   ©   ¨﴿: تعاىل اهللا قال -١٥
 يقول أن الناس هيبةُ رجال مينعن ال: ( اهللا رسول وقال ،]٣٩:األحزاب[ ﴾²
 أم السنة أهل أهم احلديث هذا خيالف فمن ،)مسعه أو شهده أو علمه إذا حبق

 املرجئة؟
 السكوت عليه جيب احلق قائل كان إذا ،األخرس الشيطان من -١٦

 ؟حركي خارجي فهو وإال
 .فيه االستقصاء نتعمد مل فيض من غيض كله وهذا
 الذي فمن اإلمامة يطلب ال اإلمام كان إذا: الناس بعض يسأل قد وهنا
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 اليت هي األمة إن: فنقول! املعصوم الوحي يف لعادةكا واجلواب إذاً؟ خيتاره
 وشيوخ عامة، الشوكة وأهل اجلند ورؤساء العلماء عنها نيابة وخيتاره ختتاره،
 أو جلنة معه يتعاقد وقد يبايعونه، أي معه يتعاقدون مث الشورى بطريق القبائل

 ديدحت دون األمة إىل ذلك وترِك حبسبه، عصر كل يف وهكذا جملس أو هيئة
 والنظر تتباين، واألحوال ختتلف فالعصور تعاىل اهللا رمحة من وهذا مفصل،

 .واملفاسد املصاحل حبسب يتغري األمور إىل
:  وقال تركه، مث بكر أيب إىل يعهد أن هم موته مرض يف  والنيب

 اختلفوا فلما ،)متمن يتمىن أو قائل يقول ال حىت فيه فأعهد بكتاب ائتوين(
 أبا إال واملسلمون اهللا يأىب: (وقال ذلك ترك هجر، أنه ضهمبع وظن عنده
 أدري وال اهللا رمحه باز ابن الشيخ صححها اليت الرواية هي وهذه ،)بكر
 فهو قرأت ما وأما أعلمه، ال كتاب يف وردت أا أم حفظه من أقاهلا

 ).واملؤمنون(
 .للصالة  بكر أيب تقدمي  عنه وثبت
 ،)بكر أبا إال واملؤمنون اهللا يأىب: ( وقال: لألمة ذلك أن عنه وثبت

 ويدفع اهللا يأىب: (رواية ويف ،)بكر أبا إال املؤمنون ويأىب اهللا يدفع: (رواية ويف
 الصديق مناقب كل إن(: اهللا رمحه تيمية ابن قال ،)بكر أبا إال املؤمنون

 الفتاوى، وجمموع السنة منهاج يف جاء كما ،)غري فيها يشركه ال خصائص
 األكرب، الصديق وهو بكر، أبا الختذ ربه غري خليال متخذا  النيب كان لوو

 لليلةٌ: " عمر قال ولذلك القرآن، يف ذكره ورد الذي الغار صاحب وهو
 بأحد أوتني ال: "قال  وعلي ،"عمر وآل عمر من خري ويوم، بكر أيب من

 هذا جلدة، مثانني أي ،"املفتري حد جلدته إال وعمر بكر أيب على يفضلين
 وكان نسابة وكان الرؤى، بتأويل الناس أعلم بالسنة علمه مع الصديق وكان
  . النيب ا يعلم خيرة صفات كلها وهذه ، منفقا تاجرا

 النيب عليه نص ولو السقيفة، اجتماع يف بكر أبا املسلمون اختار وقد
 هغري على نص ولو أحد، خيالفهم ومل بذلك، واملهاجرون هو الحتج 
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 .عليه ألمجعوا
 كما قومه سيد وهو  عبادة بن سعد إال الصديق بيعة يف خيالف ومل

 .أحدا يبايع ومل سعد ومات معترب، غري خالفَه ولكن معلوم، هو
 بلغه ملا الصديق والد قال وراثي احلكم أن العرب عند العرف كان وملا

: قال نعم، لواقا مناف؟ عبد بنو بذلك رضي وهل: "ابنه اختارت األمة أن
 .أمية وبنو هاشم بنو هم مناف عبد وبنو ،"يشاء من يؤتيه هللا امللك

 يغصبوم: "...  عمر قول لألمة حق االختيار أن على يدل ومما
 هو يتابع فال املسلمني من مشورة غري من رجال بايع فمن: "قال مث ،"حقهم

  ".يقتال أن تغرة بايعه الذي وال
ة تدل على ذلك، قال ابن حجر يف اإلصابة كما أن األحاديث الكثري

قيل يا رسول اهللا : (ويف مسند أمحد بسند جيد عن علي قال): "٤/٥٦٩(
إن تأمروا أبا بكر جتدوه أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف : من تؤمر بعدك؟ قال

اآلخرة، وإن تؤمروا عمرا جتدوه قويا أمينا ال خياف يف اهللا لومة الئم، وإن 
 جتدوه هاديا مهديا، يأخذ بكم الطريق -وما اراكم فاعلني-عليا تأمرؤوا 
  )".املستقيم

، فاألمر راجع )رواإن تأم(من تؤمر بعدك، أجام :  ملا قيل لهفهو 
  .، وهم الذين خيتارون ويؤمرونهلم

 .املسندغري واحلديث أيضا يف 
 ياح أحتملها ال( قال بل ألحد يعهد ومل شورى بعده األمر عمر وجعل

 علي وقال. عمر به يوصي من ختتار سوف -أوصى لو- ألمةا أن إذ) وميتا
" :النيب منعناها لو واهللا  الذين هم فالناس ،"الناس إياها أعطانا ملا 

 . قوله على ميلكوا،
 أبو فعهد الصحابة، إمجاع وانعقد ،الراشدون اخللفاء درج هذا وعلى

 مناف عبد بين من ليس بل أقربائه، من ليس وهو عنهما اهللا رضي لعمر بكر
  النيب وألمر مناقبه يف صح وما وتقواه، وإميانه لفضله وذلك  النيب قرابة
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 بعدي من باللذين اقتدوا: ( فقال ، اخلطاب بن بعمر أي به باالقتداء
 ). وعمر بكر أيب

 يف بكر أبو: "منهم وذكر" ثالثة الناس أفرس: " مسعود ابن وقال
 ".عنهم اهللا رضي عمر

 .سبق كما أقرباءه واستبعد الستة إىل  عمر دوعهِ
وعذلك وإمنا فيه، رجعة ال قرارا ليس بعده األمر يتوىل ملن اخلليفة ده 

 من غري األمة اختارت ولو له، ورأي مشورة وهذه اليوم نقول كما توصية
 شيخ ذلك قرر أثر، للتوصية وليس هي رأيها الرأي لكان باخلالفة إليه عهد

 .الرافضي على رده يف تيمية ابن اإلسالم
 باختيار وصحت متت إمنا وعمر بكر أيب بيعة أن -اهللا رمحه- ذكر وقد
 فالنا أن أو البيعة إىل سبق فالنا أن رد وليس هلما، واألنصار املهاجرين

 أا ولو  اهللا رسول ا ألوصى بالوصية تكون اإلمامة أن ولو ا، أوصى
  . قرابته ا الناس أحق لكان بالوراثة

 عم (عنه وصح املطلب، عبد بن العباس عمه  له الناس وأقرب
 ضمن إمساعيل ذكر تعاىل واهللا سنا، هاشم بين أكرب وهو ،)أبيه صنو الرجل

 ابن من أقرب فالعم بالعباس، استسقى ىاستسقَ ملا  وعمر يعقوب، آباء
 .املرياث يف يسقطه وهو العم

 ويل وأعظم إمام وأعظم عليهم، ويشري األمة يستشري سهنف اإلمام بل
 وقال عرفها، خدجية قالدة رأى ملا ذلك ومع ، اهللا رسول هو أمر

 بقالدة بعثت زينب ابنته وكانت ،)أسريها هلا ختلوا أن رأيتم إن: (ألصحابه
 ومل بدر، وقعة بعد الربيع بن العاص أبا املشرك زوجها ا تفتدي خدجية أمها
 األمة، لدى وشافع مشري  فهو اكتملت، قد يومئذ النكاح أحكام تكن

 بنت فاطمة أن لو: (قال وقد كيف البنته، واسطة هو وال هلا آمرا وليس
 أيضا شفع وقد فاطمة؟ أخت هي وزينب ،)يدها حممد لقطع سرقت حممد

 .يأمرها ومل مغيث إىل ترجع كي بريرة يف
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 للناس كان أنه ،أمرها يتوىل من رختتا اليت هي األمة أن على يدل ومما
 املال، على السيب هوازن اختارت وملا إليهم، يرجعون عرفاء  زمنه يف

 هوازن اختارت ما هلم ذكر مث فضلهم وذكر األنصار يف  النيب خطب
 لَم نمم ممنك أَذنَ من أَدرِي ال إِني(: وقال ذلك، رد يف احلرية هلم وترك
 عرفَاؤهم، فَكَلَّمهم الناس فَرجع عرفَاؤكُم، إِلَينا يرفَع تىح فَارجعوا يأذَن،

 ).أَذنواو طَيبوا قَد الناس أَنَّ فَأَخبروه،  اللَّه رسولِ إِلَى فَرجعوا
 ذلك يؤثر ال اسم أي أو شيخا أو نائبا أو خمتارا أو عريفا مسي وسواء

 لرئيس وليس للرعية االختيار وأن مؤمن، لكل احلرية ةإتاح وهو املقصود، يف
 ال فهو فالن؟ بين يا سيدكم من العشائر يسأل  النيب كان وقد الدولة،

 .العريف جمرد من أعظم اإلمام أن ريب وال يعرفه، ال بل يعينه
  عوف بن عبدالرمحن أن: ختتار اليت هي األمة أن على يدل ومما

 خدورهن، يف املخدرات استشار حىت عثمانو علي بشأن الناس شاور
 ذلك ينكر ومل مثله التاريخ يشهد مل إمجاعا  عثمان على األمة فأمجعت

 على عليا قدم من: "اهللا رمحه أمحد اإلمام قال وهلذا. قط الصحابة من أحد
 .تقدم كما" واألنصار باملهاجرين أزرى فقد عثمان

 جحر يف كنت لو: "لصحابةا بعض له وقال  عليا األمة اختارت مث
 ".الناس منه الستخرجك

 أول ظننت أمسوه، كما) البقر نادي (جدة يف املثقفني بعض أنشأ وملا
 مصر، يف بعضهم أسسه الذي احلمري لنادي تقليد حمض املسألة أن األمر
 ألم البقر نادي مسوه إم: يل قال النادي، أوراق بعض أعطاين الذي ولكن
 !شيء عن ندري وال يستشرينا أحد ال البقر مثل حنن: قالوا

 تستشار ال حىت ائم وال بقرا ليست واألمة هلا، للمؤهل حق والشورى
 !باختيارها ويعمل

 اهللا رسول أن والوراثة بالتعيني وليس بالشورى األمر أن يف وحسبك
 ن ملأو واملسلمون اهللا يأىب: (قال بل يورثه، أو أقربائه من أحدا يعي 
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 اهللا، رمحه باز بن عبدالعزيز الشيخ بذلك أفىت كما ،)بكر أبا إال ؤمنونوامل
 .الشورى بطريق كافة لألمة حق فهي

آل [ ﴾?   <   =﴿: تعاىل بقوله عمال أصحابه يشاور  وكان
 من ألصحابه مشاورة أكثر أحد يكن مل: " هريرة أبو وقال ،]١٥٩:عمران

 وأسد وحنكة، حكمة الناس أكثر وهو إليه املوحى وهو هذا ،" اهللا رسول
 عندما احلديبية يوم وقصته دونه، مبن فكيف عقال وأكربهم رأيا الناس

 .مشهورة معلومة املؤمنني أمهات إحدى استشار
 أخالفكما مل أمر يف اتفقتما لو: (وعمر بكر أليب عليه اهللا صلوات وقال

 .احلكيمان الصادقان وزيراه فهما ،)مشورة يف
 اإلفك حادثة ويف واألحزاب وأحد بدر يف أصحابه  واستشار

 .ذلك وغري واحلديبية
 ).الناس أيها علي أشريوا: (قال أنه وثبت
 ما: "قال أنه مزاحم بن الضحاك عن تفسريه يف الطربي جرير ابن روى

: تعاىل قوله يعين ،"الفضل من فيها علم ملا إال باملشاورة  نبيه اهللا أمر
 .]١٥٩:نآل عمرا[ ﴾?   <   =﴿

 ألرشد هدوا إال قط قوم شاور ما: "قال أنه البصري احلسن عن وروى
 ".أمورهم
 مع أصحابه، مبشاورة اهللا أمره إمنا: آخرون وقال: "الطربي قال مث
 فيما بعده من املؤمنون ليتبعه آرائهم، عن أسبابه وتدبريه إياه بتقوميه إغنائه
 يفعله رأوه الذي املثال وحيتذوا ذلك، يف بسنته ويستنوا دينهم، أمر من حزب

 به وليقتدي -اهللا من ا هو اليت املرتلة مع- أموره يف مشاورته من حياته، يف
 مث بينهم فيتشاورا ودنياهم، دينهم أمر من م يرتل األمر يف وأتباعه أصحابه
 دينهم أمر يف تشاوروا إذا املؤمنني ألن ملؤهم، عليه اجتمع عما يصدروا
 من للصواب وتوفقيه لطفه من وجل عز اهللا يخلهم مل ذلك، يف قاحل متبعني
 ".الرأي
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 األقوال وأوىل: "وقال عيينة بن سفيان قول هو هذا أن بسنده ذكر مث
 أصحابه مبشاورة  نبيه أمر وجل عز اهللا إن يقال أن ذلك يف بالصواب
 نوازلال عند ذلك يف به ليقتدوا  يرونه كانوا كما ،بينهم فيما فيتشاورا

 ..".يفعله  حياته يف يرونه كانوا كما بينهم فيما فيتشاورا م، ترتل اليت
 على ذلك، يف بفعله مستنني تشاوروا إذا فإم أمته فأما: "قال مث
 .اهـ" وموفقهم مسددهم فاهللا الصواب، مجيعهم وإرادة للحق وتآخٍ تصادق

  .األكثرية ذلك يف يكفي بل اإلمجاع الشورى شرط من وليس
 اخللفاء فعل من دليالن وهلا ،شرعا معتربة فيه نص ال ماف واألكثرية

  .املسلمني وعمل الراشدين
 اختار  عمر أن ومسلم البخاري روى فقد الراشدين عمل أما
 عن فرجع واألنصار، املهاجرين من خمالفيهم على قريش مشيخة مشورة
 بالنص عوف بن الرمحن عبد جاء مث الطاعون، ا وقع ملا للشام الذهاب
  .لألكثرية موافقا

 بن احلسن تنازل صحة على كلمتهم اتفقت فقد املسلمني عمل وأما
 فيهم وكان ،"اجلماعة عام "العام ذلك ومسوا ،عنهما اهللا رضي ملعاوية علي
  .العراق أهل من ذلك خالف من إىل يلتفتوا ومل الصحابة، من كثري

 تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ح،الراج قوهلم أيضا فهذا األمة فقهاء وأما
 العشرة أو االثنني أو الواحد ختلف أن ظن من: ""السنة منهاج "يف اهللا رمحه

  .اهـ "غلط فقد يضر -البيعة عن أي-
 جتعل بالكثرة فاآلحاد احلديث، علماء عند معتربة الكثرة أن كما

  .حسنا أو صحيحا جعلته احلديث طرق كثرت وإذا متواترا، احلديث
  .وغريهم األصول علماء ذلك وعلى

 وفيه" "املتقدمة عمر قصة فوائد ذكر ضمن حجر ابن احلافظ قال
  ".عدداً باألكثر الترجيح

  ".األكثر قول إىل األقل ولريجع " لعمر القيمة العلمية الوصايا ومن



 

 
 

٩٩٢ 

 يف املسجد أهل اختلف إذا": "السلطانية األحكام "يف املاوردي وقال
 ".لتشاجرهم قطعاً وأسن أدين هو من هلم السلطان اختار... اإلمام اختيار

 من التقليل أو اإلمام، يف الطعن منها يلزم وال نبوية سنة واالستشارة
 شرها على فالدميقراطية املتزلفني، بعض يظن كما عليه اخلروج أو قيمته،
 .االستبداد من شرا أخف

 يستشري عمر وكان عمر يستشري بكر أبو كان السنة ذه وعمال 
 مل وإن عوف، بن وعبدالرمحن طالب أيب بن علي السيما الكرام الصحابة

 .بدر أهل مجع علم عندمها يكن
 وملاذا عادى ملاذا يعلمون القوم كان فقد احلقيقية، الشفافية هي وهذه

 .أبغض وملاذا أحب وملاذا منع، وملاذا أعطى وملاذا واىل،
 إمجاعهم بعد سولي عنهم اهللا رضي الصحابة أمجع الشورى وعلى

 :والسلف التابعني من الالحقة األجيال من أتباعهم سار جهم وعلى كالم،
 حازم أبا -سليمان أخوه السائل إن وقيل- عبدامللك بن هشام سأل

 أخذمت إنكم: "حازم أبو له فقال ،اخلالفة عن املعروف التابعي وهو األعرج
 ".املسلمني من مشورة غري من األمر هذا

: قال عطية ابن أن حىت والفقهاء والعلماء املفسرون درج ذلك وعلى
 لويل بد ال: "تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال ،"واجب فعزله يستشر مل من"

 أمر من كان وإذا: "قال مث  استشاراته بعض وذكر ،"الشورى من األمر
 ".أوىل فغريه حقه، يف وهذا بذلك، مأمورا بطاعته اهللا

آل [ ﴾? < =﴿: تعاىل قوله" مأمورا "بقوله يعين وهو
 أحد وهل لبيان، حيتاج ال" أوىل فغريه "اإلسالم شيخ وقول ،]١٥٩:عمران
 ؟ منه وأحنك باملصلحة وأعلم أرشد

 بال بالقوة اإلمامة أخذ من إمامة صحة إىل الفقهاء بعض ذهب وإمنا
 بني الفنت إثارة من للعامة ومنعا للدمهاء تسكينا للمسلمني، مشورة وال اختيار

 بعض قول على يطاع الشرعية الشروط فيه توفرت إذا فاملتغلب املسلمني،
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 إىل عصر من وختتلف اجتهادية فقهية هي بل عقدية املسألة وليست الفقهاء،
 اليت الشروط فيه تتوفر أن إمامته صحة يرى من عند حىت جيب لكن عصر،

 .ياراخت إمام ال اضطرار إمام وهو ،املتقدمة األحاديث ا صحت
 لالستبداد، الباب نفتح ال كي معلمة جمرد وليست ملزمة والشورى

 الصحابة وإمجاع ، فعله من سبق وملا للوجوب، أنه األمر يف األصل وألن
 اخللفاء من أحد عن أو  عنه يثبت ومل الفقهاء، وفتاوى ، عمر وفعل

 .قط الشورى خمالفة الراشدين
 التنفيذية السلطة ختالف فال اصرةاملع الدميقراطية احلكومات هذا وعلى

 ).التشريعية السلطة (يسمونه ما
 القرآن ويف ا، ويعملون الشورى يعرفون جاهليتهم يف العرب وكان

 ﴾²   ±   °   ¯   ®   ¬﴿: قومها من للمأل قالت سبأ ملكة أن الكرمي
 االجتماعي العرف كان فرمبا ،مكتوب غري القول ذلك كان وإن ،]٣٢:النمل[
 .املكتوبة القوانني من وىأق

 تفويض استصدار إىل اضطرت وهلذا فرعونية، مستبدة بلقيس تكن ومل
   ±   °   ¯   ®   ¬   »   ª   ©   ¨   §﴿: وقالت اليمين، الكونغرس من

 لدى ما والدهاء واحلكمة احلنكة من لديها كان ولو ،]٣٢:النمل[ ﴾²
 ﴾©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �﴿: لقالت! العرب حكام

 وأا الضعف، عالمة عندهم ذلك إذ التفويض، منهم تستصدر ومل ]٢٩:غافر[
 !باملصلحة أدرى ليست وأا !الناس بعض مذهب على أمر ولية ليست

 حقا فهي للحكم، تسعى" كلينتون هيالري "السيدة مثل فهي الزباء أما
 احلل فإن استبدت وإذا! ستبدت أو تستشري أن املرجئة عند اخليار وهلا أمر ولية

 !فقط سرا هلا الكتابة هو األمر لويل اإلسرار أصحاب نظر يف للمشكلة
 حاكم، لكل أساسية قاعدة وهي الشورى، قاعدة وضع اإلسالم لكن

 فهما" العادل املستبد "يسمى ملن وجود وال استبداد، اإلسالم يف وليس
 .استبد امل عادال كان ولو ،)والعدل االستبداد (نقيضان



 

 
 

٩٩٤ 

 ،للتفكري قانونية فرصة أيضا هي مجة فوائد من هلا ما على والشورى
 بعد إال نافذة أمر على "ترامب" موافقة تكون فال ،األمر يف النظر وإعادة
 الربملان، مصادقة من اإليراين للقرار بد ال وكذا ،الكوجنرس تصديق

 لن "قولونوي ،صدورهم على بأيديهم يضربون الذين هم وحدهم واألعراب
 .!"أحد موافقة نقرر ملا يشترط وال أحد علينا يعترض

 والزكاة الصالة بني وجعلها بالشورى املؤمنني عباده تعاىل اهللا أمر وقد
   i   j   k   l   m   n﴿: تعاىل قال أمهيتها، على بذلك تنبيها

o   p   q   r   s﴾ ]من أنه كما تعاىل رمحته من وهذا ،]٣٨:الشورى 
 .العظيم الدين هذا ةمرون

 هو فيما منها بد ال أا على تنبيها األقل األمر يف شأنه جل ذلك وجعل
 الرضيع الطفل حق يف وذلك ،]٢٣٣:البقرة[ ﴾Ç   È   É   Ê﴿: فقال أعظم

 يف التأمري على السنة نبهت مثلما وهذا عامة؟ األمة شأن من هو مبا فكيف
 شيخ يقول كما منه أعظم هو مبا فكيف االجتماعات أقل من والسفر السفر،
 العصر هذا يف" باكونني "ا نادى اليت والفوضوية رمحه، تيمية ابن اإلسالم
 فكرة اخلوارج وبعض )كيسان بن عبدالرمحن (كاألصم املعتزلة وبعض
 كل يف العلم أهل استشارة من لإلمام بد وال إمام، من للناس بد فال باطلة،
 .نازلة

 وإمنا العلماء خيص ال أمر هذا إن يقول وال علمنةال يقر ال واإلسالم
 ذلك من يستثىن وال العلماء تعين األمة أمور فكل فقط، السياسيني خيص
 فصلت اليت كتلك علمانية ديننا يف وليس ضل، فقد شيئا استثىن ومن شيء،

 ما دع: "وقال بذلك، أمر املسيح أن زاعمة الدين عن الدنيا الكنيسةُ ا
 الناس ملك تعاىل وهو تعاىل، هللا كله فالدين ،"هللا هللا ما ر،لقيص لقيصر

 اإلميان املؤمن على جيب والقدرية الشرعية أحكامه وكل احلاكمني، وأحكم
 .املبني الضالل هذا يف وقعوا املسلمني أن حقا واملؤمل ا، والعمل

 القواعد وفق يسريون السياسة أهل ولكن ختصص اإلسالم يف نعم



 

 
 

٩٩٥ 

 علم أهل األمة يف يكون فقط التخصص وحبكم ،العلماء يرمسها اليت الكلية
 .غريها أو االقتصاد أو السياسة يف خربة وأهل

 لذلك مديرا وكان األمنية األجهزة أحد يف يعمل متقاعد لواء قال وقد
 املطاوعة أعطوا املهمة، املغلقة االجتماعات أحد يف هلم قال الوزير إن: اجلهاز

 !!شؤوم من فليس الباقي أما% ٢٠ ثريوبالك% ١٠ واملشائخ
 املدير؟ يصنع كيف لإلدارة العلماء من يرد عما سئل الوزير أن وذلك
 ومل فقط معينة حدود يف أفتوا إذا العلم أهل على يقع إمنا األكرب واللوم

 الثروة توزيع يف العدل ومنها وعدل، بعلم" السياسة "له يقال فيما يتكلموا
 .املال بيت من والنهب اهللا مال يف التخوض وترك

 األنبياء تسوسهم إسرائيل بنو كان كما بعده نيب ال  أنه ثبت وقد
 .إسرائيل بين كأنبياء األمة هذه فعلماء األنبياء، ورثة لعلماءا ولكن

عنهم اهللا رضي الصحابة إمجاع خالف هو شيء يف الفتوى وترك 
 اخللفاء مبايعة على اأمجعو وقد عالية، مرتلة عندهم للعامل كان الذين

 حادثة يف مجيعا نعلم كما املسلمني لكل شورى األمر وجعلوا الراشدين
 .مثال التحكيم

   ¯   ®   ¬ ﴿: تقول القرآن يف ذكرها الوارد سبأ ملكة كانت وإذا
 فهل -إسالمها قبل اجلاهلية يف وهذا- سبق كما ]٣٢:النمل[ ﴾²   ±   °
  اد؟واالستبد االستئثار اإلسالم يقر

 يعنيه ال فيما يتدخل ال بأن سجني أي على التعهدات أخذ أن كما
 أمور فكل به، العمل جيب وال له، أصل ال باطل األمة أمر بذلك قاصدين

 حدود عن خروجا قوله وليس اجلميع، رائد واحلق املسلمني، تعين األمة
 .والسنة الكتاب عن خرج إذا إال يزعمون، كما واإلرشاد الوعظ

 تولوا الذين واخللفاء الوالةَ السلف من كثري جتنب -أعلم واهللا- وهلذا
 .املسلمني من مشورة بغري

 يف كما ذلك من طرف سريهم ويف عنهم، -تواتر بل- ذلك واشتهر



 

 
 

٩٩٦ 

 أعالم سري "أو" الصفوة صفة "أو" الكربى الطبقات "أو" األولياء حلية"
 بكر أليب وأخالقهم الشيوخ أخبار: وكتاب ،"التهذيب ذيب "أو ،"النبالء

 .الكتب من ذلك وغري املروذي
 وإن اهللا بكتاب يعملون جماهدون قرشيون عهدهم يف األئمة أن مع 
 .وأذنبوا عصوا

 يويل فيمن يستشريه البصري احلسن إىل عبدالعزيز بن عمر كتب وملا
 فال الدين أهل وأما تريدهم فال الدنيا أهل أما: "احلسن إليه كتب

 .خلإ..." يريدونك
 األمري هذا لىع دخلت فلو فطن ذكي امرؤ إنك: "له قيل ملا والبيكندي

: قال الكلب؟ رأيت إذا احليلة من لديك بابا كم للثعلب قيل: قال فوعظته،
 ".يراين وال الكلب أرى أال كلها أفضلها بابا، سبعون لدي

 جعلته إمنا: "قال السالطني بعض على دخوله يف األعمش عوتب وملا
 ".فال وإال إليه احتجت إذا كنيفال مثل

 شرع إىل يتحاكمون كانوا سابقا والوالة واألمراء اخللفاء أن مع هذا
 يف يوالوم وال الكفار جياهدون وكانوا الثغور، وحيصنون سبق كما اهللا

 الوالية يعدون املتقون الوالة كان بل شيء، يف الدعوة حياربون وال شيء،
 يف كما  الفاروق متىن وقد ، اباخلط بن عمر كان كما مصيبة،
 .سريته وحسن عدله مع هذا له، وال عليه ال منها خيرج أن البخاري صحيح

 امسه، حيوة بن رجاء يقرأ ال أن عبدالعزيز بن عمر حفيده توسل وقد
 !بعيدا ظنك ذهب لقد: رجاء له فقال اخلالفة، واله سليمان كان إن

 أنه حيوة بن رجاء أعلن حني هنفس خلع اهللا رمحه عبدالعزيز بن وعمر
 اختارته كلها الرعية ولكن املسلمني، بني شورى األمر وجعل اخلليفة، هو

 وقد اخلليفة أنت: فيه من بكل املسجد وضج بالقبول، عليه وأشارت
 على فقبل واحد، مسجد يف إال اجلمعة يصلون الناس يكن ومل رضيناك،

 الوقوف يستطع ومل املصيبة هلول اصطكتا قدميه أن حىت وكراهية، مضض



 

 
 

٩٩٧ 

 وسار دابته وركب وأتها، اخلالفة مراكب ورفض وأقاموه، أعانوه حىت
 .املسلمني أحد يسري كما

 وأن االختيار، إىل الوراثة من اخلالفة ينقل أن عبدالعزيز بن عمر وأراد
 خيرج ال حىت مسوه أمية بين إن وقيل بكر، أيب بن حممد بن القاسم إىل يعهد
 .عمل مبا كال حياسب وسوف أعلم تعاىل واهللا عنهم، األمر

 تعمدون كيف: "قالوا الذين هم لفّهم لف ومن أمية بين من واملنافقون
 "!فتولونه اخلطاب بن عمر ذرية من رجل إىل

 العزيز، عبد بن بعمر االقتداء حاول مرسي حممد الدكتور أن بلغين وقد
 ذلك تكلفة إن له قيل ملا حيرسه ملن املخصصة النفقة وعن احلرس عن وختلى
 .اجلنيهات ذه أوىل مصر شعب: وقال جنيه، ماليني مخسة

 ويتجنبون يستطيعون اليت بالوسيلة املنكر ينكرون الصاحل السلف وكان
 ومنه) ٤٣٠٧ (برقم داود أبو رواه ما األلباين صحح وقد السالطني، أبواب

 بعض أصر وقد ،)مرائهاأ وباب وسوقها وكألها وسباخها فإياك: ( قوله
 املاء يسقوهم فلم السالطني أبواب إىل والذهاب احلديث خمالفة على الناس

 عليه كان وما السنة ملخالفة الدنيوية النتائج أحد وهذا يستقبلوهم، ومل
 .السلف

 وحذروا لألمة، ذلك العلماء بين السالطني فعل من املنكر كان وإذا
 عليهم، دعوا أو السالطني واعتزلوا البالء سبب هي اليت الذنوب من الناس

 يتجنب أو أمية بين يعتزل بأن يكتف مل ، التابعني سيد املسيب بن وسعيد
 سوف إنك يقولون الناس إن له قيل وملا عليهم، يدعو كان بل هلم، العمل
 ما وأنا مكة إىل أذهب ولم: قال أمية بين على لتدعو مكة، إىل تذهب

 عليهم؟ دعوت إال املدينة يف هنا سجدة هللا سجدت
 السنة أهل عقيدة على وكانوا القرون خري يف كانوا أمية بين أن مع هذا
 هو ولد أمية والد مشس عبد إن بل- مناف عبد بين من وكانوا واجلماعة،

 أخرى، مناقب أمية ولبين ، النيب قرابة من إذن فهم ملتصقني وهاشم



 

 
 

٩٩٨ 

 .مناف عبد إىل شتركامل النسب هاشم ببين أمية بين وجيمع
 وفتحوا ، رسوله وسنة وحده اهللا بكتاب حيكمون كانوا أمية وبنو

 وذنوب أخطاء وهلم قط، كافر أي أو الروم يوالوا ومل البالد من كثرياً
 وعلينا شورى، وليست وراثية اخلالفة جعلوا أم أكربها ومن البشر، كسائر

 السيما عنهم، أعداؤهم ولهيق ما ال الصحيحة مصادره من تارخيهم نأخذ أن
 الفرج أبو مؤلفه كان وقد مثال،" األغاين "كتاب من يأخذون الذين الرافضة
 بين بعد قريشٍ خري وهم حسن وذكر شهامة أهل أمية بنو كان وقد رافضيا،
 وتفصيل أمية، والد وهو مشس عبد بين بعض على  النيب أثىن وقد هاشم،

 .)السنة منهاج (فضيالرا على اإلسالم شيخ رد يف ذلك
 أا إما الذنوب وهذه كثرية، ذنوبا ارتكبوا أمية بين أن ريب وال
 أم وإما ،-اخلبث حيمل ال الكثري واملاء- احلسنات تلك يف مغمورة

 اهللا أن وإما الذنب، تكفري أسباب بأحد مكفَّرة أا وإما منها، اهللا استغفروا
 بن املسور الصحايب مع  يةمعاو قصة مثال انظر عليها، حياسبهم سوف
 .عنهما اهللا رضي اخلطاب بن عمر مع معاوية وقصة.  خمرمة

 يف واجب والعدل أعداؤهم، يصورهم كما ليسوا أمية بين أن واملقصود
 املصادر من أحد كل وتاريخ تارخيهم أخذ وجيب أحد، كل ومع شيء كل

 .املوثوقة
 فرد) مؤمنا ألراه ينإ: (وقال مؤمن فالنا أن رأى الصحايب كان وإذا

 اهلوى، مبجرد الناس على احلكم فكيف ،)مسلما أو: (وقال  النيب عليه
 تعاىل واهللا دينها، يف موثوقة غري جهة االام مصدر يكون أن ذلك من وأشد
 .]٦:احلُجرات[ ﴾6   5   4   3   2   1   0   /﴿: يقول



 

 
 

٩٩٩ 

 :البيعة -
 وليس البيعة، تعقبها لشورىوا الشورى، هو اإلسالم يف احلكم أساس

 هي إمنا والشورى الدميقراطية، أتباع يزعم كما الناس كل حق من األمر
 وشيوخ الشوكة وأصحاب اجلند ورؤساء العلماء من والعقد احلل ألهل

 يضع أن شرعا يشترط وال بايعت، قد كلها ألمةا تكون وببيعتهم القبائل،
 .اإلمام يد يف يده فرد كل

 وحدة أسباب أهم ومن واملواثيق، العقود أعظم من سالماإل يف والبيعة
 .القلوب واجتماع الكلمة

: تعاىل قال مبيثاقه والوفاء اهللا مع البيعة أمهها كثرية صور وهلا
﴿É   Ê   Ë   Ì   Í﴾ ]حكمها خملوق ألي والبيعة ،]١١١:التوبة 

 بل وغريه، اهللا رمحه مالك اإلمام أفىت كما املكره من تقع وال اليمني، حكم
 البيعة جتوز وال أصال، تنعقد ال وميينه يقع ال املكره طالق أن على نصوا لقد

 وألجل ميني، كفارة فعليه منها يتحلل أن وأراد بايع ومن الدنيا، ألجل
 يتضمن الناس وبني بينه عقدا األمر، لويل البيعة اهللا شرع االجتماعي التالحم
 حق عليكم وهلم: (الوالة حق يف  قال وقد عليه، وواجبات له حقوقا
 وال أمرنا أيتوىل: " اخلطاب بن لعمر املرأة وقالت ،)ذلك مثل ولكم
 .البيعة يف موضحة تكون أن ينبغي عليه وما له ما ومعرفة ،"عنا يدري

 الناس، من قليل بنفر أو العهد، بوالية وليس بالشورى تنعقد والبيعة
 من مشورة غَريِ علَى رجال يعبا فَمن: (البخاري يف كما  عمر قال

نيمفَلَا املُسل ابِعتي ولَا هي والَّذ هعايةً بّرغال أَن تقتاإلسالم شيخ رد وقد ،)ي 
 أيب من له العهد بوالية كانت إمنا عمر والية أن الرافضة زعم على تيمية ابن

 من العهد لوالية كان ملا ذلك خالف رأوا الشورى أهل أن لو أنه وبين بكر،
 .أثر

 يستنبطون الذين والرأي العلم أهل هم يبايعون الذي األمر وأولو



 

 
 

١٠٠٠ 

   \   ]   Z﴿: املنافقني عن تعاىل قال اخلرب، وراء ما ويعرفون احلديث،
]   ^   _   `   a   cb   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   

n   o﴾ ]٨٣:النساء[. 
 قوله منها ،اإلمام بيعة غري كتابه من مواضع يف البيعة اهللا ذكر وقد

 .اآلية ]١٠:الفتح[ ﴾&   %   $   #   "   !﴿: تعاىل
 ،]١٨:الفتح[ ﴾ a   b   c   d   e   f   g   `   _ ﴿: وقوله

 .اآلية ]١٢:املمتحنة[ ﴾   &   %   $   #   "   ! ﴿: وقوله
 النصح وعلى شيئا، اهللاب يشركوا ال أن على أصحابه يبايع  وكان

 إال بيعته نقض له حيل وال الوفاء عليه وجب أحدا بايع ومن مسلم، لكل
 .شرعي بسبب

 غري يعرفها ال اليت اإلسالم خصائص من وأركاا بشروطها والبيعة
 .املسلمني

  رسوله وسنة اهللا بكتاب االلتزام عليها جيب ختتار حني واألمة
 .الناس رغبة أو الشعب إرادة مراعاة وليس هللا، األتقى باختيار

 بالرعية النية حسن من وليس: "اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
: قال مث ذلك يف اآليات وذكر ،"يريدون ما الوايل يفعل أن إليهم واإلحسان

  ".كرهه من كرهه ولو والدنيا الدين يف ينفعهم ما فعل إليهم اإلحسان إمنا"
 بكثرة حالال يصبح ال احلرام ولكن غالبا، الشهوات هو الناس يريد وما

 ابن الشيخ أن مع مثال، بالبلوت اللعب يستحل الناس من فكثري يفعله، من
 .حبرمته أفىت باز

 ما املتنفذين بعض على العصر هذا يف أنكر اهللا رمحه جاسر ابن والشيخ
 رأةامل من يظهر يكن ومل املعازف، ومنها احملرمات من واإلعالم التلفزيون يف
 هذه: املسؤول له فقال ،)فقط الكفان (أحيانا يديها بعض إال الوقت ذلك يف

 فالناً، الشعب اختار ملا الشعب برغبة أخذنا لو: الشيخ فقال الشعب، رغبة
 .العلماء كبار هيئة من بفصله فأمر املسؤول، ذلك يعين



 

 
 

١٠٠١ 

 فرغبتهم به، رضوا وقع وملا البنات، تعليم ضد كان الناس من وكثري
 له ختضع الذي املستقيم، الشرع احلمد وهللا ولدينا الثابت، املعيار ليست

 الشرع على وباالستقامة شيء، وكل واتمعات والدول والتقاليد العادات
 .أمهلوا إذا وحتاسبهم أحسنوا إذا حكامها األمة تشكر

 كل على الرؤساء حتاسب أا العصر هذا يف الدميقراطية به تفخر ومما
 تعمل بل العام، املال من شيئا احلاكم قرابة تعطي ال وأا كبرية،و صغرية
 حاكموا" اليهود "عليهم املغضوب حىت الناس، سائر يعمل كما قرابته

 فساد قضية ملفات ومن ،"أوملرت "وسجنوا وذويهما" نتنياهو"و" أوملرت"
 بيت من امليارات سرق أنه لو فكيف ،فاخرة كوبية سجائر أخذ أنه نتنياهو
 ألن وضجوا زوجته؟ وظف من للرئاسة خيتاروا أن رفضوا والفرنسيون املال؟
 !يورو آالف تسعة الرئيس مرتب

 التشريعية، مهمته ضمن واسعة مالية سلطة له األمريكي والكوجنرس
 أو ينفق أن حرا ليس صالحية العامل حكام أكرب هو الذي األمريكي والرئيس

 ينفق وال الفيدرالية، للمخابرات الضخمة يةامليزان على يعتمد وإمنا ينفق، ال
 .الكونغرس موافقة وبعد عامة، أمريكا مصلحة فيه ملا إال واحدا دوالرا

 زهيدة مبالغ على حكامهم أقرباء أو حكامهم حياسبون اليهود إن بل
 مليون ربع على عندهم التعليم وزيرة حاسبوا فقد العرب، حلكام بالنسبة
 من أقل على نتنياهو وزوجة الشاباك ورئيس شرطةال مدير وحاكموا دوالر،
" نتنياهو "القاتل وارم مثال، بالرشوة مسؤوليهم على حيكمون وقد ذلك،
 آالف ٨ بـ اليهودي القانون حددها اليت وهي الشخصية باحلوالة يسمح
 .ريال ألف ٣٠ أي دوالر،

 يعطي نأ أبدا يستطيع ال كما يشاء كما ينفق أن" نتنياهو "يستطيع وال
 إا وقالوا  زوجته، تفعل ما على حياسبونه واليهود أقربائه، من أحدا يويل أو

 إليها سبق بل عصرية ليست املراقبة أو احملاسبة وهذه دوالر، ألف ٨٠ أنفقت
 وقد كذلك، حياسبهم  عمر وكان والته حياسب  النيب وكان اإلسالم،



 

 
 

١٠٠٢ 

 وقريب اهللا سيف هو لذيا الوليد بن خالد حاسب عمر أن تارخييا اشتهر
 .عمر

 وخادمة عامل قضية على نتنياهو سارة حياسبون اهللا لعنهم واليهود
 !!الكذب كشف جلهاز وأخضعوها نتنياهو لدى وظفتهما

 به يسمح الذي املبلغ من أقل مينعون اليوم اإلسالم يدعون من وبعض
 راقبونوي لإلرهاب دعما ويعدونه مطلقا، التربع مينعون بل ،"نتنياهو"

 املناصب، ويولوم عظيمة أمواال أقرباءهم ويعطون البنكية، احلسابات
 .سلفه أبناء وعزل أبناءه وىل أحد توىل وكلما

 سابقا بريطانيا وزراء رئيس الربيطانية الصحف إحدى عرضت وقد
 يفعله فمن ذلك ثبت فإذا واليته، أثناء مرتله مطبخ يف وهو" كامريون ديفيد"

 اليهود أصبح فمىت!. العرب السيما اإلسالمي العامل يف الرؤساء من
 خروجا يعد الوالة على رقابية جهة وضع وهل منا؟ للحق أقرب  والنصارى

 التصرف؟ مطلق هلم أنه أم أيضاً
 مل البطاطا من صحن بسبب نانسي وامرأته رجيان حاكموا األمريكانو
 .املطعم صاحب عليه حياسبا

 أكان سواء وعدل، حق من النصارى أو اليهود عند ما ننكر ال وحنن
 بريطانيا، يف أو أمريكا يف أو إسرائيل يف وسواء حمكوما، أو حاكما الكتايب
 ويكره والصدق، العدل حيب -وقرأت رأيت كما- الغربيني من وكثري
اليهود جياهرون بل األمريكية، واحلكومة األصوليون عليه الذي والتعصب 

 أعلن" هارفارد "جامعة من وفدا أن ذلك ومن ون،يبال وال حكومتهم مبخالفة
 خمالف ذلك وكل هناك، املآسي عن وحتدثوا بغداد، إىل وجاء لبوش، خمالفته
 سياسة عن راض غري إنه "األمريكيني بعض يل وقال ،"بوش "ألوامر

 ﴾{   |﴿: يقول إذ تعاىل اهللا وصدق كثري، ومثله "إسرائيل جتاه حكومته
 الراشدين اخللفاء وسنة  نبيه وسنة بكتابه اهللا أغنانا نوحن ،]١١٣:آل عمران[

 احلرية يف السباق هو واإلسالم السيما ذلك، عدا عما الصاحل السلف وعمل



 

 
 

١٠٠٣ 

 وقد األمريكان، لدى مما وأفضل أعظم فيه بل خري، وكلِّ واملراقبة واحملاسبة
 ال أنه وأخرب شيء، اهللا مال من حممد آلل وال حملمد ليس أنه  النيب صرح
 على الصفة وأهل بدر يتامى يقدم وكان صدقة، فهو تركه ما بل يورث
 .بيته وأهل نفسه

 مصلحتهم غري يف كانت إذا الدميقراطية حياربون الدميقراطيون وهؤالء
  .وتركيا وغزة ومصر اجلزائر يف كما

 احلرية؟ هذه معىن فما ميلك، فيما حر اإلنسان أن ويظنون
 احلرية؟ معىن -

 اإلنسانية، للحرية مانع جامع تعريف ضع و يف الغربيون لفالسفةا حيار
 إن الفلسفة مبحث يف ذلك نذكر وسوف وبيئته، بثقافته يتأثر منهم فكل
 قيمة فهي اإلسالم يف أما نسبية، قيمة عندهم احلرية جتد ولذلك ،اهللا شاء

 دون وحده له واخلضوع اهللا، توحيد يف تتجلى ما أكثر تتجلى مطلقة
 على به اهللا من ما وهذا أكثرية، أو أقلية مجاعة، أو فردا خملوق ألي ضوعاخل

 كلمة والغرب الشرق يف وتشتهر كلهم، اهللا رسل إليه ودعا أمجعني، البشر
 وعليها ،"أحرارا أمهام ولدم وقد الناس استعبدمت مىت " الفاروق عن
 .متساوين حراراأ يولدون الناس أن على ينص الذي األمريكي الدستور قام

 على أملانيا يف الفالحني ثورة وقبلها الفرنسية، الثورة قامت ذلك وعلى
 :جهتني من للمسلمني دائما الفضل أن

 .غريب رأي كل من أسبق فهم السبق، جهة من -١
 الصحيح مبفهومها احلرية طبق جمتمع يوجد فال التطبيق، جهة من -٢

 تطبيق، دون يرددها شعارات عنده ريةفاحل الغرب أما اإلسالمي، اتمع إال
 احلرية ملفهوم حتريف وهذا الشهوات، من العب يف حر عندهم اإلنسان وإمنا

 :الشاعر قال كما فاحلرية العرب عند أما احلقيقي
 أحرار الناس فإن اإلله سب  وإن الزعيم سب إن للسجن نقاد



 

 
 

١٠٠٤ 

 اليت فرنسا يف شعرها على منديل وضع يف حرة ليست املسلمة واملرأة
 .شرعية فريضة احلجاب بل كاذبة، فضفاضة شعارات ترفع

 ضرورة من األمريكان يقرره ملا ختضع ياإلسالم العامل يف والبنوك
 كثري وحظر احلسابات ومراقبة يسمى، كما) اإلرهاب (متويل مصادر جتفيف

 وملاذا املزعوم؟ االستقالل وأين املدعاة؟ احلرية فأين املالية، األنشطة من
 السوء؟ هو الناس يف األصل جيعلون

 أي أو سلطة أي وال أحد أي مال ليس اهللا، مال اإلسالم يف فاملال
: وقال الشريف عاتقه يف أثرت شديدة جبذة أعرايب جبذه  فالنيب حاكم،

  هاللَّ رسولُ إِلَيه فَالتفَت عندك، الَّذي اللَّه مالِ من لي مر محمد، يا(
،كحوض ثُم رأَم طَاٍء لَهيف البخاري اإلمام احلديث هذا روى وممن). بِع 
 .صحيحه

 ﴾L  M  N  O P Q﴿: املكاتبني عن قال تعاىل واهللا
 ،)خازن أنا إمنا: (رواية ويف ،)معط واهللا قاسم أنا إمنا: ( وقال ،]٣٣:النور[

 على سريعا انصرف مث مرة العصر صالة والسالم الصالة عليه النيب وصلَّى
 أقسمه مل ترب من شيئا تذكرت إين: (قال الصحابة بعض سأله وملا عادته، غري

 .يصغ مل الذي الذهب هو والترب ،)أمس
 أكثر وما ،)حق بغري اهللا مال يف يتخوضون رجال بال ما: ( وقال
 املال من للخليفة حيل ما  اهللا رسول حدد وقد الزمن، هذا يف املتخوضني

 وقصعة وأهله، هو منها يأكل قصعة: قصعتان إال للخليفة حيل ال: (فقال
 ).يطعمها

 يطعمها اليت األخرى أما واحدة، قصعة هو إمنا احلقيقة يف له واحلالل
 قال وقد اهللا، عند األجر من له ما مع لألمة الواقع يف فهي واملساكني الفقراء
) :دام ما أي ،)املال هذا من حممد آل يأكل إمنا  يف وذلك فقط، حيا 

 .معلوم هو مما ذلك وغري املسلمني وقاضي اجليش وقائد األمر ويلّ أنه مقابل
 خوال، اهللا عباد اختذوا رجال ثالثني العاص أيب بنو بلغ إذا: ( وقال



 

 
 

١٠٠٥ 

 ويتخوضون ،الرعية يستعبدون أم أي ،)دغال اهللا وكتاب دوال، اهللا ومال
 :والسنة الكتاب مقتضى هو هذا بأن عليه نويلبسو يشاؤون كما هللا مال يف

 ).شيء منها حممد آلل وال حملمد ليس: (الزكاة يف  وقال
 ). عليكم مردود واخلمس اخلمس إال اهللا لرسول ليس: ( وقال
  ).القيامة يوم النار له رسوله ومال اهللا مال يف متخوض من كم: (وقال

 تامىوالي القرىب ولذي لهولرسو هللا والفيء الغنيمة كتابه يف اهللا وجعل
 .املال بيت موارد أهم من نوهذا السبيل، وابن واملساكني
 ما بشأن أمجعني، عنهم اهللا رضي عمر إىل وعلي العباس اختصم وملا

  اهللا رسول كان: "البخاري صحيح يف كما عمر قال  اهللا رسول ترك
 "!!اهللا مال إىل رده زاد وما عام، نفقة بيته ألهل يدخر

 جلميع أي (اهللا مال وليس ماهلم املال أن السالطني بعض عند استقر اومل
 هلم نصح ومن أعطوه، واالهم فمن الوالء، مقابل املال جعلوا) املسلمني
 ومن عدو، وإما عبد إما هلما ثالث ال قسمان عندهم فالشعب حرموه،
 منه، يقبلوا مل عليهم وأثىن مدحهم بل وافقهم مهما واحدة مسألة يف خالفهم
 القنوات يف املتملقني املداحني وعلى أقربائهم، على املال بيت وأنفقوا

 من وأشنع هلم، حيلو كما وأسرفوا وبذّروا وأضرام، الشعراءو والصحف
 ينام أن إحداهن زوج من طلب الذي مثل ،اهللا حرم فيما املال إنفاق ذلك
 أشد فكانوا طنيالسال علماء جاء مث دوالر، ماليني بعشرة واحدة ليلة معها
 النصوص، أعناق يلوون وهؤالء يتزلفون الشعراء ألن الشعراء، من األمة على

 يصدق والشعب الشعب، وختدير والتزلف املدح مع بعضها عن يسكتون أو
 يف اللهم: "فقالت ماهلا بعض ضاع امرأة أن وحيكون ويطيعهم، السوء علماء

 "!عامل يد يف وال ظامل يد
 للمراهقني حقا اهللا جيعله مل اهللا، مال املال وألن هللا عبد اإلنسان وألن
   °   ¯ ﴿: شأنه جل فقال الناس، بني قسمته بنفسه توىل بل السياسيني،

±   ²   ³   ´   µ﴾ ]فخرمستحقي الكرمية بنفسه وذكر ،]٣٢:الز 
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 .بالباطل الناس أموال وأكل والغش امليسر وعن الربا عن وى الزكاة،
 وعن اهللا مال يف والتخوض والنهب والغلول السرقة عن  وى

 .إخل .. الرشوة
 اإلسالم، أدعياء من الشرعية املقاصد حتقيق إىل أقرب اليوم والغربيون

  اجتمعوا الذين اهللا لعائن عليهم اليهود وكذا الوقائع، بعض إيراد سبق كما
 أدعياء أما أقل، بسعر نتنياهو لسارة القمامة أكياس تقدم أن على معترضني
 ما األراضي من يأخذون ذلك وفوق حساب، بال املليارات فينهبون اإلسالم
 .إخل.. كالشعب والكهرباء املاء فواتري يدفعون وال يشاؤون

 أو النهب هذا يبارك ممن العجب بل فقط، فعلهم من العجب وليس
 امسجد بىن أو بكذا تربع فالنا إن يقولون الذين املطبلني ومن عنه، يسكت
 من أنفق فالناً أن ويفتون وفالنة، فالنا اخلاص حسابه على عاجل أو بكذا،
 إذن؟ راتبه فكم مليوناً كذا اخلاص حسابه

 األسر خمصصات وكم الدولة، رئيس يقبض كم تعلم ال والشعوب
 تأمر املالية أو اخلزانة ووزارات ؟امليزانية يف ذلك عن يعلن ال وملاذا احلاكمة،
 التعديات، جلان شطارة تكون وعليهم يرشد، ما ميلك ال من بالترشيد
 .الكبرية املراكز متنع وال اجلوالني الباعة متنع والبلدية

 على الواجب كان الكرمي، كتابه يف ذكر كما اهللا مال املال كان وملا
 عمر رأى وقد مصاحلهم، يف املال وينفق يعطيهم أن املسلمني أمر ويل من
 سألهي أن شيخل بالعراق بغلة عثرت لو وأنه حقاً محري بسرو للراعي أن 
 من واحد أنا إمنا: "قال بنفسه يبدأ أن الناس بعض عليه أشار وملا عنها، اهللا

 عند ماهلم فأودعوا مسافرين كانوا بقوم ولألمة له مثال وضرب ،"املسلمني
 إمنا: وقال املهاجرين، يعطي عما عمر بن اهللا عبد ابنه أنقص إنه بل أحدهم،

 .وأرضاه عنه اهللا فرضي ،أبواه به هاجر
 تقوم فيه، مستخلفون البشر وأن اهللا مال املال أن قاعدة وعلى
 ﴾d e  f  g h﴿: تعاىل قال اإلسالم، يف املالية التصرفات



 

 
 

١٠٠٧ 

 لدى فليس ،]٣٣:النور[ ﴾L   M   N   O   P   Q﴿: وقال ،]٧:احلديد[
 جتعل شيوعية فكرة وال املال، يف حرا اإلنسان جتعل رأمسالية فكرة املسلمني

 .للدولة ملكا املال
: قائلني السالم عليه شعيب األنبياء خطيب على الكفار اعترض وقد

﴿v   w   x   y   z   {   |   }   ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴾ 
 قدمية" اجلات "ومنظمة املتحدة األمم ا تنادي اليت التجارة فحرية ،]٨٧:هود[

 .إذن
 شركات وهي- تسمى كما السبع األخوات يف التطفيف كذلكو
 وتبخس وامليزان املكيال تطفف -النفط جتارة حتتكر أمريكية معظمها غربية
 !لعبيدهم وويل للمطففني فويل أشياءهم، الناس

 به يتعامل كيف وانظر به، مقطوع أمر فهو أمريكا داخل الربا دع
 من أشد العرب اليهود بعض أن وكيف حترمه، التوراة أن مع" اليهود"
 .للصدقة ومنعاً للربا أكالً" نتنياهو"

 مع فهم ألحد، ثابت والء هلم ليس الدنيا عبيد أن يعلم أن ينبغي ومما
 احلصول إال يهمهم فال لتركوه، يغلبهم النوم أن ولوال كان، أيا أعطى من

 تاريخ يف عساكر ابن روى الوايل، نية كانت مهما كان اسم بأي املال على
 اهللا مال املال كان إن: "له فقال اخللفاء أحد إىل جاء رجال أن دمشق

 املال كان وإن مالنا، فأعطونا مالنا املال كان وإن اهللا، مال من فأعطونا
 ".علينا فتصدقوا مالكم

 من املال أخذوا أين من فيه يبالون ال زمان الناس على يأيت: ( وقال
 الكسب هذا هلم قلت فإذا اليوم، الناس أكثر حال وهذا ،)حالل من أم حرام
 كما جتارة وهذه ،ترخيص أو تصريح أو جتاري، سجل عندنا قالوا ،حرام
 )!الربا مثل البيع إمنا (املشركون قال

 اهللا وسع فلما دين، وعليه مات من على يصلي ال األمر أول  وكان
 منو فلورثته، ماال وترك مات من نفسه، من مؤمن بكل أوىل أنا: (قال عليه



 

 
 

١٠٠٨ 

 وهكذا تركها، ألحد جيوز ال اليت  سنته فهذه ،)قضاؤه فعلي دينا ترك
 من احنرف من احنرافات أما وأعطى، اهللا وسع إذا املال بيت يكون أن ينبغي

 -املرجئة مبذهب تأثرا- زعموا الفتنة خشية له الفقهاء بعض وموافقة اخللفاء
 على السكوت الفتنة وإمنا واجلماعة، السنة أهل عقيدة من ليس باطل فهو
 .بإباحته األمر وإصدار تشريعه، ذلك من وأشد إقراره، أو الظلم هذا

   ¦   ¥   ¤﴿: تعاىل فقال للناس قياما املال جعل تعاىل تبارك واهللا
§   ¨   ©   ª   «   ¬﴾ ]يصلح ال فيما التبذير السفه وأسفه ،]٥:النساء 

 يعطى أن حرمة وأشد ذلك من وأعظم والكرة، واللعب اللهو على كاإلنفاق
 .الدين وأهل ااهدون وحيرم اهللا أعداء

 حقه، غري يف ينفق أن إضاعته ومن املال، إضاعة عن  النيب ى كما
 منظمة أو" اليونيسيف "منظمة وال مثال" املتحدة األمم "إعطاء جيوز فال
 عطاءإ جيوز ال كما كافر، أي أو ملحد أي أو" الفاو "منظمة أو" اليونسكو"

" بشار"و" حفتر"و" العبادي "مثل منهم أشد هو ومن كالروافض البدع أهل
 اإلحلاد وأقر الدين حارب من كل وكذا وأتباعهم،" صاحل عبداهللا علي"و

 .كالسيسي ديين أساس على حزب أي قيام ومنع والدياثة،
 إال أهله، على ذلك من وينفق لتوليه السابق عمله يف يعمل اخلليفة بل

 أخذ اخلالفة بكر أبو توىل وملا لشؤوا، تفرغه مقابل األمة له ضتفر إذا
 خليفة يا أين إىل: اجلميع عن اهللا رضي الصحابة له فقال ليذهب، متاعه

 ال: الصحابة له فقال عيايل، أضيع ال حىت السوق إىل: قال اهللا؟ رسول
 غريب شيئا يأخذ ومل ،منه له ففرضوا املال، بيت من لك نفرض وحنن تذهب

 لقد: فقالوا ،املال بيت إىل عنده زاد ما رد الوفاة حضرته وملا األمة، إذن
 .بعدك األمراء أتعبت

 ميلك ما بكل تربع وأنه شيئا ميلك ال أنه ادعى املعاصرين وبعض
 إال جئت ما التجار من بذلك أخربين من لبعض وقال! اخلريية ملؤسسته
 ٣٠ أطفاله بعض نصيب فبلغ كتهتر وزوجاته أبناؤه اقتسم مات فلما ببشيت؟



 

 
 

١٠٠٩ 

 !!مليارا
 .املخدوعني من تكن وال الصريح الكذب هذا إىل فانظر

 يقبض من ألحد قال أنه مجيعا اهللا حفظهم الدعاة بعض وأخربين
 يقبض ال فيكم الواحد وأن ألفا أربعني بلغتم أنكم فرضنا إذا: املخصصات

 !ريال؟ نمليو ألف أربعني لنا أين فمن فقط ريال مليون إال
 إىل ردها مث الفيء من الدابة ركوب جمرد عن  اهللا رسول ى وقد

 بيت إىل يرده مث الالبس يبليه حىت الثوب لبس جمرد عن وكذا املال، بيت
 !املال

 إىل بعضه وضم كسرى ببساط  اخلطاب بن عمر إىل جيء وملا
 فقال مناء،أل هذا أدوا قوما إن: "قال جوهرة، وال لؤلؤة منه يسقط فلم بعض

 علي؛ وصدق ،"لرتعوا رتعت ولو فعفوا عففت املؤمنني أمري يا:  علي له
 ،"فيه ينفق ما إليه جيلب كالسوق السلطان: "الصاحل السلف بعض قال فقد

  :الشاعر وقال
 الرقص كلهم البيت أهل فشيمة  ضاربا بالطبل البيت رب كان إذا

 عند بل والعام، صاخلا عند مشهورة واملال األرض يف  عمر وسرية
 آلحاد ما إال له ليس بأنه مرارا صرح أنه ذلك فمن أنفسهم، اإلسالم أعداء

 ،-تقدم كما- محري بسرو للراعي حقا املال يف رأى أنه ذلك ومن املسلمني،
 بال شجرة حتت نائما عمر رأى الذي كسرى رسول قصة ذلك ومن

 إنه فقالوا نبيا، يكون أن ينبغي: للمسلمني وقال ذلك من فعجب حراسة،
 .األنبياء عمل يعمل ولكنه بنيب ليس

 :فقال إبراهيم حافظ النيل شاعر ذلك وخلّد
 راعيها وهو عطال الرعية بني   عمرا رأى أن كسرى صاحب وراع

 حيميها واحلراس اجلند من سورا   هلا أن الفرس مبلوك وعهده
 له قال ،"وأطيعوا امسعوا الناس أيها يا: "املنرب على وقال حلتني لبس وملا

 كل أعطيت إنك قال مل؟ عمر فقال طاعة، وال لك مسع ال: الفارسي سلمان



 

 
 

١٠١٠ 

 عمر، بن عبداهللا يا قم: عمر فقال. حلتني ولبست حلة املسلمني من واحد
 فقال. طوال رجل ألنه لعمر حلته أعطى أنه املسلمني وأخرب عبداهللا فقام

 . نطع وأمر نسمع قل اآلن: سلمان
 حلتني، لبس أنه يف  عمر على يعترض فارس بالد من سلمان فهذا

 أهل أعطى أو الروم أو الفرس واىل -ذلك من حاشاه- عمر أن لو فكيف
 ؟ اهللا رسول قرابة وترك بيته

 املسلم وأما الكافر، هو فاألجنيب سلمان، يا أجنيب إنك عمر يقل ومل
 .املنرب على اإلمام كان لو حىت واحملاسبة االعتراض حق فله

 كيف عمر له يقل ومل السواد أرض قسمة يف  بالل خالفه كما
 أسود؟ أجنيب وأنت ختالفين

 اخلوارج وحىت ،)بعدي من باللذين اقتدوا: (قال  النيب أن مع هذا
 .الشيخني حبكم رضوا حاكم أي يرضهم مل الذين

 من وهي االس، به تتعطر مما وسريته اآلفاق  عمر عدل بلغ وقد
 أما مثالية هي اليت لدميقراطيتهم وسبقه اإلسالم فضل على ججاحل أكرب

 : سريته ومن فعال، الواقعية دين هو بل يزعمون كما مثاليا فليس اإلسالم
 بن محزة اآلخر وقاد أحدمها قاد صفني املسلمني أخرج أسلم ملا -١

 اليوم يسمى فيما هلم إغاظة املشركني منتديات على ومرا عبداملطلب،
 يف كانت اليت السرية مرحلة من وانتقاال لإلسالم عزا ذلك وكان ،"ةمسري"

 أسلم منذ أعزة زلنا ما: "مسعود ابن وقال العلنية، مرحلة إىل األرقم دار
 وشرح ،"عزا عمر إسالم كان "رواية ويف وغريه، البخاري رواه ،"عمر

 شيبة أيب بن جعفر أبو رواه أنه وذكر الباري فتح يف ذلك حجر ابن احلافظ
 .أعلم واهللا حسن، أنه فالظاهر سندها، على حيكم ومل والبزار،
 فأثىن سريته عن مسلمة بن حممد للدولة اإلداري املفتش عمر سأل -٢

 فقال الثقاب، يف السهم يعدل كما عدلناك ميال فيك رأينا لو: وقال عليه
 .عدلوين ملت إذا قوم يف جعلين الذي هللا احلمد: عمر



 

 
 

١٠١١ 

 يأكل مل العراق من وفدا نأ حىت خشنا، وطعامه مرقّعا ثوبه كان -٣
 آل مناديل إن: "ويقول نعليه يف بيديه ميسح وكان واستقذره، طعامه من

 ".نعاهلم عمر
 اهللا، اتقوا الناس أيها: للمسلمني قال الرمادة عام اجلدب وقع ملا -٤

 دوين عليكم أو دونكم علي السخطة أدري فما يب وابتليتم بكم ابتليت وقد
 !وعمتكم عمتين أو

 ابنه فقال اجلارية؟ هذه ملن: فقال هزاال متوت تكاد فتاة مرة رأى -٥
 فقال. ابنيت هذه: عبداهللا فقال أيهن؟: عمر فقال. بناتك إحدى هذه: عبداهللا

 .يكفينا ال تعطينا ما إن عبداهللا: فقال اهلزال؟ ذا أراها مايل: عمر
 عمر فقال أذربيجان، خبيص من سلة فرقد بن عتبة إليه أرسل -٦
 فقال. ال: الرسول قال السلة؟ هذه مثل أعطيتهم املسلمني أكُلَّ: لرسوله

 .املال بيت يف ضعها: عمر
 لقد نصنع؟ ما: فقالت أمه على اللوم فأكثر طفل صراخ عمر مسع -٧
 يا وحيك: لنفسه وقال عمر فبكى. يفطَم ملن إال يفرض ال عمر ألن فطمته
 اإلسالم، يف مولود لكل يفرض أن وأمر ،املسلمني أبناء من لتقت كم عمر

 .بذلك والته إىل وكتب
 وأعطاه شق يف درمها فوجد املال بيت األشعري موسى أبو كنس -٨

 املدينة يف كان أما: موسى أليب قال ذلك عمر بلغ فلما لعمر، صغريا ابنا
 .املال بيت إىل الدرهم رد مث عمر؟ آل من عليك أهون

 وكان (احلمى إىل وبعثتها إبال اشتريت: "عمر بن اهللا عبد قال -٩
 بن عمر فدخل: قال ا، قدمت مسنت فلما ،)املسلمني لكل عاما احلمى

 بن اهللا لعبد: قيل اإلبل؟ هذه ملن: فقال مسانا، إبال فرأى السوق  اخلطاب
 ما: فقلت أسعى، فجئته: قال عمر، بن اهللا عبد يا: يقول فجعل: قال عمر،

 اشتريتها، أنضاء، إبل: قلت: قال اإلبل؟ هذه ما: قال املؤمنني؟ أمري يا لك
: يقال أن أردت: فقال: قال املسلمون، يبتغي ما أبتغي احلمى، إىل ا وبعثت



 

 
 

١٠١٢ 

 عمر، بن اهللا عبد يا املؤمنني، أمري ابن إبل اسقوا املؤمنني، أمري ابن إبل ارعوا
 ".املسلمني مال بيت يف باقيه واجعل مالك، رأس على اغد

 ".الظامل فأنا منه أقده ومل رجالً عمايل أحد ظلم إذا: "قال -١٠
 على  النيب أنكر مثلما سواسية، املسلمني أن  عمر عدل ومن

 بنت فاطمة أن لو: (وقال اهللا حدود من حد يف يشفع أن زيد بن أسامة
 أحد اباةحم اإلسالمي السياسي الفكر من وليس ،)يدها لقطعت سرقت حممد
 ما والسيف وفرعها شرعها حنا "اليوم أحد يقول فكيف فالن، ابن ألنه

 "!فالن آل حلم يأكل
 أيام فنةج بين ملوك من ملك من ألعرايب يقتص أن أراد  وعمر

 وهو ملك وأنا مين يقتص كيف: وقال هرب امللك ذلك لكن اجلاهلية،
 !سوقة

 اهللا؟ فرفعك وضيعا تكن أمل اخلطاب ابن يا: فقال نفسه عاتب -١١
 ".اهللا؟ فأعزك وذليال اهللا؟ فهداك وضاال

 واحدة، مرة إال كلها حيايت يف كذبت ما: قيس بن األحنف قال -١٢
 لين إنه: فقال عمر، فلمسه مثنه نصف فوضعت قميصك؟ مثن كم عمر سألين
 .غالٍ مثنه أن لوال

 يف زيد نب بأسامة يساويه أن عمر بن عبداهللا ابنه منه طلب وملا -١٣
 أحب أبوه وكان منك،  اهللا رسول إىل أحب إنه ال،: "عمر قال العطاء،

 .نفسه يعين" أبيك من  اهللا رسول إىل
 ما إال لك فليس تقرقري ال أو قرقري: "قال بطنه قرقرت ملا -١٤

 ببقية يساوهم ومل قرابته عطاء أنقص املسلمني أعطى وملا ،"املسلمني آلحاد
 !؟ اهللا رسول بقرابة وبدأ ذلك قرابته شكى حىت املسلمني،
 أربعة على املهاجرين أعطى عمر أن الصحيح يف البخاري روى وقد

 بعض له فقال فقط، ومخسمائة آالف ثالثة اهللا عبد ابنه وأعطى آالف
 .أبواه به هاجر إمنا: قال هاجر، وقد أنقصته الصحابة



 

 
 

١٠١٣ 

 كما حيتجب مل وهو الرعية عن االحتجاب عن والته  عمر ى وقد
 من ومرتلتهم فضلهم حسب عليه للدخول الناس ينظّم كان وإمنا معلوم، هو

 ".يرفأ "مواله ذلك يتوىل الذي وكان الدين،
 :نقول ولكن عمر، مبثل ائتونا: اخلوارج يقول كما نقول ال وحنن

 فالح بالكرام التشبه إن  مثلهم تكونوا مل إن فتشبهوا
 من حىت والته به ألزم بل شخصه، ىعل ومساواته عمر عدل يقتصر ومل

 .والفضل السابقة أويل من منهم كان
 ليحول وضعه أنه بلغه ملا العشرة، أحد وقاص أيب بن سعد باب فأحرق

 الكوفة إىل املدينة من يذهب أن مسلمة بن حممد فأمر الناس، وبني بينه
 .ليحرقه

 من وأول ، اهللا رسول خال وهو ،قدره أحد جيهل ممن سعد وليس
 بعد حيا بقي من أفضل وهو القادسية، بطل وهو اهللا، سبيل يف بسهم رمى

 ومناقب فضائل وله ، ودمامل قروح به مريضا وكان األربعة، اخللفاء
 شيخ ذلك وذكر التواريخ، كل يف كما بابه عمر أحرق ذلك ومع كثرية،

 .منه عمر عند أعظم العدل أن أي أيضا، اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم
: احلديث يف جاء فقد االحتجاب، عن  لنهيه عمر ذلك فعل وقد

 يوم عنه اهللا احتجب عنهم فاحتجب شيئا املسلمني أمر من ويل من(
: شأنه جل قال الكافرين حق يف القرآن يف اهللا احتجاب جاء وإمنا ،)القيامة

﴿T  U   V   W   X   Y﴾ ]فيةالعا اهللا نسأل شديد وعيد فهذا ،]١٥:املطفِّفني. 
 متبع هو فإمنا العظيمة املزايا ذه ويتحلى ذلك عمر يفعل وحني

 أنه رد هذا وليس املسلم، احلاكم عليه يكون أن جيب ملا ومبين ،للشرع
 أن ترى اليت األملانية، املثالية الفلسفة أتباع بعض ذلك يظن كما ،عبقري
 أنه شخصيته تاحمف ألن أو ممتازين، عباقرة أفراد صنع من البشري التاريخ
 حسن وأصاب العقاد أخطأ املسألة هذه ويف العقاد، ذكر كما جندي

 وشارك سابقا امللكي الديوان يف عمل علماين شيعي العلوي وهذا العلوي،



 

 
 

١٠١٤ 

 ١٥" حسني صدام "عند قال كما عمل وقد اجلنادرية، مهرجان يف امللك مع
 .املشهور كتابه فيها وألف عمر سرية رته ذلك ومع قبلها، عاما

 النيب عنه قاله ملا تصديق وهي الفذة، العمرية السرية من جوانب هذه
، ميكن العدل أن على تدل وهي ،فيها قصره رأى وأنه باجلنة له وشهادته 
 .التاريخ ينساه ال صاحبه وأن يقام، أن

 الوالية من ينجو أن يتمىن ذلك ومع الدارسون يعلمها مجة مناقب وله
 استحلف أنه حىت النفاق من نفسه على خيشى وكان عليه، وال له ال كفافا

 ".املنافقني؟ من  اهللا رسول مساين هل " النيب سر صاحب) حذيفة(
 أين اجليوش قادة يكاتب الرعية، على حرصه وشدة لتحديثه  وكان

 وقد فارس، بالد يف وهو سارية ينادي أن اهللا وأهلمه يقاتلون، وكيف يرتلون
 املدينة يف وهو هلا خيطط وكان األمصار ومصر سواد،ال أرض مبسح أمر

 وأمر ذراعا، كذا) الشارع (الفالين املنهج عرض جيعلوا بأن ويأمر النبوية،
 بالعراق، بغلة عثرت لو اهللا يسأله أن خشي أنه حىت الطرق بتسهيل والته
 يف مولود لكل يفرض وكان مسلم، لكل حق املال بيت أن يرى وكان

 ال العراق ارامل ألدعن قابل إىل عشت لئن: "وقال ،سبق كما اإلسالم
 ".أحد إىل حيتجن

 اليوم، واحملاضرين والدعاة اجلمعة خطباء السيما اخلطباء على والواجب
 ى الذي كاحلجاج يكونوا وال عنها، ويتحدثوا  عمر سرية حييوا أن

 كما" املبري الظامل "باحلجاج باالقتداء  يأمرنا فلم مصر، يف كان ملا عنها
 .سبق كما  بعمر باالقتداء أمر وإمنا احلديث، يف ثبت

 أمري "العلماء بعض مساه الذي وهو اهللا رمحه الثوري سفيان أنكر وقد
 يف بعضهم وقابل إسرافهم، العباس بين خلفاء بعض على ،"احلديث يف املؤمنني

 كم: "والهمل قال حج ملا اخلطاب بن عمر إن: "له وقال مطاردته، أثناء مىن
 "!!يرفأ يا أسرفنا: عمر قال. ديناراً عشر سبعة: قال احلجة؟ هذه يف أنفقنا

 ال ماليني زيارة كل يف ينفق مبن فكيف احلج يف إسرافا هذا كان فإذا



 

 
 

١٠١٥ 

 أهله؟ وأحد هو لينفرد الشاطئ أو املطعم أو الفندق كامل وحيجز حتصى؟
 !.دوالر ماليني عشرة زنيته مثن من دع

" السيسي "اجلنرال فإن مبرياً، ظاملا احلجاج كان إذا أنه يعلم أن وينبغي
 أحرقهم، بل وغريمها" النهضة"و" رابعة "ميدان يف املعصومني املسلمني قتل
 رمبا بل الصهاينة، سجون يف أسرى وهم الناس على حكموا قضاته أن كما

 همنظا خالف ممن آالف على بالقتل وحكموا والرضع، األموات على حكموا
 حركة أو كذا دولة مع ختابر أنه والتهمة" مرسي "املنتخت الرئيس سيما ال

 ليس السيسي أن على املال، من حيصى ماال بعضهم يعطيه ذلك ومع! كذا
 لغزة وإغراقه إلسرائيل تأييده أما ذلك، من أشد هو ما أعلن بل فحسب ظاملا

 ما على يوافق كان من إال يعطيه فال أحد، على خيفى فال رفح، معرب وإغالق
 حسنة عالقات له وكذلك بشار، مع بأنه بلسانه يصرح والسيسي ،فعل

 هأن أخريا ثبت بل احلوثيني، حرب يف شارك جيشه يكون أن وينفي بإيران،
والصواريخ العريب، التحالف يف يشترك مل وبالفعل بالسالح، احلوثيني أمد 
 أنقذ فكيف صرية،م صواريخ هي إمنا وغريها الطائف على سقطت اليت

 أو اإلسالم، من -رأيه حسب- أنقذها أنه إال أعلم ال أنقذها؟ وممن مصر؟
 من أنقذها أنه" أوباما سيد يا ال "مقال يف الفيصل تركي األمري صرح كما

 .فمعروف أنقذها كيف أما! اإلخوان حكم
 يتمسك وحي لديه ليس ألنه -يقول كما- دميقراطيا كان إمنا والغرب

 يف الصحفي أو الفالح عقل يكون أن يبعد فال م، يقتدي ئمةأ وال به
 جيعل أن بالسيسي األجدر كان وقد احلكومة، رئيس عقل من أكرب الغرب
 قدوته يكون أن ال دينه علماء ولديه مثله عربيا كان الذي  الرسول قدوته
 .والقومية  الدين يف له املخالفني الغرب

 من على انقلب مث للجيش، داقائ جعله من على انقلب والسيسي
 مبارك حسين سيده قول وحسبه منهم، مات من على الصالة وترك أعطوه،

 تقلباته؟ ستنتهي كيف ندري وال ،خبيث ماكر أي" عكر "أو" عقر "فيه



 

 
 

١٠١٦ 

 مرسي دستور عكس دستور لوضع موسى وعمر برئاسة شكلها اليت وجلنته
 أساس على حزب أي تأسيس السعودية القنوات يف جاء كما استبعدت

 .)٥٤٠ املادة! (ديين
 السعودية؟ يف العلماء كبار وهيئة واألزهر النور حزب يقول فماذا
 حسين ظن وقد مبارك، حسين استاذه السرقة يف السيسي قدوة وإمنا

 مجال ابناه قبضها اليت املليارات عن قال حني املسؤولية من يتهرب أنه مبارك
 يكون فكم توفري جمرد املليارات كانت ذافإ! املصروف من توفري هذا: وعالء

 نفسه؟ الوالد قبض فكم وعالء مجال نصيب ذلك كان وإذا كله؟ املصروف
 عصره جتار ألحد أين ومن األموال؟ هذه على فخامته حصل أين ومن

 ٣٠ طلبت احملكمة ولكن ،ا املصاحلة أراد اليت جنيه مليار ٢٤ سامل حسني
 .مليارا

 لرافضة كذلك تعطي فإا ،مصر ملالحدة ىتعط األموال أن وكما
 ،الربملان يف األغلبية له تكن مل من العراق يف احلكومة توىل وقد العراق،
 الداخلية املالبس ويبيع الرصيف على يقعد ،دمشق يف بائعا ذلك قبل وكان

 بامسها واحدة واحدةً الدول وذكر إرهابيون بأم اخلليج دول وام للنساء،
 !عنهم؟ اهللا رضي الصحابة بلسانه ام إنه بل ألموالا أعطوه مث

 .امسه غير أنه وحسبك
 يأخذ مثلما فيأخذون ونصاراه رافضته شملي العريب الكرم نفإ لبنان أما

 !املستقبل تيار
 :التجسس -

 وإن الرأي عن التعبري وحرية الكلمة حرية املسلوبة الرعية حقوق ومن
 على التجسس عن اإلمام والسالم الصالة عليه ى وقد احلاكم، رأي خالف
 )!أفسدهم الرعية يف الريبة ابتغى إذا اإلمام إن: (وقال الرعية

 أن كدت أو أفسدم الناس عورات تتبعت إن إنك: ( ملعاوية وقال
 اهللا نفعه  النيب من معاوية مسعها كلمة: " الدرداء أبو قال ،)تفسدهم



 

 
 

١٠١٧ 

 ".ا
 اهللا رضي الراشدين اخللفاء كل بل ،وعمر بكر أبو سار هذا وعلى

 يتيحون وهم كيف الرعية، على جتسس أنه منهم أحد عن يعهد فلم عنهم،
 املنرب، على وأحدهم خيطئهم أو طاعة، وال مسع ال: هلم يقول أن أحد لكل
 كما احلق قول أو تقوميه أو نصيحته عن اهم أنه أبداً منهم أحد عن يرد ومل

 من رعيتهم يف أن على اهللا وحيمدون الرعية، من ذلك نيطلبو هم بل يعتقده،
 .ويقومهم ينصحهم
:  قال املسلم، أخيه بعرض اجلاسوس يأكل أن اإلسالم حرمه ومما

 اكتسى ومن جهنم، نار يف مثلها يطعمه اهللا فإن أكلة مسلم برجل أكل من(
 .احلديث) جهنم من مثله يكسوه اهللا فإن ثوبا مسلم برجل

 .فالن ضد التقارير بكتابة ونيترفع واليوم
 .أنفسهم الظلمة من بل الظلمة، أعوان من ليسوا واجلواسيس

 -الظلم إال حينذاك يكن ومل- الظلمة عند يعمل من بعض سأل وقد
 من أنت: "الشيخ له فقال الظلمة؟ أعوان من أنا هل وغريه أمحد اإلمام

 هو املسؤول أن ردو وقد ،"واخلياط واخلباز البقال الظلمة أعوان الظلمة،
 يف املرفوع احلديث صحح أمحد اإلمام إن املروزي وقال الثوري، سفيان
 .سأله ملن منها حنوا أو العبارة هذه وقال ،الظلمة أعوان

 إليه، الشرطي به فجاء طعاما إخوانه إليه فأهدى السلف بعض وسجن
 على ينجاء ولكن إخواين من الطعام: "فقال إخوانك طعام من هذا: له وقيل

 ".ظامل يد
 مهنة عن بالبحث املؤمن يبادر ال فكيف ،ظلما للظاملني العمل كان فإذا

 ".مسعة بدل "صاحبه يعطون الذي العمل سيما ال الظلمة عن بعيد عمل أو
 مهابا  عمر وكان وهيبته، العادل احلاكم تقدير السياسي الفكر ومن

 ركبهم على خروا همإلي التفت إذا  حاشيته إن بل الشيطان، منه يفر
 على أي (عليهم شفقة قليب مأل الذي هللا احلمد: "يقول وكان له، هيبة



 

 
 

١٠١٨ 

 كذا أظنه لشيء قال وما وملهم، حمدث وهو"! مين هيبة قلوم ومأل) الرعية
 وال هو يعرفها ال امرأة قالته ولو احلق إىل يرجع ذلك ومع قال، كما كان إال

 .عنهم اهللا رضي الصحابة من كثري
   Q   R   S﴿: تعاىل قال كما كان، أيا التقي إال  لديه يتقدم وال

T   U﴾ ]راتوقال ،]١٣:احلُج ) :الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي 
 على لعريب فضل ال: (وقال ،)إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف
 من وآدم آلدم كلكم: (وقال ،)بالتقوى إال أسود على ألبيض وال عجمي
  ).تراب

 القيادة (نظرية وهي التطبيق النادرة النظرية  عمر طبق وقد
 الوليد بن خالد عزل شديدا قويا الرعية عند مهابا هو كان فلما ،)املتوازنة

 وذكر ،بالرقة املشهور اجلراح بن عامر عبيدة أبا مكانه وجعل املخزومي،
 .اهللا فسي وهو قريبه خالدا أن مع تيمية، ابن اإلسالم شيخ ذلك

 مسلم أبو والتابعي األمة، عند أجري أنه هو اإلسالم يف احلاكم ووظيفة
 له فقال. األجري أيها عليك السالم: "فقال  معاوية على دخل اخلوالين

 ،"املسلمون استأجره أجري هو إمنا: فقال. األمري أيها قل: احلاضرين بعض
 .كثرية ذلك يف والقصص
 أو وكيل أو أجري إال هو ما املتولِّي أن تيمية ابن اإلسالم شيخ وبين

 .املال لبيت مالكا وليس األمة، عن نائب
 اإلسالم، هي الدميقراطية وال الدميقراطية هو اإلسالم ال أنه واملقصود

 أو" تورين أالن "أوضح كما املال رأس دميقراطية هو اآلن به واملعمول
 خيدمون لسياسةا ورجال ،"تشومسكي "أوضح كما ،"السوق دميقراطية"

 الرئيس منهم حذر الذين" السالح جتار "وخصوصا ،ذلك يف الرأمساليني
 .أمره آخر "ايزاور "األمريكي

 بل ،املزعومة الدميقراطية من األدىن باحلد نرضى احلال لسوء اليوم وحنن
: له قالوا الذين فرعون قوم من املأل مثل ،املستبدون احلكام يكون بأن نرضى



 

 
 

١٠١٩ 

﴿c d e f g h﴾]والربهان باحلجة احلجة وقارعوا! ]١١١ 
 براهينهم بإبداء هلم ومسحوا للدعاة، احلرية املسؤولون ترك فإذا هانرببال

 قتلهم بل ،الرمسي اإلعالم من منعهم أما نبغي، كنا ما فذلك وحججهم
 للكتاب فقط وليس الفرعونية للسياسة خمالف فهو عليهم واالفتراء وسجنهم

 .والسنة
 يعاملوا أن العرب احلكام من نطلب أصبحنا أننا الزمن هذا يابال ومن

 اخلمور وشاربو املخدرات ومروجو الزناة، يعامل كما اهللا إىل الدعاة
 ا، واملفحطون السيارات وسارقو البيوت على يتسلقون الذين واللصوص

 واملخيمات املراكز يقفلوا وأال ،األرصفة على الدين أهل جلسات مينعوا وأال
 وكفى فلرياقبوه، ذلك من شيء مراقبة أرادوا وإن تحفيظ،ال وحلقات
 أو به أمر اهللا بأن لشيء بالترخيص يكتفوا وأن رقابة، الناس أمام بالكالم
 الدعاة، تشمل وال الزناة تشمل دميقراطيتهم فإن ذلك ومع فيه، رخص
 إذا السجن من خيرج من مثال وانظر هلؤالء، يصدر وال هلؤالء يصدر والعفو

 !قومية مناسبة أو عيد جاء
 بعد قتلوا املذكور األمريكي الرئيس منهم حذر الذين السالح وجتار 
 مع سالم صفقة يعقد أن حاول ألنه" كيندي جون "الرئيس ذلك

 يريدون التجار وهؤالء املشهورة،" اخلنازير خليج "قضية يف" خرتشوف"
 كل وأخفوا النهار، حوض يف" كيندي "فقتلوا السالح لبيع احلروب إشعال
 اليوم، حىت قضيته تنته ومل السجن، يف" أسوالد "قتلوا أم حىت موته أسرار

 .اهلوليودية الطريقة على إال تنتهي لن أا والراجح
 يف كذلك بل فقط، السالح يف يعملون ال الدنيا عبيد ارمون وهؤالء

 منهم وكثري وأمثاهلا، واملخدرات والرياضة والفن واألدوية والدعارة السينما
 يؤيدون كلهم النصارى صهاينة وكذا الصهاينة واليهود صهاينة، يهود

 الدولة من الدائم األمريكي املوقف يف بوضوح ذلك ويظهر إسرائيل،
 على جيرؤون من كتبه ما فليقرأ عنهم الدامغة احلقائق أراد ومن الصهيونية،



 

 
 

١٠٢٠ 

 أمثال األمريكي جنرسالكو شيوخ أو نفسها أمريكا مسؤويل من الكالم
 ديفيد"و" فنديل بول"و السابق، العدل ووزير العام املدعي" كالرك رمزي"

 باسم خريا اهللا جزاه فلسطيين باحث ترمجه الذي" صحويت "كتابه يف" ديوك
 مثل األمريكان املفكرين كبار كتبه وما كثري، ذلك وغري" الصحوة"
 ".تشومسكي"

 منظمة "على الضغط التجار هؤالء يهاإل يلجأ اليت اخلبيثة احليل ومن
 ،موجودة غري أمراض افتعال أو يصنعونه، معني دواء لترويج" العاملية الصحة

 انفلونزا"و" كورونا "مثل احلقيقة، من أكرب وأعطوها منها هولوا ورمبا
 إذا الطبيعي حلجمها تعود أو ختتفي اليت األمراض من ذلك وأمثال" الطيور

 به، يبالون وال عليهم يعترض األطباء وبعض كله، وبيع املصنوع اللقاح نفد
 باملاليني تفتك اليت لألمراض اللقاح يصنعون ال فلماذا صادقني كانوا وإذا

 فقط؟ لقاحا أو دواء له يصنعون فيما اخلطر أن أم مثال كاملالريا سنويا
 وتكثر" زيكا "فريوس من كله العامل يشكو أن بعد أم أظن ولذلك

  .خطره ويضخمون لقاحاً له يكتشفون سوف ،بسببه الوفيات
 .الناس أكثر غباء خفارة يف األكاذيب وجتار املستبدون يعمل وإمنا
 فالن، إليها ينتمي اليت األصول إىل ينظرون ال أم الناس بعض غباء ومن

" روتشيلد "أحفاد من هو" تلريسون ريكس "أمريكا خارجية وزير فمثال
 أنشئت اليت" موبيل أكسن "شركة رئيس وهو عروف،امل اليهودي املليونري

 وهي أرامكو، من% ٣٠ آنذاك ومتتلك ،"نيوجرسي فأو أويل ستاندر "باسم
 موبيل زيت يعرف وكلنا العامل، يف نفطية شركة أكرب" موبيل أكسن "أعين
 .أعلم واهللا أرامكو، من% ٥٠ متتلك إا يقال واليوم ،تنتج الذي

 أم اإلنسان وحقوق الدميقراطية يدعون الذين الغربيني لدى يكثر ومما
 ما كل ويف واألغذية واملالبس األدوية يف غشهم وترى غشاشون قوم

 يف شركة إىل تعهد الغربية الشركات وبعض اخلفية، بطريقتهم يستطيعون
 تأخذه مث شيئا هلا تصنع بأن وغريها سنغافورة أو كونج هونج أو الصني



 

 
 

١٠٢١ 

 وهنا مضاعفة، بأضعاف وتبيعه الغربية الدول من" كذا يف صنع "عليه فتكتب
 كما بالرياض، العسكري املستشفى من لألسنان املعد الذهب بعضهم سرق
 حسابه، يأخذوا لكي صاحبها يقتلون وقد الشخصية، البطاقات يسرقون أم
 العقاريني وأحد االسترالية، بزميلتهن االجنليزيات املمرضات فعلت كما

 فقد ،أضربه لكي استقدمته إمنا: وقال ،جدة مطار يف الغربيني أحد ضرب
 !منه حقي تعطين مل والشرطة قبل، من وسافر سرقين

 وانتشر ذلك كثر حىت كاالنتحار السيئة عادام بعض إلينا نقلوا كما
 .املسلمني بني

 األموال كل النصراين فسرق نصرانيا رجال أعمالَه وىل الناس وبعض
 كذا، بلد إىل فتعال نتحاسب أن تريد كنت إن صاحبه إىل وكتب وسافر،

 صممت إذا: أخوه فقال ألسافر تذكرة يل اقطع ألخيه املال صاحب فقال
 تعود فلن العودة أما فقط، ذهاب تذكرة لك أقطع فأنا إليه، الذهاب على
 املال صاحب فكّر وملا! يقتلك من مالك من يستأجر سوف خصمك ألن
 .السفر عدم قرر ملياً

 التقي املسلم واستخدام التحري جيب ولذا كثرية، ذلك يف صوالقص
 وجود مع سيما ال أصال استقدامه جيوز فال الكافر أما مسلم، أي وليس

 .العمل يف أكفأ نفسه الوقت يف وهم بلده، يف املسلمني من احملتاجني
 هندوسية ملنظمة براتبها تتربع جدة يف هندوسية طبيبة كانت وقد
 العمال يفعل كان وكذلك اجلرم، يف هلا شريك ستقدمهاا فالذي متعصبة،
 !امليناء يف اهلندوس
 :الداخلية الرقابة -

 مهما غريه عن ا يتميز اإلنسانية للنفس خاصة نظرة اإلسالمي للفكر
 عكس داخلية الرقابة جيعل العظيم الدين هذاف العامل، يف السياسي الفكر تطور

 اآلخرة وخوف اهللا فتقوى ،الدميقراطية اسوء أقلها اليت الوضعية النظريات



 

 
 

١٠٢٢ 

 العام، املال يف السيما واألمانة والعدل الصدق يف السبب هو فيها، واحلساب
 .شيء كل على الرقيب وهو أحد لكل احملاسب هو تعاىل واهللا

 هو وهذا وحده، وتراقبه اهللا ختاف طاهرة عفيفة املسلمة املرأة وكانت
 .إياها اهللا استودعها اليت األمانة من هو هانفِس وحفْظ مسلمة، كل يف األصل

 حزام وهو" العفة حزام "الغرب يف يسمى ما املسلمون يعرف مل ولذلك
 سافر إذا مبفتاحه وحيتفظ امرأته وفرج فخذ على يضعه أوروبا يف الزوج كان
 .غيابه يف تزين ال حىت

 األطباء انلك يكفي، العقلي واالقتناع تنفع اإلميانية غري الرقابة أن ولو
 طبيبا أنا رأيت وقد بأضراره، الناس أعرف فهم التدخني، يترك من أول

 عن لألطباء ندوة يف حىت يدخن ذلك ومع الصدرية، األمراض يف متخصصا
 .الندوة يف عضواً وكان التدخني مضار

 مثل احلاكم جيعلون أو السلطات، بني يفصلون حني املاديون وهؤالء
 ذلك يفعلون إمنا اخل...يشاء ما يعتقد أن لإلنسان ونيسمح أو الرعية، آحاد
 واإلعالمية، الصحفية الفضيحة أو والقانون اخلارجية الرقابة من اخلوف بدافع

 ونفوا القانون على حتايلوا ما وكثريا فقط، اإلنسان حقوق منظمات أو
 واستعانوا مسيس أو منحاز اإلنسان حقوق منظمة تقرير إن وقالوا التهمة،

 .لإلعالم املالكة الشركات من ليائهمبأو
 املشوهة الصورة إال علنا عنه يعرفون ال أو اإلسالم من يأخذون ال وهم

 وأكرب ،"املقدسة احلرب "كتاب مثال اقرأ املنصرون، أو املستشرقون قاهلا اليت
 ليس وهذا شيئا، منهم توىل من سيما ال اليوم املسلمني واقع هو هلم حجة
 أو نفاقا، اإلسالم يدعي أنه هم يعلمون من السيما احلق، اعاتب عن هلم عذرا
 مراعاة أو وقرابته، ومصلحته هواه هو عنده واملعيار بعض، دون بعضه يقيم

 .تعاىل اهللا مراعاة ال أحسن إن الشعب
 حذيفة، حديث يف كما يوجد ال قد بل يفتعل ال اإلسالم يف واإلمام

 تتوفر من عدم مع البيعة أو الطاعة ترك من التحذير يف ورد مما خاف ومن



 

 
 

١٠٢٣ 

 ورد مما أو فقري، وهو الزكاة ترك يف ورد مما خياف كمن فهو الشروط، فيه
 احلج ترك من خياف ومن مرض، أو لسفر عليه جيب ال أنه مع الصيام ترك يف

 أي يف الشرعية الشروط توفر من فالبد.. وهكذا والراحلة الزاد ميلك ال وهو
 .شروط له شيء

 املقصود وأن شرعية، دينية كلها الواليات بأن هنا نذكِّر أن املهم ومن
 وكالم والسنة الكتاب عليه دل ما وهذا هللا، كله الدين يكون أن هو منها

 ،املخدرات مكافحة إدارات تكون أن نظري يف وجيب .اإلسالم علماء
 وفباملعر األمر هليئات مجيعا تابعة املايل والفساد الغش حماربة وإدارات
 مكافحني الفساق جعل وحيرم احتسايب عمل ذلك ألن املنكر، عن والنهي
 اهللا رمحه الشنقيطي األمني حممد الشيخ وشيخنا مستشارين، أو للجرمية
 تعاىل اهللا إن باهللا أعوذ: "قال) فرعون رشاد مستشارنا هذا (قيل عندما
 ،قانالفر سورة تفسري من وانتقل ،]٩٧:هود[ ﴾Ð   Ñ   Ò   Ó ﴿: يقول

   T   U   V   W﴿: تعاىل قوله وفسر ،احلاكم مهمة ليذكر احلج سورة إىل
X   Y   Z   [  \   ]  ^   _   `   a﴾ 

 ملك قابل وملا احلاكم، واجبات من وأنه ذلك إيضاح يف وأطال ،"]٤١:احلج[
 بأحكامه، العمل ووجوب ومشوله اإلسالم كمال له بين حينه يف املغرب
   3   2   1   0   /﴿: تعاىل بقوله االستدالل من يكثر اهللا رمحه وكان

 حترير يسمى وما ،والوطنية القومية دعاة على ا ويرد ،]٩:اإلسراء[ ﴾5   4
  .الغربية النظريات أو القوانني حمكمي وعلى املرأة

 مهمة وتلك الداخلية، الرقابة على كثريا شدد اإلسالم أن واملقصود
 .اهلموأمث والوعاظ العلماء

 اتهدين ويستشري جمتهدا، يكون أن اإلسالم يف اإلمام شروط أهم ومن
 كائنا أحدا حيايب وال أقرباءه يويل وال هواه يتبع وال وكبرية، صغرية كل يف
 .كان من

" احلرامية مقدم "مثل احلقيقة يف فهو اهللا أمر كما اهللا كتاب يقم مل وإذا



 

 
 

١٠٢٤ 

 وقد الغنم، على املؤمتن كالذئب أو اهللا، رمحه تيمية ابن عرب كما" القواد "أو
 :ريشة أبو عمر الشامي الشاعر قال

 الغنم عدو الراعي يك إن  عدوانه يف الذئب يالم ال
 إياكم: ( بقوله عمال السالطني يتجنبون الصاحل السلف كان وقد

 عليهم دخل فمن ( عجرة بن كعب حديث يف وكما ،)السلطان وأبواب
 علي يرد ولن منه ولست مين فليس ظلمهم على موأعا بكذم وصدقهم
 ).احلوض

 تركوا التقصري من وخلوفهم املنكر من يرونه وملا األحاديث فلهذه
 والتصدق إنفاقه اآلخذ نوى ولو املال أخذ عابوا أم حىت ،أحد لكل العمل

 !به
 كله، الفقراء على فقسمه ماال دينار بن مالك إىل األمراء بعض وأرسل

 !محار مالك إمنا: "مالك فقال. أخذه عليه أنكر واسع بن حممد ذلك لغب وملا
 "!واسع بن حممد مثل اهللا يعبد وإمنا

: فقال به، وتصدقت املال أخذت أنك لو: "اهللا رمحه أمحد لإلمام وقيل
 ".قهرمانا؟ هلم أكون أن أتريدين

 يف وليس ،املال أخذ يف يب يقتدون إمنا الناس: "السلف بعض وقال
 ".علموا إن به تصدقال

 املصادر أهم إىل اإلشارة وتقدمت جدا، كثرية ذلك يف السلف وسري
 .فيها

 ومل أيامهم يف الناس أصلح اخللفاء وكان وأشباههم الباطنية ظهرت وملا
 البدع، أصحاب وحياربون السنة على حيرصون كانوا بل ببدعة، يتلبسوا

 القضاء يتولوا أن العلماء ضبع اجتهد ،الثغور وحصنوا الروم جاهدوا ورمبا
 يعلى أبو وضعها كما وضعوها شروط على احلني، ذلك مستقال كان الذي
 .مثال

 وقد أحد، لكل ملزما ليس للسلطان عملهم أعين منهم االجتهاد وهذا



 

 
 

١٠٢٥ 

 القضاء بتويل الناس بعض على وأشار ،عصره يف اإلسالم شيخ اجتهد
 بالعمل -جيرحون بل- نهوني وغريه أمحد ماماإل أن مع املنكر، وختفيف
 .للسلطان
 يترك اإلسالم يدعي من بعض وأصبح ،احلال وانعكس الزمان تغري مث
 الوضعية، القوانني إىل ويتحاكم والنصارى، اليهود إىل أمره ويسلم اجلهاد

 متبعا، منهجا ذلك وصار املتحدة، األمم إىل وينضم بالدميقراطية ويطالب
 ،واجبة طاعته وإن أمر ويل إنه قيل ذلك عوم السنة، ترك كأنه تركه ومن
 !!معصية جمرد ذلك وإن

 .اإلرجاء آثار من تقدم كما وهذا
 وهذا اإلمامة، تذكر ال أا الفقه كتب على الباحثني بعض عاب ورمبا

 وحسبنا الناس، كتب تذكره أن من وأجلى أوضح اإلمامة فأمر بعيب، ليس
 من أعلى وهي تذكره قيدةالع كتب أن على تقدم، كما الوحي ذلك يف

 .الفقه كتب
 اليوم، نرى كما والسنة للقرآن تركا اهللا أنزل ما بغري احلكم يكن ومل

 أنه أي فيهما، الوارد للحق وجمانبة ألحكامهما خمالفات يف وقوعا كان وإمنا
 .فعال املعاصي من

 اهللا ذكره ما -الصاحل السلف اتباع عن فضال- األنبياء منهج اتباع ومن
 موسى وخماطبة الظامل، للملك السالم عليه إبراهيم خماطبة من القرآن يف اىلتع

 شأن ال أو أمر أولياء امللوك إن األنبياء هؤالء يقل ومل لفرعون، السالم عليه
 إبراهيم وام شيء، كل يف طاعتهم جتب متغلبون هم أو بسياستهم، لنا

 كما فالن شخص أو كذا مجاعة إىل وينتمون احلكم يريدون بأم وموسى
 .املرجئة تقول

 ينتقد من فكل ولذلك الغربية، الصرعات إحدى هي والدميقراطية
 االجنليزي املسرحي كان ورمبا الدميقراطية، ينتقد أن البد الغربية احلضارة

 شهرة مع سيما ال عنها قيل ما أشهر من وكالمه أشهرهم،" شو برنارد"



 

 
 

١٠٢٦ 

 قال؟ فماذا ريمها،وغ وأمريكا إجنلترا يف الواسعة "شو"
 عليها حنن اليت للحالة إصالح أي يرجى لن: "الدميقراطية عن" شو "قال

 حيصل شعب كل أن املأثورة االقوال فمن الدميقراطية، يسمونه ما طريق عن
 حكومة كل أن الصحة إىل األقرب ولكن يستحقها، اليت احلكومة على

 حسب يستطيعون ملانالرب خطباء فإن تستحقهم، الذين الناخبني على حتصل
 يف دميقراطيتنا تسري وهكذا يفسدوه، أو اجلاهل الناخب يثقفوا أن مشيئتهم

 .كالمه اهـ" املتبادلني االستحقاق وعدم االستحقاق من مفرغة دائرة
 فهو االستبداد، يؤيد الدميقراطية يهاجم حني" شو "أن أحد حيسنب وال

 ويهاجم أوروبا يعيب ووه فلسفاا، بكل الغربية باحلضارة يؤمن ال
 مشاعر يزيفون االنتخابات يزيفون ال الذين فالغربيون وهكذا ،"نابليون"

 .الناخب
 سبقوا الذين لنفعت أمة تنفع املزعومة الدميقراطية هذه كانت ولو
 فكرة ليست فالدميقراطية واألفارقة، نييوالصين اهلنود مثل ذلك، يف اليونانيني

 ذكرنا أمم ذلك إىل اليونانيني سبق بل يدعون، كما اليونان استحدثها غربية
 باحثان كتبه الذي" للدميقراطية السري التاريخ "كتاب انظر. (بعضها

 أن لعلم اهلوى عن وجترد العدل بعني الباحث نظر ولو ،)استراليان
 .أمريكا يف منها أرقى مثال السودان يف الدميقراطية
 امللوك كان الذي الستبدادا من شرا أقل الدميقراطية أن ريب وال

 الدميقراطية ولكن ،)الكنيسة (اآلخر اإلقطاعي برضا ميارسونه اإلقطاعيون
 قول يصدق وهنا ،أحد ينكرها ال اليت عيوا أيضا هلا ضماناا هلا أن مثلما

 ".سوءا األنظمة أقل ولكنها بشري نظام أفضل الدميقراطية ليست" "تشرشل"
 املصطلح أخذنا إذا": "االجتماعي لعقدا "يف" روسو جاك جان "قال

 الدميقراطية هذه مثل توجد ولن حقيقة دميقراطية توجد مل فإنه الدقيق مبعناه
 ".أبدا

 الدميقراطية يطبقوا مل حيث الغرب يف سيما ال التاريخ، يف الواقع هو هذاو



 

 
 

١٠٢٧ 

 ريغ أي مثالية فكرة إا وقالوا عابوها بل نفسه، الشعب حيكم أن أي املزعومة،
 ولو ،األكثرية باسم وأمثاهلم وامللوك املال أصحاب أو التجار حيكم وإمنا واقعية،

 .الشعب نصف يتجاوزون ال التصويت يف املشاركون كان
 هو ما كذلك يرفضون بل فحسب، الدميقراطية يرفضون ال واملسلمون

 ،"األقلية حكم "واألوليغارشية ،"الكهنوت حكم "كالثيوقراطية منها أسوأ
 وإمنا ،"املوناركية "الفرد حكم ذلك من وأسوأ ،"التسلط "ألتوقراطيةوا

 يف كاملة شريعته وطبقت أقيم، أن له سبق الذي باإلسالم العمل إىل يدعون
 جور أو تقصري منه وقع من بعدهم جاء مث الراشدين، وخلفائه  النيب أيام
 هو، إال هلم شعار وال سبق، كما اإلسالم هو دينهم أن مع اخللفاء، من

 الكفار يوالون وال اهللا، بكتاب وحيكمون البالد، ويفتحون جياهدون وكانوا
 وكان الدعاة، يقتلون أو يسجنون وال اهللا، إىل الدعوة على يضيقون وال

 .احلقيقة على مستقال أيامهم يف القضاء
 بني يعدل وكان الراشدين، اخللفاء منهج على اخللفاء بعض وكان

 من بد فال مال، وال مبنصب قرابته أو لنفسه يستأثر ال هدازا وكان الرعية،
 من الفرار أو آخر، بطاغوت طاغوت استبدال وليس اهللا، كتاب إىل العودة

 جيب بل مثال، الرئاسي النظام إىل االنتقال أو اجلمهوريني، إىل الدميقراطيني
 البدعة نوم والطاعة، التوحيد إىل واملعصية الشرك من كله اتمع يتحول أن
 .الطريق طال وإن السنة إىل

: أمريكا لرئاسة سابق مجهوري مرشح وهو" الغرب موت "مؤلف يقول
 توقفت أا بسبب فهذا مسيحيا بلدا تكون أن توقفت قد أمريكا كانت إن"

 ".دميقراطيا بلدا تكون أن
 أمريكا، به يعين" إمرباطورية ال مجهورية "عنوانه آخر كتابا وألف

 الترهات نصدق وال بديننا نتمسك أن فعلينا كثري، ذلك يف بينيالغر وكالم
 .والشعارات واألكاذيب

 .الواقع يف دميقراطيتهم حال إىل ينظر أن العاقل وحسب



 

 
 

١٠٢٨ 

 أن قرروا فرد، لكل ممكن غري واحد مكان يف االجتماع كان فلما
 غري مسألة كل على اعاإلمج كان وملا ،"متثيلية "أو" نيابية "دميقراطيتهم تكون
 اليت الفردية امليزات أما لألكثرية، احلكم يكون أن قرروا عمليا، ممكن

 الذكي جتعل فهي عليها، تقضي فالدميقراطية الناس، يف اهللا حكمة اقتضتها
 تعجب وهلذا ،اواحد اصوت منهم لكل أن يف سواء، واجلاهل والعامل والغيب

 !!الدميقراطية على البشرية صربت كيف" كارل أليكسيس "الدكتور
 من حسبت فإذا الناس، من كثري عليه يتنافس الواحد املقعد أن والغالب

 ،املعارض السيما واحد لكل يذهب ما وحسبت املشاركة عن يعزف
 كان إمنا" فائزا "يسمونه الذي -العصر سورة يف كما- اخلاسر أن وجدت

 بوش (بأن لياالع األمريكية احملكمة حكمت وقد غالبا، ضئيلة بأقلية له ذلك
 اجلهود بعدو فلوريدا، يف اليدوي العد بعد وذلك بالرئاسة الفائز هو) االبن

 لبوش الغلبة تكون لكي وأتباعهم بوش آل قدمها اليت والرشاوى املضنية
 اليت الدول بعض سخرت أن وبعد فقط، النسبة وبتلك األصوات بآالف
 ."!!بوش "نصبوا ،كاهلند اليدوي بالعد متأخرة أمريكا تسميها
 نصرانيته، على والنصراين يهوديته، على اليهودي تترك والدميقراطية 

 واللوطي يشرا، اخلمر وشارب إحلاده، على وامللحد دياثته، على والديوث
 .منكر عن ي وال مبعروف أمر فال ذلك حقه من الزاين أو

 اراالختي ذلك يكون فقد !فقط واحدا تراختا األكثرية أن افترضنا ولو
 قال وخيطئون، يضلون شأنه جل خالقهم قال كما الناس أكثر بل خطأ،
   »   ª   ©﴿ :وقال ،]٧١:الصافات[ ﴾µ   ¶   ¸   ¹   º ﴿: تعاىل

 .]١١٦:األنعام[ ﴾³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬
 .]١٠٣:يوسف[ ﴾Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ﴿: تعاىل وقال
 .]١٠٦:يوسف[ ﴾?   <   =   >   ;   :   9﴿: وقال

 ،بالصواب العربة أن على تدل الواقعية والشواهد واألحاديث واآليات
 لبث السالم عليه نوح وهذا األكثرين، بقول وليس واحدا، قائله كان ولو



 

 
 

١٠٢٩ 

 ومع وجهارا، وسرا وارا ليال ودعاهم عاما مخسني إال سنة ألف قومه يف
 ،]٤٠:هود[ ﴾]   W   X   Y   Z﴿: تعاىل قال منهم، قليل إال له يؤمن مل ذلك
 الرجل ومعه والنيب الرهيط، أو الرهط ومعه النيب فرأى األنبياء رأى  والنيب

 بأفضل اهللا إىل دعوا األنبياء كل أن مع أحد، معه وليس والنيب الرجالن، أو
 .الدعوة يف التقصري أو باخلطأ أحد يتهمهم أن ميكن وال الوسائل،
 الذهب، من أكثر دائما احلجارةف ذلك، على تدل املشاهدة الطبيعة حىت
 هلك، ممن وليس جنا ممن نويبانالر يتعجب وإمنا الناجني، من أكثر واهلالكون

 :الشاعر قال
 جنا كيف سامل من فاعجنب بل   هوى كيف هالك من تعجنب ال

 .وهكذا السنة أهل من أكثر واملبتدعة املسلمني، من أكثر والكفار
 اجلهال خبالف واألجرين، األجر بني ماإلسال يف هم اتهدون والعلماء

 أعظم وأن عندنا االنتصار مفهوم تصحيح وجيب أصابوا، وإن خمطئون فهم
 .الفوز مفهوم وكذلك احلق، على الثبات هو النصر

 قرر ولو اهللا، أنزل ما بغري حكم هي مدعيها كان أيا والدميقراطية
 رأي هذا ألن بل حرمها، اهللا ألن ال حرام، فهي حرام مثال اخلمر أن الربملان
 .الربملان قرار أو الشعب

 حق، من فيهما ما مع واإلجنيل بالتوراة أحد حيكم أن نرضى ال وحنن
 .اهللا به يأذن مل ما وبتشريع البشرية بالقوانني فكيف

 اهللا أنزل ما بغري أي اهللا كتاب بغري واحلكم اهللا، حرم ما هو واحلرام
 من أكثر ذلك على مافيه األدلة لوجدنا نةوالس الكتاب إىل نظرنا ولو كفر،
 وهو أخطر، إذاً فهذا مساجد، القبور اختاذ أو اهللا لغري الذبح حترمي على األدلة

 احلمد، وهللا اآلن تنقص اليت القبورية خبالف الزمن، مع يزيد خطورته مع
 بالدميقراطية، فيطالبون مثقفون أم يدعون من أما اجلهال، ذلك يفعل وإمنا
 من حىت املتجردون السوء وحكام السوء حماكم عليها تجمع لكوكذ

 على جاءت ولو بالدميقراطية يرحب أنه هنا املثقفني لبعض وقرأت !الوطنية



 

 
 

١٠٣٠ 

 أو يتهم وكيف التهمة أو لألذى تعرض أنه يبلغين ومل أمريكية، دبابة ظهر
 !متدين؟ غري وهو يؤذى

 والوطنية، بالوطن حونيتمس العلمانيني هؤالء أن على يدل هذا وكالمه
 يرحبون وهم وطنيني يكونون وكيف! يدعون كما وطنيني ليسوا وهم

 احتلت أمريكا إن سيارة جريدة يف يكتب وبعضهم األمريكي، باالحتالل
 هو ما) احلرمني بالد يف أي (وعندنا الشامل، الدمار أسلحة عن حبثا العراق
 !!الشامل الدمار من أخطر

 إال شيء أي يرون ال "حممود جنيب زكي رالدكتو قال كما هم بل
 ".غربيا

 الشعب ممثلو أو النواب قال ولو البشر، أهواء إىل مرده عندهم فاألمر
  !!قانون بذلك لصدر حالل الزنا أو الربا إن

 .املعترب هو الناس أهواء اتباع وجعلوا املعبود، هو الشعب جعلوا فالقوم
   g  h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: تعاىل قال

s﴾ ]١٨:اجلاثية[. 
 شرقية أو غربية فلسفة أية أو الدميقراطية إىل الدعوة إن :القول وخالصة

 األنبياء، كل منه حذر تعاىل باهللا شرك وهي اإلسالم، غري دين اتباع هي
 الشرك من حيذر مل عليه اهللا صلوات وهو ، حممد نبينا وأفضلهم وآخرهم

 .جوانبه كل من وحاطه التوحيد ومحى إليه، املوصلة ئعالذرا سد بل فقط،
 املصلحون إليه دعا ما أعظم هو والتوحيد اخلطورة، منتهى يف لةأفاملس

 إنسان وكل شركه، له عصر وكل حبسبها شركها بيئة وكل زمن، كل يف
 عند اجلهاد أفضل من وهذا ،الدعوة هو اجلميع على والواجب حبسبه، شركه

 يصح ال كما الباقي، وترك معينة أمور يف التوحيد حصر يصح وال ،تعاىل اهللا
 اجلهاد أفضل هي اليت احلق كلمة وترك فقط الكفار قتال يف اجلهاد حصر
 .احلديث يف كما



 

 
 

١٠٣١ 

 من هو القاضي وليس ،اهللا أنزل مبا حيكم أن قاض كل على وجيب
 حىت اثنني بني حكم من كل ذلك يشمل بل فقط، قاضيا السلطات تسميه

 .اإلسالم شيخ قال كما اخلطوط يف الصبيان بني
 فيه ليس كهنوتية، وال هرقلية وال كسروية اإلسالم يف ليس أنه وكما

 .مثال باأللعاب وواقعه مصريه عن له وإشغال للشعب إهلاء أيضا
 يهتمون هناك وهم ،القدم بكرة مثلنا تم ال أا أمريكا يف يالحظ ومما

 الفردية واأللعاب منها، أكثر "اجلولف "أو "لالبيسبو "لعبة أو السلة بكرة
 .ارد التشجيع من أجدى املختصون يقول كما هي

 أا تدعي اليت من الشعوب كل امللهيات يف يشترك أنه والعجيب
 .األقلية حكومات أو الفردية احلكومات إىل دميقراطية

 من تنفك فما شغاهلا،إو الشعوب إهلاء أسباب أحد هي الكرة وهذه
 السياسي واقعها الشعوب تنسى الدورات وذه دورة يف إال ورةد

 .بشيء احلاكمني تطالب وال واالقتصادي
 وللتجمعات ،دوريا املمتازة ولألندية ،دورياً فالنا لكأس وجعلوا

 .وهكذا ..دورياً اجلغرافية أو السياسية
 يف فأرا كذا طلب امللوك أحد أن قدميا اإلخباريون يذكره ومما
 يف طلبت اليت الفئران إن موالي يا: له وقال حني بعد رجل فجاءه صندوق،

 أدرت فأرا وضعت إذا: قال مجعتها؟ كيف: امللك له فقال الصندوق، هذا
! الشعوب تدار أن جيب إذن هكذا: امللك فقال! توازنه يفقد حىت الصندوق

 .التوازن وتفقدها تلهيها متتابعة دورات أي
 ،واحدة مرة إال عمره يف الصالة يؤخر مل أنه السن كبار أحد وحدثين

 .الرياض يف كروية مباراة إىل ابنه أخذه
 اهللا محد" هوليجانز "الغرب يف القدم كرة مشجعي جنون رأى ومن

 هو اإلشغال وهذا ،بالتفاهات وليس بالواجبات يشغلنا الذي الدين هذا على
" الفيفا "فضائح يف ذلك مثل وقل املوهومة، الدميقراطية احلرية نتائج أحد



 

 
 

١٠٣٢ 

  للكرة؟ املسلمني أموال يقدم فمن املتتابعة،
 دميقراطيتهم مساوئ عن يتحدثون أنفسهم الغربيون واملؤلفون

 .بذمها ويصرحون
 أرى أن حقا أستطع مل: "الغربيني الفالسفة أو الكتاب أحد قال وقد

 ".األمريكية الدميقراطية غباء وبني الشيوعية غباء بني فارقا
 أنا أما الرأمسالية يلعن وبعضهم الشيوعية يلعن الناس بعض: "آخر وقال

 ".كليهما اهللا لعن فأقول
 قانونا أصدرت أا" بريطانيا "الدميقراطيات أم يف الدميقراطية أفعال ومن

 :هلما ثالث ال تفسريان ولذلك اإلرهاب، بذريعة الربيطانية اجلنسية بسحب
 أهواء حسب هي بل هلا، عقيدة ال املزعومة الدميقراطية أن إما

 .أسوأ هو ما إىل الدميقراطية باسم اتمع يرتلق وقد السياسيني،
 .أخرى بأمساء اإلسالم حتارب بريطانيا أن وإما

 يف الربملان يف نائبة تقتل وهي دميقراطيا، بلدا بريطانيا تكون وكيف
 قاتلها نكا لو وكيف !القاتل لرأي خمالف رأيها أن رد االنتخابية دائرا

 مسلما؟
 .صالح رائد الشيخ ااهد فيها فيكفينا بريطانيا سجون أما

 ضمن البقاء يف شعبها الربيطانية احلكومة تستفيت كيف أدري ولست
 ال الربيطاين الشعب أكثر أن تعلم وهي منه، االنسحاب أو األورويب االحتاد

 معاهدة مثل ،نساء أمساء معاهداته أن يظن وإمنا االحتاد، عن شيئا يعلم
 هي الكربى املشكلة أن ار ليل عليه يضخ الربيطاين واإلعالم ،"خت ماستر"

 من يأتوننا الذين املهاجرين، هؤالء مشكلة أو اإلسالمي اإلرهاب مشكلة
 بلد ألننا العيش لقمة على يزامحونا أن ويريدون ،لنا مستعمرة كانت بالد

 !دميقراطي
 الدميقراطية، إىل الدعوة تركواي أن اإلسالميني على جيب وهكذا

 تسمية عن الكف الليرباليني على جيب كما اإلسالم، إىل بالدعوة ويصرحوا
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 وإذا النصر، هلم يتمىن فاملؤمن ،"متمردين "الشيشان أو الفلبني يف ااهدين
 .صوم أخطأوا
 :االستقرار -

 اخلري هلا جيلب ما كل وإىل ،األمة استقرار إىل تؤدي اإلسالمية األحكام
 إال عزله جيوز ال فإنه وبايعوه إماما املسلمون اختار فإذا واآلخرة، الدنيا يف
 .العمر يف تقدم وإن شرعا عزله يوجب ما اعتراه إذا

 :منها عظيمة حكم ذلك ويف
 باالنتخابات لألمة امستمر إشغاال األمر فليس السياسي، االستقرار -١

 .اليوم كله الغرب بل املتحدة الواليات يف احلال هو كما
 واإلنسان تعرفه، ال الذي الوجه من خري تعرفه الذي الوجه أن -٢

 وجتربته، حكمته وتتعمق وفهمه، نضجه يزداد السن به تقدمت كلما
 على أقدر الكبري كان ورمبا ومغامرم، الشباب عجلة فيهم ليس والشيوخ

 زعيمهم وهزم ،لساألند أهلَ الطوارق أجند وقد الشاب، من األمور سياسة
 مثل وقل سنة، مثانون تاشفني ابن وعمر" الفونسو "خصمه" تاشفني ابن"

 .اخلرف ينتابه مل من وكل احلكيم الوزير أو احملنك القائد يف ذلك
 .معلوم هو كما السن جمرد غري أخرى معايري لإلسالم أن -٣
 نفاألمريكا ذلك، إىل يلجأون الوضعية القوانني أصحاب حىت أنه -٤

 فيكتوريا امللكة حكمتهم والربيطانيون مات، حىت" روزفلت "انتخبوا مثال
 .سنة ستني

 مبا ذلك ويعللون احلياة، مدى رئيسها حيكمها الدول من كثريا أن -٥
 حممود إىل مثال وانظر اخلامسة، للمرة يرشحونه وبعضها كاريزما، من به يتمتع
" ستالني "وكذلك فقط، نواتس أربع السلطة يف بقيا هل ،عرفات وياسر عباس

 ."بوتني "وكذلك مرات نفسها رشحت" مريكل اجنيال"و ،"كاسترو"و
 احلاكم يظل أن وبني املدة قصر بني وسط املسلمون قرره ما أن -٦
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 .ميوت حىت حكمه ينتهي ال أو جنب، على وهو حىت حيكم املستبد
 فكوس الفنت وحترم االستقرار جانب تغلّب السمحة الشريعة وألن

 .)منهما اآلخر عنق فاضربوا الثنني بويع إذا(:  النيب قال الدماء
 يشق أن يريد واحد رجل على مجيع وأمركم جاءكم من( وقال

 ،مجعاء لألمة ذلك جعل كيف فانظر) فاقتلوه مجاعتكم ويفرق عصاكم
 ما ذلك إىل أضف اجلماعة، يفرق من بقتل وأمرها ،االجتماع على وحثها

 اآلخر قتل أن يف جدال وال ،اجلماعة فضل يف حاديثوأ آيات من ورد
 ومصلحة منه، أكرب األمة تفرق مفسدة جعل الشرع ولكن ،مفسدة

 .أوىل اجتماعها
 .الفتنة يف السالح بيع حرمت الغراء الشريعة أن كما

 وجيعل ،ذلك يف العظمى احلكمة عن يغفل اهللا هداهم الناس وبعض
 من يقتل أو يسجن أن للمتغلّب وجييز ،مطلقا بويع من لكل حجة احلديث

 .األمر ويل على خرج هأن بذريعة شاء
 ذلك من شيء وليس ،واجب املنكر تغيريو حق الرأي إبداء أن مع
 عن عبادة بن سعد امتنع وقد( املنهاج يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال خبروج،

 .)يقتلوه أن عن فضال يسجنوه أو يضربوه فلم الصديق بيعة
 الصديق أمر أنه منهم واحد عن ينقل فلم الصحابة أمجع كذل وعلى

 عليها، خرج ومن اجلماعة عن خرج من بني الفرق يعلمون كانوا فقد بأذاه،
  قوله وتأمل. واحد إمام على األمة اجتماع بأا اجلماعة فسرنا إذا هذا

 مجيع غري األمة أمر كان فإذا ،)عصاكم يشق( وقوله ،)مجيع وأمركم(
 الفهم ومن. الطائفتني من ألي احلديث يف داللة فال ،مشقوقة العصا توكان
 يرى فيما كان فإذا باملصلحة، أدرى األمر ويل إن الناس بعض قول اخلطأ

 من يرون ما كان فرمبا العلم أهل إىل بذلك فليبعث ،فعل أو قول يف املصلحة
 . منه أرجح املصلحة
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  املال يف الشخصية احلرية
 ):املال يف الشخصية احلرية (التربع يف احلرية قضية لسياسيةا احلرية ومن
 وليس وحكمته مشيئته وفق الرزق وجعل فتنة، املال جعل تعاىل اهللا
 النفس يف فطريا حبه وجعل والضعف، القوة أو والغباء الذكاء حبسب
 عليهم اهللا رضوان والصحابة ،]٢٠:الفجر[ ﴾±   °   ¯   ®﴿ البشرية
 وهي (البحرين من باملال قدم عبيدة أبا أن علموا ملا  يبالن إىل اجتمعوا
 من شيء سبق وقد حصرها، جمال هذا ليس كثرية أدلة يف) اليوم األحساء

 .بقي فيما تكملة له وسيأيت مضى فيما ذلك
 احلوالة (يسمونه مبا يسمحون" اليهود "عليهم املغضوب ترى واليوم
 وال تقدم، كما ريال لفأ ٣٠ أي دوالر آالف ٨ حدود يف) الشخصية
 األفراد، ميلكه فيما تتدخل ال العامل دول وأكثر! الشخصي املال يف يتدخلون

 يف األفراد حسابات ويراقبون مطلقا بالتربع يسمحون فال العرب بعض أما
 األمم طريق فعن حكومام تربعت وإن البنوك، من التقارير ويطلبون البنوك
 يف تذهب التربعات تلك من% ٨٠ أن أي األمحر، الصليب أو املتحدة

 والسيارات الفنادق كأجرة ،املتحدة األمم ملوظفي اإلدارية املصروفات
 ورمبا" اليونيسيف "منظمة تفعل كما الكفار ألطفال تربعوا ورمبا. وحنوها
 السعودي، الوزراء جملس قرر كما" ثقافيا تراثا "األصنام وجعلوا املال بذّروا

 يسرق وبعضهم" اليونسكو "منظمة تفعل كما القدمية تاجلاهليا يبعثون بل
 املعروفني األثرياء بعض ويكون مثال، املالية وزارة ولوه إذا املسلمني مال بيت
 !األمريكان خصوصا للكفار يتربع مث كبرية ثروة

 يسرق من جيد مل إنه" شوارسكوف "اهلالك السابق القائد قال وقد 
 واحتالل العراق تدمري حرب هي اليت ،الكويت حترير حرب يف إال نفسه

 األمريكية األزمة عن يقول اجلمهوري احلزب كبار أحد ومسعت الكويت،
 حسني باراك "املرتد الرئيس أما ،"تعطينا سوف اخلليج دول إن: "حاليا
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 تطول أن عليه وماذا. عقودا متتد قد اإلرهاب على احلرب إن: فيقول" أوباما
 قال إذ وأمر أدهى هو مبا" ترامب "جاء مث ع،يدف الذي هو غريه دام ما

 على وجيب !!سوريا يف اآلمنة املناطق متويل اخلليج دول على جيب إنه بلسانه
 .سوريا يف األمريكي اجليش متويل -قال كما- الثرية الدول

 قناة تضرب العقبة خليج إىل األبيض البحر من قناة حلفر نتنياهو وخيطط
 .النفط دول ىعل متويلها ويكون السويس

 مركز مقر يف وأين؟ دوالر مبليار للكفار تربع اخلليج أثرياء وبعض
 أنفقوه، وفيم املال هذا أخذوا أين من اهللا يسأهلم وسوف!! العاملي التجارة
 ومسؤولية، أمانة بل يعتقدون، كما حرية يسمونه عبثاً املسألة وليست
 للنوادي التربع ذلك ومن ،اهللا أمهله وإن بالفقر للكفار يتربع من كل وليبشر

 .هنا املبذرين بعض هلا يتربع كما الغربية الرياضية
 يف خصوصا وحوهلا مكة يف الذين للفقراء األموال يدفعون ال وملاذا

 سيما ال كثريا؟ به يستهزئون الذي اجلنوب من كثرية ومناطق والساحل امة
 الكربى، األخرى ناملد يف الفقر إن بل عريش، وأيب وبيش وصبيا جازان يف

 الفقراء يف أن مع هناك، الشديد الفقر فرأوا أضم املتطوعني بعض زار وقد
 ورأيت مبكة بيوم يف البيت آل بعض زرت وأنا الشريف، البيت آل بعض

 .وعوزهم فقرهم
 املسلمني أحق وأن الكفار، من أحق املسلمني أن وجنزم نعتقد وحنن

 .الشريف البيت أهل هم بالعطاء
 بل الضمان، من أو الصدقة من واملطلب هاشم بنو يعطى الأ واجبالو

 كل من أوىل فهم املسلمني، مال بيت من" املخصصات "هلم نفرض أن جيب
 من أصل أن إيل أحب  النيب لقرابة واهللا: "الصديق بكر أبو قال وقد ،قرابة

 وبأهل بنفسك ابدأ: قالوا يبدأ مبن الصحابة استشار ملا  وعمر ،"قرابيت
 إليه أحبهم مث  النيب قرابة بقية مث املؤمنني بأمهات وبدأ ال،: قال. بيتك
 .منهم وأبناؤه وهو املسلمني بقية مث والسالم، الصالة عليه
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 أقل راتبه كان من إن) الراجحي صاحل وهو (هنا األغنياء أحد قال وقد
 الذي كيفف املسكني؟ باملتقاعد فكيف الزكاة، يستحق ريال آالف مخسة من
 له؟ عمل ال عاطال كان أو أصال؟ يتوظف مل مبن فكيف آالف؟ ٥ جيد ال

 األيتام تشريد منه وال الفقراء، هلؤالء الدفع منع اإلسالم من وليس
 اإلسالمية اخلريية اجلمعيات أو املؤسسات من إلطعامهم يعمل من ومعاقبة

 وسيلة، بكل ذلك على ويشجعون" الثالث القطاع "الغربيون يسميها اليت
 .اهللا هداهم- املسلمني عند احلال عكس

 احلكومة؟ من إذن بغري للصومال تتربع كيف يل وقيل استدعيت وأنا
  .وظيفة يل كان حني وذلك ،"املاعون "سورة حينه يف الداخلية لوزير فكتبت

 كما أصحابه يسجن أن بد ال" اإلرهاب "من نوعا التربع أصبح واآلن
 ظن جدة يف اإلدارات بعض أن العجيب ومن اخلريية، احلرمني مبؤسسة فعلوا

 احلرمني بورشة فجاءوا املؤسسة، هلذه تابع" احلرمني "اسم عليه شيء كل أن
 طريق منهم لمأس أدري وال!! احلرمني ذكر فيه ما وكل احلرمني ومغسلة
 !ال؟ أم احلرمني

 أحد وال الكنائس، أبواب عند طوابري يصفون الغرب يف الناس رأيت وقد
 دينهم هو املسلمني من الفقراء ذنب فهل املليارات، تذهب أين الكنائس يسأل

 !خضراء؟ أو زرقاء ليست وعيوم أشقر وليس مثال أسود شعرهم أن أو
 إىل تنبيههم ترك -نظري يف- املالية وزارة أو للحاكم الغش ومن
 .الفقراء إعطاء وضرورة الفقر مبشكلة االهتمام
 لغزة أتربع مل أنا: قلت ولكنك لغزة تربعك سببب حوكمت أنك ولو

 الذين هم غزة يف املسلمني أن مع ألطلقوك،" مانشستر "لنادي تربعت وإمنا
 .شرعا فحرام الكفر ألندية التربع أما واحلصار، الظالم يعانون

 يقولون من يسجن ومل طويلة سنوات اخلريي العمل أهل يسجن وملاذا
 يف ويكتب يصرح وبعضهم مساه؟ اسم أيب الدين هو اإلرهاب سبب إن

 كتب فهذه واهللا، وكذبوا والوهابية، التيمية هو اإلرهاب سبب إن اجلرائد
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 ذلك، فيها أجد فلم منها استطعت ما أنا قرأت وقد منشورة متاحة الشيخني
 للدكتورة طروحااأ يف ذلك" النج يد تنايان "األمريكية الكاتبة حبثت وقد
 ستيف" من امليدان هذا يف اطالعاً وأكثر أوثق وهي ،لكذ من شيئا جتد فلم

 ."شوارتز"و ،"فلني لكي ما"و ،"بانون
" العريب الفكر مؤسسة "مثل- اإلسالمية غري اجلهات بعض ختتار وحني

 دول من رئاستها يتوىل من -العرب كذا وزراء أو" اليونيسيف منظمة"و
 ولكن الرئيس، ذلك ا يتحلى اليت الشخصية للمواهب ذلك فليس اخلليج

 علماء وعلى يشاء، كما يطلب أو ينفق أن له إذ! واإلنفاق املال أجل من
 أن الشعوب وعلى !اإلسالم على التأليف باب من أنه أو ،السكوت دينه

 .وتوافق ترضى
 حسب الدهاء، أو العلم أو التخطيط سببها املال وفرة أن يظن والغرب

 رمبا ذلك أن يعلم وال ،]٧٨:القصص[ ﴾&   %   $   #   " ﴿": قارون "قول
 .حيب ال ومن أحب من الدنيا يعطي تعاىل وأنه استدراجا كان

 خرييا عمال" التنصري "يسمي الغرب أن هو يقينا، وعلمته شاهدته وما
 وتعطيهم املهاجرين، تستقبل اليت هي التنصريية املنظمات وأن إنسانيا،
 من نصريوالت لليهود تتربع اليت الشركات يعفون األمريكان وأن هلم، وتتطوع

 شركة أي أو" بيبسي "وشركة" ماكدونالدز "شركة سيما ال الضرائب،
 رأس على يعدونه التنصري يف عمل إذا األمريكي املوظف وأن أمريكية،
" كارتر جيمي "القسيس الرئيس وأن الوظيفية، امليزات كل ويعطونه العمل،

 عمل ووه العمى، ملكافحة املاليني يدفع إنه ويقول اخلليج لدول يأيت
 النفط، دول من املاليني ويقبض ،)أطالنطا (يف مركزه به يقوم تنصريي
 .املعمداين مذهبه خصوصا النصرانية نشر يف لينفقها

 يريد، ما األمريكية احلكومة من يأخذ أن -فخامته- يستطيع ال وإذ
 أنفقوا كم وال ،أعطوا عما أحد يسأهلم ال الذين األعراب هؤالء إىل فليأت

 .شيء على أحد بهمحياس وال
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 جمرد إال عندهم النفطية الدول ليست عموما والغرب املتحدة واألمم
 وهم رقيب، وال حسيب بال يشاؤون ما حكامها هلم يدفع" فلوس كيس"

 املسؤولني بعض صرح وقد"! املبذرون البدو "اخلليج حكام يسمون
 املال، على حياسبهم أحد وال" كوجنرس "عندهم ليس هؤالء بأن األمريكان
 ).مالٌ وللجهال لمع لنا: (يقول وبعضهم

 وضع أن يرى وبعضهم ،"الرز مثل عندهم الفلوس إن "يقول وبعضهم
 أحد قاله ما نص وهذا يشركون، عما اهللا تعاىل رباين خطأ بالدهم يف الثروة

 .األمريكي الرئيس مستشاري
 عيدف بأن الصلح على "سامل حسني" املصري األعمال رجل وافق وقد

 واحد وهو هذا جنيه، مليار ٣٠ بدفع طالبته احملكمة ولكن جنيه، مليار ٢٤
 وأبناؤه، سيدهم أعطي وكم البقية أعطي فكم مبارك، حسين أصدقاء من

 أموال ومن احملروم؟ املصري الشعب أموال من سويسرا بنوك يف كدس وكم
 .بعد من السيسي أعطي وكم املخدوعة؟ الشعوب

 يعترف مل الكثرية املليارات من السيسي أعطي ما مع أنه والعجيب
 بقية ذهب فأين فقط، مليارات ثالثة وصلته بأنه إال املصري املركزي البنك
 الرئيس؟ لسيادة الشخصي للحساب أم لبشار أم أإلسرائيل، الرز

 املساكني من املاليني بلدنا ويف ،الرز مثل عندنا الفلوس تكون وكيف
 تبيح اليت العقيدة هي وما عالجا؟ وال ملبسا وال مسكنا أحدهم جيد ال الذين

 التربع حد إىل التخمة ا وتبلغ املليارات متلك قليلة قلة لدينا يكون أن
 الوقت ويف العاملي، التجارة مركز بناء إلعادة التربع أو الكروية، لألندية
 اإلعالم يعرض وكيف املسحوقة؟ املاليني تلك جمتمعنا يف يكون نفسه

 البلديات على جيب مما الصفيح بيوت وتكون الشاهقة للعمارات خلفيات
 ،اإلزالة جمرد من تقدما أكثر القاهرة يف أم على! البلد تشوه ال حىت إزالته

 !أراضيها السمان القطط ويعطون حرقا القدمية األحياء حيرقون إذ
 ريال مليار ٣٥ يعادل ما الدوالرات من دفعت اخلليجية الدول وإحدى
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 وملاذا إذن؟ هو أعطته فكم السجن من وإخراجه مبارك حسين برباءة كمللح
 قبض فقد "ترامب" اهللا عدو أما مرسي، حممد عن القتل لدرء شيئا يدفعوا مل

 !التاريخ طوال فداء أو جزية من الكتاب أهل من ناملسلمو أخذه مما أكثر
 سوف اهللا وأن زائل، دنيا متاع كله ذلك أن املؤمن يعزي الذي أن على

 يرد ومل والكبرية، الصغرية على وحياسبهم أخذ ومن أعطى من ،كلهم يسأهلم
 ؟)أنفقه وفيم ،اكتسبه أين من (ومها املال يف إال سؤاالن أعلم فيما شيء يف

 بالدين هلا عالقة ال سياسية مسألة املال دفع أن النفطية الدول وترى
 ال بل هذا، عند يقف راألم وليت عوقب، فيها منهم تدخل ومن وبالعلماء،

 ويقول فيه، ليس مبا عليه ويثين وميدحه احلاكم يفعله ما يبارك أن للعامل بد
 إن فيقول رأيه، لتوافق النصوص أعناق يلوي أو اهللا، سبيل يف ينفق بأنه

 بال، على للحاكم خيطر مل أمر وهو لقلوم، تأليفا الكفار يعطي إمنا احلاكم
 خيدم إنه وقالوا خلرجوا للصنم يسجد هوو حاكم على هؤالء دخل ولو

 احلاكم سقوط يسبب مما ذلك وأمثال املسلمني، قضايا لنصرة ويعمل الدين،
  .الشعب أعني من والعامل

 هو احلاكم لكان سائغ وإنكاره مقبولة ونصيحته مكانته للعامل أن ولو
  .اآلن مألى الدولة خزينة ولكانت ذلك، من املستفيد

  اليمن؟ يف تتورط مل احلكومة أن لو كيف مثال فانظر
  أمريكا؟ من السالح تشتر مل أا لو كيفو
 ما غري سالحها وأن كاذبة أمريكا وعود أن عينني ذي لكل يتضح ملأ
 مصانعها؟ به تصفه

 من حتميهم أمنية مظلة بإنشاء اخلليج دول أمريكا وعد ذلك ومن
 حيتجوا أو السالح، هذا على بأنفسهم حيصلوا لكيال وذلك اإليراين، النووي

 سنويا؟ املليارات من املظلة هذه تكلف كم: هو والسؤال بشأنه، إيران على
 أو املظالت من بصدقٍ أعطوا ما اليهود نفع وهل السنني؟ من تستغرق وكم

 خدعة اإلسرائيلي اجلو سالح قائد قال كما القبة أن أم الصاروخية؟ القباب
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 فهل أكذوبة املظلة وجد اجليش ادةق من هنا أحدا أن ولو كربى، وأكذوبة
 املستفيدون األثرياء أو التجار من مث اليهودي؟ القائد قاله ما يقول أن يستطيع

 ومن هناك السالح جتارة ميلك ومن أمريكا؟ داخل يف املظلة هذه من
 املفاوضات يف طرفا اخلليج دول تكون ال وملاذا له؟ الصانعة الشركات

 تكفي؟، أمريكا أن أم إليها؟ واألقرب إيران؟ من كرباأل املتضرر وهي النووية
 لديها أن مع وتستجدي، تصرخ اليت الصهيونية الدويلة أمريكا مع ويكفي
 كي جتأر هي بينما يراقبه، وال أحد يفتشه ال الذي النووي" دميونة "مفاعل
  :قبل من شوقي أمحد قال كما والتربعات، املال على حتصل

  بطناً للظامل إن
  

  علة غري من كييشت  
 .إسرائيل بطن وهكذا  

 وباب اخلليج منطقة عن لتدافع البحار وراء من بأمريكا يأيت الذي وما
 هذه إىل واليمن ومصر اخلليج أبناء وصل وهل السويس؟ وقناة املندب
 ؟العجز من الدرجة

 تبيعها الدول بعض أن مع سنويا باملاليني الطائرة يستأجرون وكيف
 ؟دوالر آالف بعشرة

  والنسبة؟ العمولة قلّت الثمن قل إذا أنه أم
 وكيف قراراا؟ يف حرة دولة األسلحة بإنتاجها تركيا أصبحت وكيف

 بينما سورية، مشايل يف هلا آمنة منطقة تفرض أن ترامب أنف رغم استطاعت
 يضعوا أال العرب جزيرة يف حلفائها بل أصدقائها على أمريكا تفرض

 إسرائيل؟ من قريبا الصينية الصواريخ
 الضالون إذ إيران؟ نعادي مما أكثر وإسرائيل أمريكا نعادي ال وملاذا

 األصل يف يوافقوننا ال فهم النصارى أما األصول، بعض يف يوافقوننا واملبتدعة
 أكثر؟ أو عدوان لنا يكون ال وملاذا ، حممد رسالة وهو الكلي

" نيويورك "يف أو" أبيب تل "يف أضرحة بناء تريد أا تذكر مل إيران نعم
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 صاحب يسمونه من مثل الشرقية املنطقة يف الذين بعض حىت الشيعة كل بل
 األضرحة ببناء ويصرحون ويعلنون يكتبون) الصفار حسن (السماحة
 جريدة يف ذلك قرأت وقد املدينة، يف البقيع يف أو مبكة" املعالة "يف واملقامات

 يقول كما راتبه يأخذ وهو النصراين، اخلازن جهاد حتريرها يرأس اليت" احلياة"
 احلقوق إن الشرقية يف الرافضة ويقول سلطان، بن خالد األمري من اجلريدة يف

 وملاذا التوحيد؟ أصحاب م فعل وماذا ؟ذلك يعين فماذا توهب، وال تنتزع
 يف الكوع ومسجد ىن،م يف البيعة ومسجد مكة، يف املولد مكتبة يتركون
 ويدعون ويقدسوا املفتعلة اآلثار هذه إىل واملخرفون الروافض فيأيت الطائف،

 يبين؟ أن اهللا عبد امللك من الصدر مقتدى طلب وماذا ،اهللا غري
 ولكن ،عامة اخلرافة أهل ومثلهم وشركهم الرافضة عداوة تتجلى وهكذا

 .بدع أهل جمرد وليسوا صرحاء كفار وهم عداوة، منهم أشد الكتاب أهل
 يصلوا ال حىت ،خاصة والربتغاليني عامة الصليبيني العثمانيون حارب وملاذا

 كانوا أم أم ؟للحرمني محاية واملدينة مكة إىل البحار أقرب األمحر البحر إىل
 والتوفيق؟ واحلزم والرشد احلكمة أهل فقط وحنن تلك، حرم يف خمطئني

 العثمانيني ايام كان كما إسالمية حبرية األمحر البحر يكون ال وكيف
 !!عرب وحنن أتراك العثمانيني أن أم جهاته؟ كل من به حييطون واملسلمون
 واألبيض، األمحر البحرين بني تصل قناة حفر الرشيد هارون أراد وقد

 عن فعدل الشريفني احلرمني لغزو يستخدموا قد الروم الصليبني أن تذكر مث
 ،"باشا علي حممد "وذرية" ليسبس فرديناند "اللص مار جاء مث ذلك،

 األمحر البحر فاحتلت الصليبية أمريكا جاءت وأخرياً ،"السويس قناة "فحفروا
 !فيه األمريكية السفن رأيت بنفسي وأنا

 كما بغداد، على" كروز "صواريخ األمريكيون أطلق األمحر البحر ومن
 مسوه مما وحذروا ،األمحر البحر احتلوا) األمريكية البحرية مشاة" (املاريرت "أن
 كما اهليئة تضايقهم ملن هواتفهم وأعطوا! اهليئة أي) الدينية الشرطة(

 أو" املاريرت "أولئك أن الليرباليون وأشياعهم الصليبيون ويدعي يزعمون،



 

 
 

١٠٤٣ 

 دولية؟ مياهاً األمحر البحر كان فمىت الدولية، املياه يف هي البحرية القطع
 مث الدويل؟ قانوم إىل حتاكمنا ومىت حبارنا؟ بدخول مهل مسحنا ومىت

 املياه يف وهم م استنجد من وينجدوا هواتفهم يعطوا أن هلم ميكن هل
 يقال؟ كما الدولية

 إىل النظرة وتغريت احلمد وهللا انكشفت فقد بإيران أمريكا عالقة أما
 وانظر لة،الطاو حتت عما الظاهري التالسن يغرنك وال ،"األكرب الشيطان"

 خامنئي أول وقد تقاتل؟ من ومع العراق يف األمريكية الطائرات حتمي من
 وقال ائية، العبارة اإليرانية الصحف بعض وحذفت" ألمريكا املوت "عبارة

 السي على خيفى وهل ،"إسرائيل تستهدف ال إيران: "كبري إيراين مسؤول
 التاريخ ووقائع إليران، ناءمي أكرب ديب كون من بعينه أحد كل يراه ما إيه آي
 .الصليبيني مع الرافضة وقوف تؤكد يأيت سوف وما ورأينا قرأنا كما

 األمريكيني بعض وألف ذلك، من طرفا تيمية ابن اإلسالم شيخ وذكر 
 افتعلت ورمبا ،"وإيران أمريكا بني السري التحالف "عنوانه كتابا سنوات قبل

 وما هرمز، مبضيق وحتكّمها اخلليج يف مهاحتكّ لزيادة إيران عداوة أمريكا
 يتظاهر وأن فقط، اإلعالم يف الظاهر يغرنك فال فوقها، ما غري الطاولة حتت
 وهذا ،حيللون وال يقرأون وال مغفلون مثلنا فهم أمريكا ضد اإليرانيني بعض

 من أذكى أمريكا أن وال شيء، كل يف األهداف اتفاق يعين ال التحالف
 أنه جهة من ،إسرائيل لصاحل فهو إلسرائيل اإليراين تهديدال يغرنك الف ،إيران
 أمريكية قاعدة ويبنون باملليارات، وعمالؤها أمريكا متدها أن أسباب أحد

  .بشيء إسرائيل رمت إيران أن لو فعال سيتحقق ما وذلك !النقب يف
 أن يهمها كما الصابرين، تنظيم هو فلسطني من إيران يهم والذي

 .عليها الرد ويستطيع إلسرائيل افئامك اهللا حزب يكون
 محرا لكانوا الدواب من كانوا لو: "الرافضة عن السلف بعض قال قدو

 لو: "اهللا رمحه مصرف بن طلحة وقال ،"رمخا لكانوا الطري من كانوا ولو
 خمس يدفع من على بغريب وليس ،"وفضة ذهبا بييت الشيعة مألت شئت



 

 
 

١٠٤٤ 

  .وفضة ذهبا  اهللا رسول على يكذب من بيت ميأل أن للماليل، ماله
 الروافض كتب من ذلك على ونستدل عقدية املعركة جنعل نأ واملهم

 والعدوان البدعة بني مجع ومن ،التاريخ طوال فعاهلمأ ومن وحديثا، قدميا
 .ردعه وجب

 الرافضة طعنهم أوروبا يف تقدموا كلما العثمانيني أن تارخييا الثابت ومن
 أزاً، الرافضة يؤزهم والنصارى عندهم، نواصب سنة نوفالعثماني اخللف، من
  !وثنياً قاتلوا أو إقليما الرافضة فتح أن قط التاريخ يف حيدث ومل

 ذكر وقد منهم، يكن مل من مع الوعد إخالف يستحلون والرافضة
 يصدق وهذا السعودية، يهامجوا أال وعدوه احلوثيني أن عشقي أنور اللواء
 دوالر، مليون ٧٠٠ مبلغ احلوثيني أعطت وديةالسع أن من يقال ما عندي

 يف حمصورة املعركة تظل أن على بالريال، املليار ونصف مليار حوايل أي
 .األخرية احلرب وقامت الوعد أخلفوا إم مث اليمن،

 وأن تشاء، كما العراق يف تتدخل أن إليران حيق الرافضة نظر وحسب
 ولو العراق إىل نياملدرب ترسل أن التركي حيق وال ،"سليماين قاسم "إليه ترسل
 سفريها يكون أن إليران وجيوز وتركيا، العراق بني اتفاقية مقتضى ذلك كان
 ثامر "سفريها يكون أن للسعودية حيق وال ،"مسجدي "الصريح اإلرهايب هو

 !وهايب تكفريي طائفي الرافضة عند ألنه" السبهان
 وال الصدر ومقتدى فري،عاجل واإلرهايب العبادي يستقبلون وكيف

 وإيران وإسرائيل أمريكا نعادي ال وملاذا الضاري؟ حارث الشيخ يستقبلون
 أهل عقيدة هي كما املبتدع عداوة من أكثر الكافر عداوة جنعل لكن معا،

 كفر ورمبا مقبوال، ذلك كان الصراح الكفر أهل املبتدع بحار وإذا السنة؟
 .بدعته عنه

 على سياسته تقوم زعيم أي إيواء جيوز ال أنه أيضا بذلك يتعلق ومما
 بل ،جنسيته محلة غري من حىت الرأس غطاء ومنع املصليني ومراقبة املنابع جتفيف

 اهللا لعن: ( قال وقد والفنادق، السياحة يف وشاركته أعطته اليت الدول، من
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 صاحب وقر من (-يرفعه وبعضهم- السلف من كثري وقال ،)حمدثا آوى من
 .وحديثا قدميا الواقع هو اهلدم وهذا ،)اإلسالم هدم على أعان فقد بدعة

 .ذلك من أشد هو بل فقط، بدعة صاحب ليس الزعيم وهذا
 .هناك؟ وحياكَم شعبه إىل يسلَّم ال فلماذا بريئا الزعيم هذا كان وإذا

 املسلمني، مال بيت من عالجه جيوز ال بل ،إيواؤه جيوز ال فقط وليس
 الدميقراطي؟ الغرب يستقبله مل وملاذا

 أن ميكن ال اليت السياحة يف مشاركته حكم ما األجالء العلماء نسأل وحنن
 حكم وما املخدرات؟ وتعاطي اخلمور وشرب واإلباحية والعري الفساد من ختلو
 .جمانا املليارات يعط مل إن هذا املسلمني مال بيت من باملليارات يشاركه من

 أو سارقا أو حماربا آوى ومن: "اهللا رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 وقد اجلرم يف شريكه فهو تعاىل هللا حق أو حد، عليه جيب ممن وحنوهم قاتال
 ".ورسوله اهللا لعنه

 رأس عن الغطاء نزعوا الزعيم ذلك زبانية أن يذكر السعوديني وبعض
 .بذلك وحدثين بالقوة زوجته

 عن األغطية املدرسون يرتع هناك يدرسن الاليت السعوديات والفتيات
 عبداهللا بكر "آنذاك السعودي للسفري للشكوى دفعهن الذي األمر رؤوسهن،

 .له يستجب مل! الرئيس فخامة ولكن ،"بكر
 له السابق الرئيس فعله أو ارم هذا فعله ما كل أن نعتقد وحنن

 بعده جاء من فعله أو فضيلة، صاحب لقب الرابطة منحته الذي" بورقيبة"
 .املزعومة اإلنسان حقوق أبسط مع ويتناىف ه،إنكار جيب باطل

 الشريفة، القرابة سيما ال ،الفقراء هم به الناس وأحق ،اهللا مال املال وإمنا
 اليت االقتصادية األزمة يف كان ورمبا لغرينا، خرينا يكون أن أبدا جيوز وال

 .أقل ماالً اإلسالم أعداء يعطى أن أقلّه ،كثرياً خرياً مؤخراً أصابتنا
 الكفار، عن تغنينا هائلة وثروة ،مستقالً سياسياً فكراً لدينا أن املقصودو

 رسوله وسنة اهللا كتاب أقمنا ذاوإ إدارة، وحسن تنظيم من ملديه مما إفادتنا مع
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 االجتماعي العقد "الغربيون يسميه ما إىل حنتج مل صدقا الراشدين وخلفائه"، 
 تربر الغاية أن من" ميكيافللي "قاله ما نرد بل ذلك، وأمثال" السلطات فصل "أو

 ما نرد كما بطبعها، شريرة اإلنسانية الفطرة أن من" هوبز "قاله وما ،الوسيلة
 والثورة التنوير عصر "أفكار ونرد ،"القوانني روح "يف" مونتسكيو "كتبه

 وثورة االجنليز، عند" كرتا ماجنا "العظيم العهد وكذلك عندهم،" الفرنسية
 يف فنحن حق من هذه يف ما كل إذ األمريكية؛ الثورة كذلكو ،"كرومويل"

 يف الباحثون أصبح وقد منه، أفضل هو ما وعندنا إليه، سبقناهم وقد ،عنه غىن
 األمريكي الدستور بني الكثرية املشاات من يتعجبون اليوم الدستوري الفقه
 نسخة نهاوم ،لديهم نسخ للقرآن كان أنه يف شك ال لكن الكرمي، القرآن وبني

 واآلباء ،أمريكا رؤساء أعظم من وهو ،"جفرسن توماس "األمريكي الرئيس
 وال ،خرافات من البايبل يف ما حذف وقد مسلم، بأنه ومتهم هلا، املؤسسني

 .أيضا عليه اطلع" ماديسون "األمريكي الدستور أبا أن ريب
 يف مكتوب دستور وأعظم أول أن -وغربيني شرقيني- الباحثون ويقرر

 وقد املدينة، قدم ملا الصحيفة كتب حني  اهللا رسول قرره ما هو التاريخ،
 الدستورية، الوثائق من وغريها األمريكية احلقوق وثيقة يف الدستور هذا أثر
 رئيسهم حكم مدة حددوا وقد قط ا يعملوا مل اليت املساواة سيما وال

 مل إن هذا ات،سنو بأربع والته حكم مدة عمر حدد وقبلهم سنوات، بأربع
 الوثائق أكثر هي العمرية العهدة أن كما ،نصا اإلسالم عن نقلوا يكونوا

  .مياثلها ما بعدها يأت ومل املسلمة، غري األقليات حلق حفظا التارخيية
 يف وبعضها وغريهم، إسحاق وابن أمحد اإلمام رواها الصحيفة وهذه
 .عليه يدل ما القرآن يف بل الصحيحني
 أو- امللك بني الفصل الغربيون أخذ والسلطان اخلليفة بني الفصل ومن

 !!الربملان أو الوزراء ورئيس امللك بني أو -امللكة
 .مستقلة بكتابة اهللا شاء إن سنفرده القضاء وألمهية



 

 
 

١٠٤٧ 

 :املساواة -
 الدميقراطية حققته الذي املساواة، مبدأ الغربيون به يفتخر ما أعظم من
 به وعمل الكرمي، القرآن قرره مبدأ املساواةو الفرنسية، الثورة به وطالبت
 اهللا وجه به ويراد وأمشل، أفضل وبصورة بقرون الثورة تلك قبل املسلمون

 ،]١٣:احلُجرات[ ﴾Q   R   S   T   U﴿ الكرمي القرآن يف جاء فقد وحده،
 خضرييا، أو قبليا أعجميا أو عربيا اإلنسان كان سواء املعيار هي فالتقوى

 اجلاهليون، يقول كما حبر طرش أو صانعا أو بلحطيا أو يمياهت أو صلبيا
 إخل،.. صليب وال عبد اجلنة من السالم عليه آدم مع يهبط مل أنه به واملقطوع
 يف بشري جتمع أكرب وهو النحر، يوم الوداع حجة يف  النيب وخطب
 إال أسود على أمحر وال ،أعجمي على لعريب فضل ال: (فقال القدمي، التاريخ
 ).بالتقوى

 كما أسود وهو حلته وكساه وراءه زيد بن أسامة مواله  وأردف
 وقد الناس استعبدمت مىت: "الشهرية مقولته اخلطاب بن عمر وقال معلوم، هو

 ".أحرارا أمهام ولدم
 فيك امرؤ إنك: ( قال السوداء ابن يا لرجل ذر أبو قال وملا
 )!جاهلية

 الثورة قامت مث أمريكا، األولون آلباءا أسس اإلسالمي املبدأ هذا وعلى
 .اليوم العامل جينيها اليت املرة الثمار وكانت أهدافها، حرفوا مث الفرنسية،
 ما الدميقراطية إن: يقول" توينيب أرنولد "الشهري اإلجنليزي املؤرخ إن بل

 احلرية "املتناقضني املبدأين هذين بني الصراع حتته خيفي دخان إال هي
 واملساواة احلرية بني احلد يضع أن حقه من الذي من نسأل وحنن ،"واملساواة

  البشر؟ من
 أسود رجل األخوياء مجلة من كان ،أمريكا سعود امللك زار وملا
 سعود امللك ولكن األبيض، البيت دخول من ومنعوه احلراس فرده البشرة،
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 أرقى؟ الفكرين فأي دخوله على أصر
 يزداد عامل يف مفقودة املساواة بأن ،انفسه املتحدة األمم تقارير وتؤكد

 شديد متييز فيها يكون اليت اتمعات يف سيما ال فقرا، وفقراؤه غىن، أغنياؤه
 يف الساكنني أو اتمع لغة بغري الناطقني أو النساء أو املسلمني أو السود ضد

 .معينة اجتماعية لطبقة أو معينة مناطق
 مل عمليا ولكنهم حقوقهم، يقةوث يف املساواة األمريكيون وضع وقد

 األبيض كان ولو األبيض يقتله عندهم األسود زال ما بل ذلك، يطبقوا
 كما- العبيد ماليني اصطياد على االستعماري تارخيهم وقام شرطيا،

 على اليوم حىت يزالون وال. أصال عبيدا ليسوا وهم أفريقيا من -يسموم
 أي يف أسود واعظ أو قسيس ودوج عندهم احملال فمن البغيضة، عنصريتهم

 .نفسه البيضاء الكنيسة مذهب على األسود هذا كان ولو بيضاء كنيسة
 عندهم قامت وقد متأخرون، بأم عليهم احلكم أسباب أحد وهذا

" األجور مساواة "قانون" جونسون "الرئيس وأصدر ،)املدنية احلقوق حركة(
 على توقع العاملة األمريكية أةاملر ولكن الكوجنرس، وأقره واملرأة الرجل بني

 الشركات من كثري يف ذلك من أقل فعليا وتقبض كالرجل راتب
 ألسباب بعضهم به ورضي ،العبيد حترير األمريكان أعلن كما واملؤسسات،

 الواليات بني احلرب ذلك ألجل وقامت ،إنسانية ألسباب وليس اقتصادية
 أصول من" لينكولن إبراهام "عندهم وحمررهم ،اجلنوبية والواليات الشمالية
 !اغتالوه لكنهم" املوريسك "من إسالمية

 بينما الكربى، املدن يف البيض أحياء عن النظر يغضون واألمريكان
 العنصرية وهلذه واجلرمية، املخدرات عن حبثا السود أحياء دوريام جتوب
 وقد! مسلمون كلهم السود إن: منهم النصارى حىت السود يقول املنتنة
 البيضاء العصابات قتلت وحدها شيكاغو ويف الغريب، الغزو قبل كذلك كانوا
 .م٢٠١٦ سنة السود من كثرياً

 بني السيما املختلفة، النصرانية القبائل بني الصراع اشتد رواندا ويف
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 وقد اآلمنة، املالذات هي اإلسالمية اجلوامع وكانت ،"التوتسي"و" اهلوتو"
 .مفتيها بذلك وأخربين ينهح يف الدولة رئيس بذلك أشاد

 كانت ولو ملون لكل هي بل بالسود خاصة العنصرية هذه وليست
 ،يهوديا كان إذا إال ،"آريا "ليس أي أشقر، غري شعره لكن بيضاء، بشرته

 أم بريطانيا ومنها أوروبا يف أيضاً هي بل بأمريكا العنصرية ختتص وال
 أو األسود، فقط وليس لونم أي يعاملون إذ ،-يقولون كما- الدميقراطيات

 أو عليه صرخوا أو قتلوه ورمبا ،خمتلفة معاملة اآلري العرق غري من كان إن
 املرأة حجاب مزقوا أو الوظيفة يف روهأخ أو القطار، أو احلافلة من أنزلوه

 مسلما كان إذا أما ،قبلوه نصرانياً أو يهودياً إليهم املهاجر كان وإذا! املسلمة
 .طرده يبغين إرهايب فهو

 مثل أنفسهم الربيطانيني وليسأل ،املسلمني فليسأل ذلك يف شك ومن
 على احملافظون شنها اليت احلملة وليقرأ ،"مريور الديلي "صحيفة حترير رئيس

 .لندن عمدة منصب يتوىل لكيال" خان صديق"
 من تشكو وال" النفط عرب "تسميهم ممن الربيطانية الصحافة وتشكو

 عرب ينفق حني يف والبنوك، واملال املناصب يف حتكما كثراأل وهم ،اليهود
 ذرية من وكلهم إخوة واليهود العرب أن مع! بريطانيا يف أمواهلم النفط

 ولكن والتوراة، واملؤرخون األنساب علماء يقوله ما دع اخلليل، إبراهيم
 املشؤومة" ديفيد كامب "اتفاقية والسادات" بيجن "وقع ملا كارتر جيمي
 ".إبراهيم دم "تابك ألف

 عن الغربية النظريات يكذبون ،البشرية األعراق يف اليوم والباحثون
 اختالف بسبب إال هو ما اللون يف االختالف إن ويقولون ،البيض تفوق
 وفرص بيئة مسألة املسألة إن األنتربولوجيون ويقول الذرات، عدد يف ضئيل

 .عرقية مسألة وليست وظروف
 دماؤهم تتكافأ املؤمنون: (قال  النيب أن ميةاإلسال املساواة ومن

 مهما واملسلم سواء، والكبري الصغري دية أن أي ،)أدناهم بذمتهم ويسعى
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 .املسلم ألخيه كفء لونه كان
: فقال الناس بني يساوي أن القرشي اخلليفة يف  اهللا رسول وشرط

 ).قسموا إذا وأقسطوا (آخره ويف) قريش من األمراء(
 من اجلهاد جزء يف اإلسالم شيخ عليه نص ما ساواةامل هذه ومن

 ".بالسوية الرعية بني يقسم األمر ويل "أن) ٢٨ (الفتاوى
 واألعضاء النفس يف القصاص من اهللا شرعه ما املساواة هذه ومن
 ملوك أحد لطم ملا بالقصاص اخلطاب بن عمر الفاروق حكم وقد واجلراح،

 ،الروم مرباطورإ إىل هرب ارم ذلك نأ غري أعرابيا، اجلاهلية يف جفنة بين
 .ذلك يف قصته تقدمت وقد سوقة؟ وهو ملك وانأ مين يقتص كيف: وقال

: قالوا ما مجلة من قالوا  وقاص أيب بن سعد الكوفة أهل شكى وملا
 أم لعمر تبني وقد ذلك، يقر ال  عمر أن لعلمهم ،"بالسوية يقسم ال إنه"

 فولّوه، سعدا اخلالفة أصابت إن: وصيته يف وقال عزله، ذلك ومع كاذبون
 .عمر عن ورضي  له صرحية تربئة هذا ويف. خيانة أو لعجز أعزله مل فإين

   K   L   M   N ﴿ به اهللا أمر الذي العدل مجلة من هي املساواة وهذه
O﴾ ]٩٠:النحل[. 

 التاريخ، حضارات أعظم اإلسالمية للحضارة العظمى امليزات من وهذه
 السلطان على القاضي فحكم الفاتح حممد على ادعى العامة أحد أن حىت

 .الفاتح يد لقطعوا دعواه عن تراجع املدعي أن ولوال ،يده بقطع
 واألنثى، الذكر فيه يستوي وجزاءه الصاحل العمل أن املساواة هذه ومن
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 إنسان لكل ينبغي اليت الصفات تعاىل ذكر فقد األحزاب سورة يف أما
 ]٣٥:األحزاب[﴾r   s   t ﴿: بقوله ابتدأها وقد ا، لىيتح أن

 وللمساواة ،]٣٥:األحزاب[﴾ª © ¨§﴿:بقوله وختمها
  .املتقدم اإلسالمية احلضارة ميزات ضمن تفصيال أكثر خاص مبحث

 كما القومية هو املعيار يكون أن األيام هذه نراها اليت الشنائع ومن
 أشبهها، ما أو السعودة أصحاب يظن اكم الوطنية أو والبعثية الناصرية تقول
 رمحه باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد الشيخ برئاسة الدائمة للجنة قرأت وقد
 وجعل بالوطن إال الكفرة وسائر والنصارى اليهود بني يفرق مل من أن اهللا

  .كافر فهو واحدة أحكامهم
 يطاحمل بني ما اهللا رمحه بطوطة ابن قطع وقد بالتجنس، العربة وليست

 .جنسيته عن أحد يسأله أن دون اهلادي واحمليط األطلسي
 أفواجا، اهللا دين يف الشعوب دخلت املساواة عمليا املسلمون أقام وملا

 ،حنيفة أيب كاإلمام عربا، ليسوا ممن كثري واجلهاد والسنة العلم لواء ومحل
 هللاوعبدا الفارسي، وحبيب حازم، وأيب ،وعطاء ،ومكحول ،البخاري واإلمام

 حماوالت باءت العصر هذا ويف أمجعني، عنهم اهللا رضي اخل املبارك بن
 بني الفصل أرادوا حني باإلخفاق،" فلوتني فان"و" كرمير فان "مثل املستشرقني

 فرض استمرار يف اخللفاء بعض فعله الذي املنكر من النفاذ أو ،وغريهم العرب
 العلماء، من أحد ذلك ىعل يقرهم ومل الذمة، أهل من أسلم من على اجلزية
 .واخلطأ املنكر ذلك وفق كله اإلسالمي التاريخ املستشرقون وفسر

 املال بيت نقص اشتكى ملا والته أحد إىل عبدالعزيز بن عمر كتب وقد
 هاديا  حممدا بعث تعاىل اهللا إن! وحيك: "أسلم عمن اجلزية رفع بسبب

 ولذلك اإلميان، قابلم در ومنفعة مصلحة كل أن أي". جابيا يبعثه ومل
 وذلك القصري، عصره يف جدا املال وفاض ورعيته عبدالعزيز بن عمر اهللا أغىن

 .والعدل االتباع بربكة
 الرجوع ذلك ومن- والسنة الكتاب إىل الرجوع أن يظن الناس وبعض
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 ٩٩ عام من فقط أليس عبدالعزيز بن عمر ويل فكم الزمان خيتصر ال -العدل
 يف النفطية الدول عنه عجزت ما اهللا رمحه أجنز ذلك ومع هجرية، ١٠١ إىل

 !!عاما مثانني مدة يف والياته من حمدودة بقعة
 خالف من على واألزمات املشكالت زادت الزمن تقدم كلما بل

 قرونا تظل فسوف احلال هذه على بقينا وإن ، رسوله وسنة اهللا كتاب
 وناظر املسلمني كل عمر أغىن الوجيزة املدة هذه ويف ديننا، إىل نعود حىت

 عمر واستقدم العلماء، وأكرم البدع أصحاب وكل والقدرية اخلوارج
. وأمثاهلم الشعراء من املداحني وأقصى الربيد على النبوية املدينة من احملدثني

 !الراشدين اخللفاء سنة أعاد وباختصار
 الكميت قال الشيعة، عنه ورضي عصره يف يثوروا مل اخلوارج أن حىت
  ):متشيع وهو (األسدي

يتلومل عليا تشتم فلم و فخت  
  

  جمرم مقالة تتبع ومل بريئا  
  قت وقلتالذي فصد بالذي قلت  

  
  مسلم كلُّ راضياً فأضحى فعلت  

 أن على دليل يسلم ذلك ومع حياته، طول اجلزية يدفع اإلنسان وكون  
 .والعقل الفطرة دين اإلسالم

 من شيئا تترك مل إنك: "موته مرض يف  زيزالع عبد بن لعمر وقيل
 كانوا وإن خمرجا، هلم اهللا فسيجعل أتقياء كانوا إن: فقال ألوالدك، املال

 فلقد: "العلماء بعض قال ،"اهللا معصية على أعينهم بالذي أكون فلن عصاة
 الناس يتكففون اخللفاء من غريه وأبناء ،أغنياء العزيز عبد بن عمر أبناء رأيت
 ".املساجد بوابأ على

 عليهم وما هلم ما وبيان العمل، يف املتساوين العمال بني املساواة أما
 أال يهمه كان جبنيف" الدويل العمل مكتب "فإن التحاكم، جهة وإيضاح

 بني العدالة مه وال دين بأي وليتدينوا األيام، تلك يف شيوعيني العمال يكون
 قانون- قانونه طبقوا اهللا رمحه مإبراهي بن حممد الشيخ وفاة وعقب البشر،
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 العمل نظام "مسوه لكن ،هنا به وعملوا -جبنيف الدويل العمل مكتب
 مصدرا -أحكامها وليس- اإلسالمية الشريعة مبادئ وجعلوا ،"والعمال

 الدوائر "أو" العمالية اللجان "به حتكم ما هو القانون وهذا احتياطيا،
 والشيخ اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ كتبه عما وأعرضوا اليوم،" العمالية
 دعا الذي القاسم عبدالرمحن بني اخلالف وكان اهللا، رمحه محيد بن عبداهللا

 وأفىت ،"التأمينات "إىل دعا الذي عطار، عبدالغفور وأمحد" القانون "إىل
 الدية يف واملهندس العامل بني التفرقة بأن اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ
 عمله، من فصلوه بل هذه الشيخ فتوى رنش أو عطب من عوقبف باطل،
 .وعائلته امسه وأعرف معه وحتدثت مراراً قابلته املفصولني هؤالء وبعض

 ديته تكون كم العمل؟ وزير أحد قتل لو كيف: اآلن املتبادر والسؤال
 .القانونيني هؤالء عند

 .احلقيقة يغري االسم تغيري أن منهم ظنا" تعويضا "الدية يسمون بأم علماً
 اليت التأمينات يف وال القاسم، قال كما القانون يف ليس الصحيح واحلل

 وهو اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ فتوى يف هو وإمنا العطار، ا طالب
 واليوم والرأس، العني فعلى القضاة به حيكم وما للشرع، كلها القضايا إحالة
 ذلك ويسمون العمل صاحب من ونسبة لالعام من نسبة التأمينات تأخذ

 يقبض ال منهم وكثري تأمني، له ليس العمال من وكثري ،"اجتماعية تأمينات"
 من التأمني مبالغ حيسبون ال عادة والعمال ذلك، قبل سافر ورمبا شيئا،

 من إال يظلموم العمل وأصحاب منها، بد ال ضريبة يعدوا بل مرتبام،
 أو الشركة إحراق أو العمل يف الغش إىل العمال بعض جلأ ورمبا اهللا، رحم

 نتائج من ذلك وكل باهللا، عياذا ينتحر من ومنهم فيها، يعمل اليت املؤسسة
  .دولة أي منها ختاف تعد مل اليوم الشيوعية أن مع هذا الوضعي، القانون هذا

 .واحدا العمل كان وإن اجلنسية حبسب املوظفني تصنيف هو به واملعمول
 قرار، كل من صورة املادحني وليس الناصحني العلماء إعطاء وجيب

 يعطى أن جيوز وال الشرع، أحكام من به يوجهون أو يقولون مبا والعمل
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 ومرة بفتاواهم، يعمل وال العلماء يبعد بينما ذلك من صورة" اإلدارة معهد"
 وابن باز ابن الفاضلني بالشيخني وجاءوا اإلعالم وزارة وزعته كتابا كتبوا
 بعض يستقبلهم أعميان فقريان رجالن أما على الكتاب يف وصورومها محيد

 !!منه تواضعا املسؤولني
 مبكة عندنا كان ملا اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ كلمات من وأذكر

 اهلند عجائز على وأنا ،)اإلسالمية اجلامعة يعين (مدرسة مدير باز ابن: قوله
 !!).احلرام ملسجدبا الديين اإلشراف يعين(

  .تعليق أو تفسري إىل حيتاج ال واضح وكالمه
 من استقال املنكرات كثرة رأى ملا الشيخ أن الناس بني الشائع ومن

 !القضاء جملس
 إال يعلمها ال مليارات الرز من أعطي الذي الغرقدي السيسي واجلنرال

 ابنو باز ابن فتاوى سيما وال ،السلف كتب إحراق أو بسحب أمر اهللا،
 !اإلرهاب على حترض أا وحجته عثيمني،

 ذلك السيسي فعل وإمنا حمرم، على حيرضوا أن األفاضل شيوخنا وحاشا
 .املصري اتمع يف امللحوظ التدين منابع جيفف لكي

 وأين ؟علمائنا من عندنا أغلى مبارك وحسين السيسي أصبح فهل
 اإلسالم؟ يكن مل إن الوطنية

  عندمها؟ من دين أو بعقيدة عثيمني نواب باز ابن جاء وهل
 الفتاوى بكل فهو الشيخني بفتاوى ذلك فعل السيسي كان وإذا
 بن حممد والشيخ عامة، النجدية الدعوة علماء السيما وأشد، أنكى والكتب

 كتاب ويترك الشيخني كتب حيرق أن يعقل ال إذ خاصة، عبدالوهاب
 نفسها، السعودية امللحقيات ضبع فعلته ما عني هو هذا فعله إن بل! التوحيد

 إن) لرسونيت (ويقول الرياض، يف" ترامب "ناقشها اليت القضايا أحد وهو
 من قال كما الوهابية العقيدة تلغى وأن ذلك، على وافقوا السعوديني القادة

 إىل اإلسالمية األحكام وحتويل اجلهاد بإلغاء ذلك ويبدأ !التعليمية املناهج
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 .عامة أخالقية مبادئ
 هنيسمو من احلقيقة يف يقاتل إمنا سيناء قبائل يقاتل حني والسيسي

 ذلك يفعل وإمنا ولباسا، عقيدة البالد هلذه الناس أقرب هم الذين) الوهابية(
 بني عازلة منطقة سيناء أن على تنص اليت" ديفيد كامب "لقرارات إنفاذا
 أهلها هم العثرة حجر أن غري الثقيل، السالح من وخالية وإسرائيل، مصر
  .رفح معرب وفتح طابة معرب إغالق يريدون الذين

 وأهل سيناء أهل حساب على ولو القرن صفقة تنجح أن يريد وهو
 .فلسطني

 التاريخ يف مرة أول هذه بل فتنة، وال إرهابا اهللا إىل الدعوة وليست
 خمالفة إرجائية عبارة وهي ،"بالكلمة اخلروج "عبارة فيها نسمع العقدي
 علينا أوجب تعاىل واهللا الصاحل، السلف ومنهج  رسوله وسنة هللا لكتاب

 وهي ،ينكر الكفار مواالة أن اهللا كتاب وصريح املنكر، وإنكار احلق قول
   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡�   ~   {   |   }﴿: تعاىل قال الفتنة، من

 أولياء الكفار اختاذ الكربى الفنت فمن ،]٧٣:األنفال[ ﴾©   ¨   §
 العداوة وإعالن جهادهم جيب بل فرنسا، أو روسيا أو بريطانيا أو ريكاكأم
 .مقيدا إال للكافر" صديقي "قول يصح ال أنه العلم أهل أفىت وقد هلم،

 ،خروج اإلنكار أو النصيحة جمرد أن املرجئة مذهب ومقتضى
 اليوم وحنن تعاىل، هللا إال تكون ال اليت املطلقة، الطاعة عندهم والواجب

 العامة، وبعض املثقفني عند بل فقط احلكام عند ليس للكفار املواالة دنشاه
 ا لدعونا جمابة دعوة لنا كان ولو منها، اهللا حفظ من إال كثريين ولدى
 .املقلّدين احليارى هلؤالء

 كانت لو: "قال فقد حق، أمحد اإلمام وتبعه عياض بن الفضيل وقول
 فهذا اابة الدعوة يف الشأن وليس". السلطان يف علتهاجل مستجابة دعوةٌ يل
 أيام عياض بن الفضيل وكان ذلك، معىن يف ولكنه اثنان، فيه خيتلف ال مما

 الدين على واالستقامة الصالح بغري ألحد يدعو أن وحاشاه ،الرشيد هارون
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 دعاء أما ،توىل إذا فعله املأمون يريد ماذا يعلم كان وقد ،احلق على والثبات
 يلقبون أو العمر بطول يدعون الذين وهؤالء ،يصح فال العمر، لبطو املرجئة

 امليت يدفنون إذ عقوهلم، على الناس ويضحكون يتناقضون شاؤوا، من به
 .كذا أو كذا العمر بطويل افعلوا: ويقولون
 ؟مثال للمتوكل به يدعو أن الظن فما ،ذلك أويت أمحد اإلمام أن ولو

 من خري بالصالح فالدعوة). لو: (قال منياإلما كال أن مع املعتصم عن فضال
 .مسلم كل وعلى علينا جيب ما وهذا ،واحلفظ العمر بطول الدعوة

 هلا قال وأخيها، بأبيها اهللا ميتعها أن عنها اهللا رضي حبيبة أم دعت وملا
 ال ومةمقس وَألرزاقٍ مبلُوغَة، دوآلما مضروبة، آلجالٍ اللَّه دعوت) : النيب

مقَدتا ينهيُء مقَبلَ ش ،هلال أَجأ وتيريٌء امنه خش عدب ،لِّهلَو حو أ كُنتسلت 
أَن اللَّه كنجِين يذَابٍ مي عارِ، فذ الني ابٍوعا كَان القَرب فريل أَو خأَفض(، 
 شيخ عليهما وأثىن جماهدين، وكانا قرشيني كانا كلواملتو الرشيد أن مع هذا

 .بالغيار والنصارى اليهود وألزما السنة على كانا ألما تيمية ابن اإلسالم
 اهللا رضي عمر بن عبداهللا قال كما الشرك معانيها فمن الفتنة أما
 وقال ،]١٩٣:البقرة[ ﴾F   G   H   I   J﴿: تعاىل بقوله واستدل عنهما،

 ﴾a   b   c   d   `   _   ^   [﴿ :تعاىل قوله يف دأمح ماماإل
 .الشرك الفتنة الفتنة؟ ما أتدري ]٦٣:النور[

   N   O   P   Q   R   S﴿: تعاىل قال ،الدنيوي األذى: معانيها ومن
T   U   V   W   X   Y   Z   [   \﴾ ]وقال ،]١٠:العنكبوت :﴿f   g   h   

i   j   k   lm   n   o  p   q   rs   t   u   v   w   x   y﴾ ]١١:احلج[. 
   Ñ Ò Ó﴿: تعاىل قال واخلري، بالشر االبتالء: معانيها ومن

Ô﴾ ]٣٥:األنبياء[. 
: املنافقون قال وملا اآلن، احلال هي كما اجلهاد ترك الفتنة معاين ومن

 ،]٤٩:التوبة[ ﴾=  > ;:﴿: تعاىل قال ،]٤٩:التوبة[ ﴾8 7  6  5﴿
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 نفسها؟ الفتنة يف لنقع فتنة إنه ليقا مما رب فكيف
 من الكفار مواالة أن املقصود وإمنا الفتنة معاين حصر املقصود وليس

 نعين وال عليه، واجب ذلك بل ،خبارجي ليس منكرها وأن الفنت، أعظم
 بغري حكم من كل بل فقط، والنصارى اليهودك األصلي الكافر بالكفار
 من ناقضا ارتكب من وكل م،مسل أنه وزعم وصام صلى وإن اهللا كتاب
 ردة، وأمثاهلا األمور فهذه علمانيا، أو ليرباليا كان من وكذا ،اإلسالم نواقض
 .األصلي الكفر من حكما أغلظ والردة

 واملشركني، الكفار معاداة فأما: "اهللا رمحه عتيق بن محد الشيخ قال
 وشدد ممواال وحرم إجيابه وأكد ذلك، أوجب وتعاىل سبحانه اهللا أن فاعلم
 من أبني وال أكثر األدلة من فيه حكم تعاىل اهللا كتاب يف ليس إنه حىت فيها،
 .اهـ" ضده وحترمي التوحيد وجوب بعد احلكم هذا

 ،ضده وحترمي التوحيد وجوب من احلقيقة يف هي وبغضهم ومعادام
 تعريف ضمن فقال للتوحيد، تعريفه يف عبدالوهاب بن حممد الشيخ بين كما
 ".أهله ومعاداة الشرك من والرباءة: ".. حيدالتو

 بالسيف اإلمام على اخلروج بني دائرا الصاحل السلف عند األمر وليس
 املرجئة، تقول كما له املطلقة الطاعة وبني واملعتزلة، اخلوارج تقول كما

 ذينك بني بل أسود، وإما أبيض إما صفرا، وإما ١٠٠ إما األمور فليست
 .الرمادية املنطقة أهل من اخللق وأكثر ،قدرا شيئا لكل اهللا جعل وقد درجات

 ابن اإلسالم شيخ قال أمكن، ما املنكر تقليل الدرجات تلك أهم ومن
 ودرء تكميلها أو املصاحل جللب الرسل بعث تعاىل اهللا إن: "اهللا رمحه تيمية

 ".تقليلها أو املفاسد
 بعض نصحت ذاو ،له تقليل فهو معدودين أناس يف املنكر حصر فإذا

 هؤالء وكان املنكرات، أهل على تقبض كانت يوم اهليئة يف يعمل كان من
 .القوم وعلية القناصل يتعمدون

 نراها اليت األمور يف حىت شيء كل يف القولية السنة دلت ذلك وعلى



 

 
 

١٠٥٨ 

 كان وإن امنأكله أال  أمر فقد والبصل، الثوم أكل ترك مثل األمهية قليلة
  .داود وأبو والنسائي أمحد اإلمام روى كما طبخا امتهفلنم أكلهما من بد ال

 .أهله ونعتزل بقلوبنا فلننكره تقليله أو املنكر إلغاء نستطع مل وإن
 اخلارج اعتزالو احلياد على الوقوف: السياسية األمور يف التوسط ومن
 به وعمل تقدم كما السنة يف االعتزال ورد وقد كليهما، عليه واملخروج

 بن عمر مثل على خرجوا إن: "اهللا رمحه مالك اإلمام قالو صاحل،ال السلف
 من ينتقم مث بظامل ظامل من اهللا ينتقم فدعهما وإال معه، فقاتل عبدالعزيز

  ".كليهما
 أو السيسي يفعله ما إنكار يستطيعون ال الذين اإلخوة نوصي ولذلك

 .الطرفني يعتزلوا أن حفتر
 عمل من وحىت قلّ، ما إال صرهمع سالطني جتنبوا الصاحل السلف وكل

 أو بكذم يصدقهم أو ظلمهم على يعنهم مل عليهم دخل أو للسالطني منهم
 يدعهم ومل املنكر عن والنهي باملعروف األمر يترك ومل وجوههم، يف ميدحهم

 السلف وبعض ،يشاءون من ويولون يشاءون كما اهللا مال يف يتخوضون
 منهم، شيئا يأخذوا أن دون وهمروذكّ فوعظوهم السالطني على دخلوا
 ﴾¶   µ   ´   ³   ²﴿ ألقوامهم قالوا الذين الكرام اهللا برسل وأتسوا

 من أول له طياملع كان والنصيحة الوعظ على األجر لبِقَ ومن ،]٥١:هود[
  .عينه من ويسقط يعيبه

 علماؤنا قال وبه شرعا، معترب األمور ومآالت واملفاسد املصاحل ومراعاة
  .حمظور إىل ذلك أدى لو حىت املتقدمون األئمة قاله ما فوق ناملعاصرو
 لألسري الطعام عن اإلضراب العثيمني صاحل بن حممد الشيخ أجاز وقد

  .سراحه إلطالق السبيل هو ذلك كان إذا املوت، إىل ذلك يؤد مل ما
 إذا نفسه يقتل أن اجلزائري للمجاهد إبراهيم بن حممد الشيخ وأجاز

  .ااهدين أسرار ببعض التعذيب تحت يفضي أن خشي
 



 

 
 

١٠٥٩ 

 والقضاة القضاء
 والقضاء القضاء، موضوع اإلسالمي السياسي بالفكر قوية عالقة له مما

 وال بالعفو ال فيه يتدخل أن غريه أو الدولة لرئيس جيوز ال مستقل اإلسالم يف
 بني الفصل هي القضاء الستقالل وسيلة أفضل أن الغرب رأى وقد بالزيادة،

 التقدمي ومن ،عمليا ممكنة غري ولكنها نظرياً، جيدة فكرة وهي لطات،الس
 على وغريها العدل وزارة من األوامر القاضي يقدم أن ورسوله اهللا يدي بني
 إذا عليه الواجب ومن بكذا، أمر األمر ويل أن بذريعة ورسوله به اهللا أمر ما

 .جهة أي أو الديوان أو الوزارة إىل يكتب أن ذلك رأى
 والفوضى والتذبذب االضطراب من مبراحل السعودي القضاء مر وقد

 ،الغراء للشريعة شيء كل أرجعوا عليه القائمني أن ولو احملاكم، وتعدد
 جيب ما أهم من والقضاء ،ذلك من لسلم حقا مستقال القاضي وجعلوا

 .اهللا بإذن الثالثة النصيحة يف إفاضة والتشريع القضاء ملبحث وسيأيت إصالحه،
 وهو كتاب، أو مذهب أي من الراجح القول معرفة يف جيتهد والقاضي

 رد "وال" احمللّى "وال" اإلرادات منتهى "وال" املغين "ال بكتاب ملزم غري
 كان وقد املذهب، كان أيا مبذهبٍ وال ،"املدونة "وال" املنهاج "وال" احملتار

 وكانوا لنقصوا دا،مقلِّ منهم واحد كان ولو فقهاء سبعة وحدها املدينة يف
 .فقط ستة

 !".غيب إال املقلد وهل: "الطحاوي قال وقد
 ومن وحده، الشرعي بالدليل إال قوله أو أحد بفتوى القاضي يتقيد وال

 أو سياسية مسائل أا بذريعة اخلارجية القضايا يف القضاة حيكم أال العلمنة
 يسمى امب القضاة حيكم ال وكذا العلم، أهل اختصاص من ليست سيادية

 حنو أو للشرع، املخالفة" ناتاملدو "أو ،"األنظمةب "أو ،"الشريعة تقنني"
 قضاء هو إذ منه، خرياً اإلسرائيلي القضاء كان القضاء يستقل مل وإن ذلك،

 ،"أوملرت يهودا "الوزراء رئيس وعلى الدولة رئيس على حكم مستقل



 

 
 

١٠٦٠ 

 خبالف جهة أي من أمر القاضي جاء وإذا ،"نتنياهو "على احلكم يستطيعو
  .بالصواب وإعالمها اآلمرة للجهة الكتابة عليه وجب يعتقد ما

 .ألحد وال للديوان وال التنفيذية للسلطة تابعا القضاء وليس
 وحده هذا ويف اخللفاء، من كثري فيه تغري زمن يف قاضيا شريح ظل وقد

 .احلاكمة للسلطة خضوعه وعدم القضاء استقالل على دليل
 ألن أحكامهم، تنقض أال مههم أكرب جيعلون اليوم اةالقض وبعض

 أو االستئناف حمكمة حق ومن إدارية، درجات التقاضي جعلوا القانونيني
 احملاكم أحكام تنقض أن" التمييز "أو األعلى احملكمة أو النقض حمكمة

 أي تصدره حكم أي تنقض أن العليا احملكمة حق من أن كما االبتدائية،
 باجتهاد ينقض ال االجتهاد "األصولية للقاعدة خمالف وهذا دوا، حمكمة

 رد نقضه ألحد حيل فال النصي الدليل على مبنيا احلكم كان إذا أما ،"مثله
 مث واجتهد الطرفني من مسع الذي فالقاضي إداريا، أعلى احملاكم بعض كون
 للدليل، موافقا بكونه قطعيته يكتسب إمنا واحلكم غريه، من أعلم حكم
 ما القضائي السلك خارج عامل قال إذا بل إداريا، أعلى احملكمة بكون وليس

 .بقوله العمل وجب أرجح هو
 ضعف ملا العباسي، العصر يف" املظامل قضاء "يسمونه ما حدث وإمنا

 إحضار أو القضاة أحكام بتنفيذ القضاء هذا فقام عجزوا، أو القضاة بعض
 .إليهم اخلصوم

 أهو فيه الباحثون حار الذي املظامل ديوان ليوما يسمى عما بعيد وهذا
  ماذا؟ أم الدولة جملس مثل أم إدارية حمكمة

 .والتعليمات األوامر مبقتضى حيكم اليوم املظامل وديوان
 ،الناس وأهواء الصحفيني آلراء تابعة القضائية األحكام تكون أن أما

 تفاجأ قد أنك ذلك ومن للشرع، خمالف القضاء الستقالل خمالفته فوق فهذا
 الرجل والية يف رأيك ما ويسألك يستوقفك مبن السوق أو الشارع يف وأنت
 املرأة؟ على



 

 
 

١٠٦١ 

 واحلقوق والشرطة والسجن التحقيق للقضاء تابعا يكون أن جيب ومما
 وضمها املظامل ديوان يف التجارية الدوائر فصل يصح وال ذلك، أشبه وما

 والدوائر احملاكم كل خضوع جيب بل التجارية، الدوائر أو للمحاكم
 احلال بطبيعة خيضع الذي العدل وزير جعلوا املقلدين هؤالء إن مث للشريعة،

 ومسوا! مستقل القضاء إن وقالوا األعلى، القضاء لس رئيسا الوزراء لس
 ".جزاءات "الشرعية واحلدود العقوبات
 تاملصطلحا إغفال يصح ال أيضا ولكن ،االصطالح يف مشاحة وال

 آثاره مصطلح لكل أن كما مرارا، احلدود ذكر تعاىل واهللا سيما ال الفقهية
 .والفكرية النفسية

 ما لكل واألوىف العدل، حتقيق يف السابقة هي اهللا شرع اليت والشريعة
 .ذلك جيهلون الناس بعض ولكن حيام، يف يستجد وما الناس حيتاجه

 رجال أمام فاعتر منو ،غريها كحكم هي شرعية جهة أي وحكم
 يف يعترف كمن فهو احملققني أو الشرطة أمام أو العدل كتاب أمام أو احلسبة

 والفصل أمناء، صادقني يكونوا أن فيهم واألصل مسلمون هؤالء إذ احملاكم،
 األجهزة كل تكون أن وجيب مبتدع، قانوين والقضاء األجهزة هذه بني

 بأي العام االدعاءو التحقيق هيئةو العامة النيابة سيما ال للقضاة تابعة األمنية
 بل التعذيب حتت االعترافات انتزاع منع على التشديد جيب وإمنا مسيت، اسم
  .مطلقاً التعذيب منع

 حتت مات الذي احلايك جعفر ومنهم ذبواع من بعض أعرف وأنا
 عليه أخاف ممن وغريهم والقحطاين، واحلكمي الشليل عذبوه وممن التعذيب،

 آثار رأيت كما ،الدينامو ومنها التعذيب أدوات بعض رأيت ماك أمسيه، وال
 حد عليه وأقيم التعذيب حتت اعترف الناس وبعض ،"احلائر "سجن يف التعذيب

 !القتل بتفاصيل واعترف نفسه وسلم احلقيقي القاتل جاء موته وبعد القصاص،
 أمضى قد يكون بينما شخص برباءة القضاة حيكم أن العجب ومن

 !يعذَّب أو معه يحقق وهو السنني لب الشهور



 

 
 

١٠٦٢ 

 يسجن مث" غوانتانامو "من بإطالقه األمريكان حيكم ملن أعجب إين كما
 ،ذلك على األمريكان يعترض وال ،فورا تطلقه القريبة الدول وبعض هنا،
 .العتراضهم قبول فال اعترضوا وإن

 اليوم الدول من كثريا جند دينهم، إىل املسلمني ولرجوع القضاء وألمهية
 وجيب الشرعية، احملاكم إىل موفدين ترسل أو هنا، القضاء لدراسة طالبا توفد

 هو بل وحدها الشخصية باألحوال خيتص ال اإلسالم أن ويعلَّموا هلم يقال أن
 .شامل كامل تشريع

 القاضي تعطي ال أا الغربية الدول بعض عند القضاء استقالل من وبلغ
 نظرهم يف وذلك يشاء، ما العام املال من يأخذ أن له جتيز بل حمددا، راتبا

 .املسلمني قضاة يف األصل ليس وهذا الرشوة، خشية
 الوزراء، عن فضال نفسه الدولة رئيس على القاضي حيكم الغرب ويف

 لرئيس احملاكمة من إعفاء وال الوزراء حملاكمة خاصة هيئة لديهم فليس
  .الدولة

 حكمت" سياتل "يف أمريكية حمكمة أن عندهم القضاء استقالل ومن
 .ترامب أمرها ويل أوامر ضد

 إذا الكرة العب يوقفون أم اليوم نراها اليت اجلائرة األحكام ومن
 إذا اجلريدة يوقفون وقد أسابيع، أو شهورا أو مومسا أو مباريات خمالفة ارتكب
 ألحدهم نشرت اليت اجلريدة مثل فقط، أيام بضعة دين كل على خرجت
 رب بنت يا واسأيل ،الربقع ذلك مزقيه مزقيه: (فيها قال احلجاب عن قصيدة
 كافة الدين أهل قوله فأغضب ،)والسور اآليات أنزل من واسأيل العاملني

 الدعوية واملخيمات الصيفية املراكز أما أيام، ثالثة فأوقفوها عامة واتمع
 احلياة دىم يوقفون فهم الدعاة، وكل أحد من أجرا يأخذ ال الذي والواعظ

 العام املنع أن على اإلسالم شيخ نص وقد اهللا؟ أنزل مبا وحكم عدل هذا فهل
 على حيكم اليهودي اإلداري القضاء أن كما !اهللا أنزل ما بغري حكم

 عشر بالتمديد حيكمون الضباط بعض فإن هنا أما ،أشهرا بالسجن الفلسطيين



 

 
 

١٠٦٣ 

 يلتمس أن ذويه أو السجني حق ومن األمر، ويل حكم هذا ويقولون سنوات،
 .للعقوبة أىن وحد أعلى حد: حدين بني القاضي وجيعلون! العفو منهم

 للعقوبة أعلى حد وضع بأن اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أفىت وقد
الوضعية، القوانني من وهذا ذلك، يف وصدق شرعي، غري هلا أدىن وحد 
 قد وبعضها ،بالتوبيخ فيها يكتفى اجلرائم بعض أن يعلمون القضاة وكل
 ،منضبط غري اجلاين يدفعه مايل مبلغ وضع أن كما فاعله، سجن يطول

 من وكثري وينخفض، يرتفع وسعرها عصر، إىل عصر من ختتلف فالعملة
 القوانني هلم تتيحه ما وهذا أضعافه، ويسرق مبلغا يدفع أن يود ارمني
 أدىن؟ وحد أعلى حد يوضع فكيف! اليوم الوضعية
 للعقوبة األدىن احلد حذفوا بل احلق إىل يرجعوا مل ذلك فساد رأوا اومل

 .املعترب هو القاضي تقدير أن مع القضايا، بعض يف
 وترك الضعيف قطع هي إسرائيل بين شريعة أن مجيعا القضاة ويعلم
 تاجرا كان إن وتركه ،عامال كان إن اجلاين على احلكم جيوز فال الشريف،

 سرقت حممد بنت فاطمة أن لو: (يقول  اهللا ورسول الذوات، أبناء من أو
 )!! يدها حممد لقطع

 أو رئيسا اخلصم كان ولو نفسه، اخلصم إىل األمر إسناد جيوز وال
 لديوان أو كذا ولوزارة: "القضاة بعض قول البني اخلطأ ومن ،إدارة أو وزارة
 تقتضي اتمعلوم الديوان أو الوزارة لدى كان وإن ،"احلكم يف تزيد أن كذا

 .لديه تثبت ال كاذبة كانت ورمبا للقاضي إحالتها فيجب احلكم يف الزيادة
 يكون أن جيب احلكم أن -وأعام اهللا وفقهم- يعلمون والقضاة

 كذب فكم وحده، اإلعالم يقوله ما ال كليهما، الطرفني مساع وبعد بالعدل
 شرن خرب وكم ،أكاذيبه من ومسعت رأيت ما أكثر وما وافترى، اإلعالم
 وسائل تناقلته ما وأن الصحة؟ من له أساس ال أنه املختصة اجلهات وأعلنت
 .احلقيقة عن عار اإلعالم

 امرأة، عنده بكت ملا اهللا رمحه والشعيب مظلوما، يبكي من كل وليس



 

 
 

١٠٦٤ 

 عشاء أباهم جاءوا يوسف إخوة إن: "قال مظلومة إا جلسائه بعض وقال
 "!!يبكون

 حيكم ملا احملاكم كل وخضوع اهللا حلكم املسلمني كل خضوع وجيب
 حيكمون الضباط من جمموعة حمكمة أي جعل جيوز وال الشرعيون، القضاة به

 اليت األنظمة ومن الشرعية، احملكمة إىل نفسه النظام إحالة جيب بل بالنظام،
 ).اإلرهاب (نظام فيها القضاة من مجلة رأي أخذ جيب

 القوانني تنازع يسمونه ما وال ،اةالقض نظر من شيء استثناء جيوز وال
 ينظر ال اليت القضايا ومن ،سياسية أو بنكية أو إعالمية: املسألة كانت مهما
 وقضايا العمالية القضايا السيادة قضايا يسمى ما غري الشرعيون القضاة فيها

 جهة على واضعوها ينص األنظمة وبعض التجارية، القضايا وعموم البنوك،
 إىل اإلحالة جتوز ال أنه منبهة األمارات على بذلك الداخلية وتعمم التقاضي،

 !أخرى جهة
 يعجزون ال زوجني بني أو فردين بني حكموا إذا الشرعيون والقضاة

 وصاحب عامل أو تاجرين أو دولتني أو شركتني أو بنكني بني احلكم عن
 القضاء حصر يصح فال قضية، كل يف احلكم عن عاجزين غري وهم العمل،

 أي يف حتكم التجارية الدائرة وأن سيما ال الشخصية، األحوال يف عيالشر
 .األوامر أو األنظمة مبقتضى جتارية قضية

 يف احلكم عن يعجزون فال والسفتجة احلوالة يف القضاة حكم وإذا
 .إليهم قضية كل إحالة فيجب والسند، الكمبيالة

 فما بعيد، لدب يف كان وإن إنسان أي حماكمة جييز الربيطاين والقضاء
 الشرعي؟ القضاء يف ذلك حكم

 الليرباليني معاقبة عن يعجز األمر يهمه من أن أبدا أصدق ال وأنا
 كما ذلك، من شيئا نر مل ولكن نعاقبهم سوف أننا مسعنا قدمي ومن ومنعهم،

 قول عن كفوا عامة اإلعالم يف والليرباليني للعلمانيني قيل لو أنه أصدق ال
 قلم جبرة واملسؤولون كيف فيه، ويستمرون ذلك خيالفون سوف كذا،
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 .شرعيا رقه كان من حىت العبيد حرروا
 .قضية كل يف احلكم عن يعجزون القضاة أن أصدق ال كما
 ال فهذا احلكومة، عن مستقلة قنوات البالد هذه يف أن أصدق وال

 الغايات لكن الوسائل، يف خيتلفون فاإلعالميون أصال، عاقل أي يصدقه
 ولكنها مكتوبة غري قوانني وهناك للجميع، واحدة احلمراء واخلطوط واحدة
 .للجميع معروفة

 قضاة معهم عين -الواقع هو وهذا- القضايا كثرة القضاة اشتكى وإذا
 .يعينوهم كي جدد

 األخري يف املدة أن القانوين القضاء وتأخر الشرعي القضاء تقدم ومن
 عن القضية تزيد حيث حدهاو أمريكا يف ليس وهذا حكم، دون تطول
 بل ،"كيندي "جون "الرئيس مقتل قضية مثل حل دون سنة أربعني أو ثالثني

 قاتل على حكموا حيث لبنان يف وكذا مثال كمصر القانونية الدول كل يف
 .عاماً ٤٠ بعد لبالقت اجلميل

 تستغرق قد صفحات بضع يف ويكتبوا القضاة فيه حيكم اليت والقضية
 .قانونية كانت لو الصفحات من اآلالف

 أعرافها حسب حتكم أحيانا والية كل بل دولة فكل متنوع، والقضاء
 :جمتمعها وتقاليد

 فيحكمون الفرنسيون أما السوابق، قضاء يسمونه مبا حيكمون فاإلجنليز
 بعضها أخذ ورمبا ذلك يف ختتلف األمريكية والواليات املكتوب، بالقانون
 أمريكي قانون املتحدة للواليات فليس غريها، وتركها كاإلعدام بعقوبة
 .ذلك وحنو والدفاع باخلارجية االحتادية احلكومة ختتص وإمنا موحد،

 وهم اإلثبات، وشهود النفي وشهود احمللَّفني، نظام يسمى ما الغربيني ولدى
 .غري ال املطهرة شريعتنا يف العدل وإمنا بزعمهم العدل، حياولون كله ذلك يف

 جناته مبقتضى جمرم أو بريء املتهم بأن حيكمون كانوا ماءهمقد أن كما
 التحاكم ذلك آثار من وبقي املاء، يف بإلقائه وإما مبارزة يف إما هالكه، أو
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 .البشعة املناطق بعض يف املسمى االحتراق إىل
 كما وتراه، العدل تدعي أمة كل أن تيمية ابن اإلسالم شيخ بين وقد

 يقيم وال كافرة، كانت ولو العادلة الدولة يقيم اهللا إن "القائلة العبارة صحح
 ".مسلمة كانت ولو الظاملة الدولة

 ".الظلم شر كل ومجاع العدل، خري كل مجاع: "اهللا رمحه الشيخ وقال
 .الظلم جمرد وليس الشرك يف بالوقوع منذر العدل وترك

 يغفره ال الذي الديوان من العباد وظلم الظلم، أعظم هو باهللا والشرك
 مدة تزيد من كل تعويض الواجب ومن مظاملهم، إليهم ترد أن بد ال بل اهللا،
 .الشرعي احلكم على بقائه

 عنهم ننقل أو احملاكم تسمية يف حىت نقلدهم أن التشريعي الغزو ومن
 بقانون املختصة اللجنة عملته ما كل أن: رأيت كما التقليد ومن القوانني،
 بدال" الريال"و" اجلمهورية "من بدالً" اململكة "اسم وضعت أا املرافعات

 كان وكم بالقاهرة الفندق يف ساكنني ظلوا كم أدري ولست"!! اجلنيه "من
 !اللجنة انتداب

 وهو الدين، من أصل له فليس قرابتهم دعاوى يف النظر من القضاة منع أما
 القضاء يولون فال بالثقة جديرين غري أم ثبت وإذا فيهم، الثقة فقد على دليل

 أو لقريب كانت ولو قضية، كل يف فيحكمون ا جديرين كانوا وإن أصال،
 النظام جييز أن بني وفرق درجوا، وعليه املسلمون كان هكذا كان، من لكائن

 !فيها النظر عدم عليه يوجب أن وبني القضية يف النظر عن االمتناع له
 بعض عند  هللا رسول من أعلى الناس بعض يكون أن املؤمل ومن

 .يشعرون ال وهم -اهللا أصلحهم- القضاة
 بقذف اموه فاضل شيخ على -اهللا أصلحه- القضاة أحد حكم وقد

 الشيخ قال وعندما جلدة، آالف أربعة الشيخ يجلد بأن املسؤولني أحد زوجة
 املرأة تلك يحضر أن دون فضيلته قال جلدة؟ مثانني على الزيادة وملاذا للقاضي

 أعظم هو  النيب: الشيخ فقال. كغريه ليس األمر ويل عرض: اعترفت فرمبا
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 ولكن. أحفظه ال ما اخل.. اآليات نزلت املطهر عرضه ويف أمر ويل كل من
 .فقط وزيرا إال يكن مل الزوج ذلك أن مع حكمه على أصر القاضي

 احملتاجون هم أم مع التشريعي وهملغز خنضع أن منا الغربيون ويريد
 كما وبساطته قضائنا لسرعة األمريكي" جراي "الدكتور ذهل وقد ،إلينا
 .قال

 مدة بعد حكمت املعروفة" الترايستار "بقضية غربية شركة كُلفت وملا
 الطيار على ذلك مقابل قبضت كم أدري وال الصفحات، وآالف طويلة

 عن بعيدا املطار إىل الطائرة أنزل الذي ووه اهللا، رمحه اخلويطر عبدالعزيز
 الشركة على حتكم ومل ذلك؟ بعد الطيار يفعل وماذا !والطائرات األبنية

 اخلطوط على أو الفتح، عسرية الطائرة أبواب جعلت اليت" لوكهيد "الصانعة
 القانون نص هو كما أشداء رجاال توظف ومل اخلادمات النساء وظفت اليت

 !القوة جانب على الفتنة جانب اخلطوط غلّبت لب للطريان؛ الدويل
 جماناً، بالعدل القضاة فيها حلكم شرعية حملكمة أحيلت القضية أن ولو

 إذا حتال وال قدمي، هو مبا تتعلق كانت إذا الشرع لقضاة حتال القضايا ولكن
 هو ملا هو الشرعي القضاء أن أي! حديث شيء أي أو بطائرة تتعلق كانت

 القضاء: يقال ذلك ومع! املتحضرين للكفار فقضاياه حديثا انك ما أما قدمي
 !مستقل

 يف اخلمر صنع عليه ثبت بريطاين مواطن جبلد هنا احملكمة حكمت وملا
 ،التأخر على يدل احلكم هذا إن وقالت العالقات، بريطانيا قطعت بيته،

 أما الربيطاين؟ القضاء على عندنا أحد اعترض فهل الفردية، احلرية وينايف
 من وليس ،شرعاً جيوز فال" ديبورا "واملمرضة" كريستوفر "عن العفو

 يف اخلزي فيدع ،متهم عن أحد يعفو ما وكثريا أصال، القاضي غري صالحية
 .باجلميل العايف ويذهب القاضي وجه

أن كما خطأ، القضاء يف تتدخل ال احلكومة أن هنا الناس بعض وظن 
 :ألسباب إطالقه على ليس غرينا من حسنأ حنن: للقضاة املشائخ بعض قول
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 فهناك -بعضنا جيهله أو- ذلك جنهل ولكننا منا أحسن غرينا أن -١
 مثل الدول بعض أن كما طواعية، اإلسالمية الشريعة تقيم واليات أو دول

 يويل ال دول وهناك ،وأهدافها سياستها يف وختالفها" ال "ألمريكا تقول تركيا
 يشاؤون، كما اهللا مال يف يتخوضون وال شاؤوا، من أو أقرباءهم حكامها
 .منا خري فهم!! شيء كل يف احلق كلمة يقولون والعلماء
   D   E   F   GH   I   J﴿: نوح قوم عن كتابه يف قال تعاىل اهللا أن -٢

K   L   M﴾ ]حنن تقول أن بعدهم جاءت أمة أي إمكان ففي ،]٥٢:النجم 
 عاد من يقبل ال القول وهذا ؟نعاقَب ففكي نوح قوم من وطغيانا ظلما أقل

 .واملؤتفكات مدين وأصحاب ومثود
 ،همرأيت كما اهلند يف املشركني رأيت لو :املباحث يف عقيد يل قال وقد

  !!حنن وليس النار أهل هم أم لعلمت
 .باملعصية واالستهانة اخلذالن من باهللا نعوذ

 إىل القضاةو العلماء وخاصة الناس وكل أنفسنا ندعو أننا -٣
 دخول جمرد يكفي وال األخالق، حماسن وإىل اجلنة، من العلى الدرجات

 يف الفضل أن مع غرينا، من خري أخالقنا بعض أن أو داخل، دخلها إن اجلنة
 عقيدة عن نشأت اليت الفكرية لوحدةلو الطيبة، لعاداتنا مث أوال هللا ذلك

 .منها خاالنسال اليوم بعضهم ويريد ،علماؤنا جددها واحدة
 هو والواجب واحدة، حالة على يبقى وال حولنا من يتغري العامل أن -٤

 إىل وتغير للشرع شيء كل رد ومن وحدها، الغراء الشريعة إىل قضية كل رد
 احلايل، التدهور وليس فعله علينا الواجب هو وهذا منا، خري فهو األفضل

 .بقي امب تشبثنا عروة اإلسالم من انتقض كلما حيث
 عدالتهم يف أحد يطعن ال قضاة فيها حكم القضايا بعض أن أعرفه مماو

 بقضاة أتوا بل الشأن، أهلَ حكمهم يعجب فلم أحكامهم، وصحة ونزاهتهم
 أهل ترضي طويلة مبدد القضايا نفس يف وحكموا بعيدة، مناطق من موالني
 .أمسي ال ولكين القضاة بعض وأعرف القضايا هذه أعرف وأنا الشأن،
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 إشراك التشريعي والغزو العلمنة على الدالة العظيمة املنكرات نوم
 ذلك بأن اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أفىت وقد قضية، أي يف القانونيني

 من كلهم القضاة وصار للقانونيني؟ القضاء متحض إذا فكيف مطلقا، جيوز ال
 رمحه" زيدان الكرمي عبد "العراقي الداعية الدكتور الحظ وقد الكفر، أهل
 ومالحظته قاضيا يكون أن للكافر جييز التجارية الغرف نظام أن ،اهللا

 يف احلكم جيعل" التعدين "فنظام ذلك، من أشد الواقع أن غري صحيحة،
 القضاة إخواننا ويعلم يسميهم، كما العامليني اخلرباء من لثالثة التعدين قضايا

 نظر يف فهي عليهم، عرضت ال -الطريان قضايا مثل- التعدين قضايا أن
 يف أو القدمية القضايا يف عندهم ينظرون إمنا والقضاة حديثة، قضايا املنافقني

 اوأقسام للحقوق كليات أنشأوا الوهم ولذلك بعض، دون القضايا بعض
 يقال؟ كما املتحضرين ولغري لألولني الشريعة أنزل إمنا اهللا وكأن للقوانني،

 .شريالب الفكر ينسخه القرآن وكأن
 .معاً العاملي والقضاء اهللا أمر خالفنا وبذلك

 يف الداخلية وزير يسمي ،للعدل سابقا وزيرا مسعت أنين العجائب ومن
 من األعلى هي العدل وزارة أن العاملَ يف املتبعة والعادة ،"أمرنا ويل "حينه
 ينبغي كرمية أسرة من القائل أن يعلم حينما عجبا املرء ويزداد الوزارات، كل
 !والقادة الرؤساء على حتكم أن

 حسين برأوا القانونيني أن ،للسياسة تابع القضاء أن على يدل ومما
 باإلعدام،" مرسي "الرئيس على السيسي هوى حسب حكموا بينما ،مبارك

 أن الدولة رئيس من يريدون فماذا ذلك، وأمثال ومحاس قطر مع لتخابره
 ومحاس فتح بني أصلح رئيس وأي واملخالف؟ املوافق مع يتخابر مل إن يفعل
  !ختابر بدون ذلك كان وهل

 وروعوا احلرام املسجد اقتحموا من تأويل غريي مسع كما ومسعت
 حكموا يقينا أعرفه ال من أن غري هنا، الرمسية اإلذاعة أذاعته وهذا أهله،
 تريد الدولة ألن بذلك دماءهم واسبتاح) حنشل (أي حماربون بأم عليهم
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 ويتحلل ويستغفر يتوب أن حيا، كان إن بذلك حكم ممن أطلب ناوأ. مقتله
 من طلب قط، أحدا يظلم مل الذي وهو  فالنيب املقتولني، أقرباء من

 .معلوم هو كما منه والقصاص حتليله الكرام الصحابة
 نظام يف وما الشرعيني، القضاة نظر من شيء أي استثناء يصح وال

 باطل بنظام استثين ما إال قضية كل يف رونينظ القضاة أن من السابق القضاء
 أي أو الدوائر أو واللجان واهليئات فاحملاكم منه، املستثىن من أكرب فاملستثىن

 يقارب بل الشرعية، احملاكم من أكثر هي القضايا يف تنظر اليت كان، اسم
 والواجب واسعة، وجماالا اهللا، شاء إن سنذكر كما يزيد أو أربعني عددها

 للشرع كلها حتال وأن قضية، كل يف احملاكم تنظر وأن كلها غاؤهاإل هو
 من اختصاصا أوسع اأ كما شرعية، الدوائر أو احملاكم تكون وأن املطهر،
 الذي التنازع وهذا" القوانني تنازع "يسمونه ما يصح وال الشرعية، احملاكم

 الشرع، ازعين القانون بأن اعتراف هو ،ذكره املتقدم القضاء نظام عليه نص
 ،٢٨ (املادة يف ذلك إىل أحملوا مث صراحة ذلك على ينص القدمي النظام وكان

 جهة على ينص وهو إال أصدروه قانونا جتد وال اجلديد، النظام من) ٢٩
 اهللا فرق ما بني التفريق القضاة على جيب كما االختالف، عند التحاكم
 مبقتضى اوسي أو الكتايب يةود املسلم دية بني مثال والتمييز بينهما، ورسوله
 قضية هذه بأن القول وأ ا، املعمول السياسة مبقتضى وليس احلنيف، الشرع
 !!ا للقضاة شأن ال سيادية

 عياذا له قرآنا القانون ذلك جعل فقد اهللا شرع غري قانونا اختذ من وكل
 دستور اهللا رمحه اخلثعمي سحمان بن سليمان الشيخ وصف ولذلك باهللا،

 بأنه إصداره على عبداحلميد السلطان أرغموا الذي والترقي االحتاد عيةمج
 .اجلمعية قرآن

 أسقطتها العثمانية الدولة على" الدومنة "اجلمعية هذه سيطرت وملا
 أهواء وتتبع ،وهداه شرعه عن تنحرف أمة كل يف اهللا سنة وهذه ودمرا،

 .املفسدين أمر وتطيع ،يعلمون ال الذين
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 مسيت، كما" التنظيمات "أخذت ملا بااليار العثمانية الدولة بدأت وقد
 بعض عليه أشرف أو جيشها درب وملا العزيز، عبد السلطان أيام يف وذلك
 وملا اسطنبول، يف العامة اإلدارة معهد أنشأت وملا وغريها السويد من الكفار
 قناصلهم، إىل يتحاكمون األجانب وجعلت للنصارى االمتيازات أعطت

 يف كانت اليت البدع إىل إضافة الكفر ذلك وفعلوا !األبصار أويل يا اعتربواف
 .جمتمعهم

 ال قانونية إدارات إنشاء أو القانون تدريس اخلبيث الغزو هذا ومن
 ذلك ،"األنظمة علم "يسمى ما نهوم لحقوق،ل كليات أو للشرع، ترجع
" والقانون الشريعة ليةك "أنشأوا ورمبا كله، تارخينا يف له وجود ال الذي العلم

  عداها؟ عما الشريعة تكفي أفال املستعمرة، الدول سنن فركبوا
 اهللا على افتراء هو بدوا أو الشريعة مع الوضعي القانون وحتكيم

   l   m   n   o   p   q   r   s﴿: تعاىل قوله يفسره ألوهيته، يف ومنازعة
t   u   v   w   x   y   z   {|   }   ~   �   ¡﴾ ]وقوله ،]٥٩:يونس :

﴿ t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~﴾ ]تعاىل وقال ،]٧٦:يوسف :
 .]٢١:الشورى[ ﴾©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {﴿

 ويأخذون ،الشرعية القاعدة على القانونية القاعدة يقدمون عمليا وهم
 !قضية كل يف القانونيني رأي

 وما اإلدارية، األنظمة وضع يف جيتهدون وحدهم العلماء أو والقضاة
 على تصديقهم جمرد يكفي وال أنظمة، من الوزارات أو اإلدارات حتتاجه

 قرار كل ومراجعة خطأ من يرونه ما على االعتراض هلم حيق بل األنظمة،
 .الشرع ليوافق

 وفقهم- القضاة إخواننا عن فضال مسلم لكل املعلومة البدهيات ومن
 والعدل، احلق هو الذي الشرع باتباع مشروطة أحد أي طاعة أن -هللا

 ،]٧٦:يوسف[ ﴾t   u   v   w   x   y   z﴿: قال ملا تعاىل اهللا أن ويعلمون



 

 
 

١٠٧٢ 

 !!الدين هو والشرع الشرع هو فالدين امللك، شرع يريد إمنا
   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {﴿: تعاىل قال ملا أنهو

 بن عياض حديث يف كما عليهم وحرموا هلم أحلوا معناه ،]٢١:لشورىا[ ﴾©
 اُهللا أَحلَّ ما يحرمونَ أَلَيس: (حامت بن لعدي  النيب وقال وغريه، محار

،هونمرحلُّونَ فَتحا ويم مر؟ اُهللا حهلُّونحستفَت لَى،: قُلتقَالَ ب :لكفَت 
 وقد أربابا، اختاذَهم ذلك ومسى شركا طاعتهم ورسوله هللا فسمى ،)عبادتهم

 أي بطاعة فكيف حرم، أو هو أحل فيما والرهبان األحبار طاعة عن اهللا ى
 أمر؟ والة أم بذريعة كان

 قال وقد )حالال أحرم وال حراما أحل ال إين( يقول نفسه  والرسول
   ®   ¬   »   ª   ©   ¨﴿ :الكتاب أهل عن سبحانه

   A   B   C   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: وقال ،]٣١:التوبة[ ﴾¯
D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R﴾ ] آل
 فاملنافقون قلَّ، وإن الطاعة شرك من اهللا وفقكم القضاة أيها فاحذروا ،]٦٤:عمران
 ]٢٦:حممد[ ﴾§   ¦   ¥   ¤﴿ :عنهم تعاىل اهللا ذكر كما للكفار قالوا
 مل اجلاهلية يف والعرب شيء، كل يف سنطيعكم حديثا أو قدميا املنافقون يقل ومل

 الذي النسيء وشرعوا األنعام، بعض حرموا لكنهم شيء كل يف الشريعة خيالفوا
 يف حمصورة العبادة أن يظن حامت بن عدي كان وقد الكفر، يف زيادة هو

 قال وهلذا الدعاء، إليها أضاف ورمبا كذلك، يظنها اليوم الناس وبعض السجود،
 مل إم أما (احلديث روايات بعض يف وجاء ،)عبدناهم ما: ( للنيب عدي

 ]١٢١:األنعام[ ﴾b   c   d   e﴿: تعاىل قال وقد ،)هلم يسجدون يكونوا
 .املؤمنني جيادلون الذين وأولياءهم الشياطني أي

 وغريه تيمية ابن اإلسالم شيخ نهحس طويل حديث هذا عدي وحديث 
 .احلديث أئمة من

 اإلمام قال وقد كلهم، وأهلها هي فانية زائلة الدنيا هذه أن واعلموا



 

 
 

١٠٧٣ 

 أيام وصرب مركب، دون ومركب طعام، دون طعام هو إمنا: "اهللا رمحه أمحد
 أمحد ذكِّروا: نيمكره الفتنة يف أجابوا الذين العلماء بعض قال وملا ،"قالئل

 ،"سنضربكم قيل وأنتم ضرب بالل: "أمحد اإلمام هلم قال بالل، حبديث
 .اهللا رمحه منه الدقيق الفقه هذا إىل فانظر

 لكي نفسه يؤجر أن ورضي اليمن، قضاء يتوىل أن اهللا رمحه ورفض
 نفسه يؤجر وكان الفقر، غاية يف كان أنه مع! الصنعاين عبدالرزاق من يسمع

 .مبكة اللصوص سرقه ملا قوته على ليحصل
 اليهود عن يرضى ،هذا زماننا يف عاش لو أمحد اإلمام أن نظن وهل

 الكفرة؟ وسائر واألمريكان
   2   1   0   /   .﴿: لفرعون قالوا الذين السحرة أن اهللا وفقكم وتعلمون

   °   ¯   ®﴿ قصري وقت بعد له قالوا الذين هم ،]٤١:الشعراء[ ﴾4   3
±²   ³   ´   µ   ¶   ¸﴾ ]السليمة الفطر ذوات النفوس فكل ،]٧٢:طه 

 .وملؤه فرعون كان كما املكابرون جيحده وإمنا العدل، وحتب احلق تعرف
 ما الزاهدين عيشة والعيش بالتواضع القضاة وإخواين نفسي وأوصي

 ال والشهران الشهر عليه ميضي  اهللا رسول آدم ولد سيد فهذا استطعنا،
..) العبد يأكل كما آكل عبد أنا إمنا: ( نفسه عن وقال نار، بيته يف يوقد

 إِنما بِملك، لَست فَإِني علَيك، هون: (له قال رجل منه فَرِق وملا احلديث،
 ).القَديد تأكُلُ كَانت قُريشٍ، من امرأَة ابن أَنا

 حممد؟ أيكم يقول بل يعرفه فال اجلديد الداخل عليه ويدخل
 .شاءت سكة أي يف اجلارية أو املرأة حاجة ويقضي
 يأخذ ومل طعام، يف يهودي عند مرهونة ودرعه عليه اهللا صلوات ومات

 يفتدونه الذين الكرام، أصحابه من املال يطلب أو شيئا، املال بيت من
 .شيئا طلبهم لو يفرحون بل بأرواحهم،
 الليايل عليه متر وكانت اجلوع، من احلجر بطنه على يربط  وكان

 النعيم من وقيصر كسرى فيه ما وتذكر عمر بكى وملا طاويا، املتتابعات



 

 
 

١٠٧٤ 

 ،)الدنيا حيام يف طيبام هلم عجلت قوم أولئك: ( له قال والترف،
 .به عليكم أطيل فال حياته عن هذا من أكثر تعلمون وأنتم

 أهل "وكان فقراء أكثرهم فكان تعلمون، كما أصحابه كان وكذلك
 .لفقرهم سكناهم مكان وهو املبارك، مسجده يف" الصفة

 ألعطاه وإال خري، هو ما الكرمي لنبيه خيتار إمنا تعاىل اهللا أن شك وال
 هذه أفضل وهم أصحابه وعن الدنيا عنه زوى فلما والفضة، الذهب كنوز
 أن الترف وحبسب الترف، من خري الزهد أن على دليال ذلك كان األمة

 قراءة ويف ،]١٦:اإلسراء[ ﴾Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç﴿ ك،اهلال سبب يكون
   È   É   Ê   Ë   Ì﴿ فيها األمراء هم مترفيها جعلنا أي ،}مترفيها أمرنا{

Í   Î﴾ ]١٦:اإلسراء[. 
 من فينا ما وفينا ،وهواتف ثالجات ولدينا املكيفات حتت اليوم وحنن

 .تعلمون كما واهلوان بالذل املصحوب الترف
 توليته عدم سبب عن قال -بعدهم فما الراشدين من- الصاحلني وبعض

 "!الدنيا عن أصونه: "للوالية أهليته مع والصالح العبادة أهل من أحدا
 دون القضاة رواتب فرفعوا ،للمال الناس حب السلطة أرباب علم وقد

 كل يف وحده اهللا شرع إىل كالتحاكم واألهم، األخرى مطالبهم حتقيق
 .شيء

 .اهللا بإذن الطبيب وأنتم قدمي، داء الشرع غري إىل كموالتحا
 والرغبات بالقوانني حيكم كان مبكة هنا الشورى جملس كان فلما

 أو ،امللل قوانني يسميها كان اليت ،القوانني كتب له وتشترى االجتماعية،
 ملة أي بقانون احلكم جيوز ال بينما مبقتضاها، فيحكم !املتقدمة األمم قوانني

 .بالتقدم الكافرة اتمعات تلك وصف صحي وال
 أن املالية لوزارة جيوز ال بأنه اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أفىت وقد

 كتب قبل من العلماء حرم وقد قانونية، كتبا العامة اإلدارة ملعهد تشتري
 .القوانني كتب فكيف ا االسنتجاء أو حرقها وأجازوا واملنطق الفلسفة



 

 
 

١٠٧٥ 

 يف أُدخلوا وإمساعيلية رافضة من البدع أهل بعض أن رياأخ بلغين وقد
 أو املبتدع شورى يف الشريعة حكم -اهللا وفقكم- وتعلمون الشورى، جملس

 !ونصح صدق لو يشري ومب الفاسق،
 من أما اهللا، شاء إن بأس فال عليها الرد لغرض الكتب تلك اقتىن ومن

 .وزجي ال فذلك ا فيحكم أحكامها إىل لريجع اقتناها
 الباهلي أمامة أبو وصدق، العلم ألهل العامة السمة هو الدنيا يف والزهد
 بالذهب حمالة تكن مل البالد فتحت اليت السيوف إن: "قال حني 

 ".والفضة
 ما" املنريية الرسائل "يف كما األسعردي ذكر كما النوبة ملك وقال

 فلن احلرير يلبسون الذين هؤالء أما غرب، لشعث اجلزية نعطي كنا إنا: معناه
 .كالمه خمتصر هذا. شيئا نعطيهم

 ذا وأنتم متقشفني زهادا كانوا األولني والفاحتني  النيب أن واملقصود
 .اهللا بإذن الزهد مبحث يف لذلك بسطة وسيأيت. أعلم

 أن دون ا جاء ممن االحتسابية الدعوى -وأعانكم اهللا وفقكم- واقبلوا
 من تعينوا أن -واجبكم من كان ورمبا- حقكم نم بل أحد، من إذنا تنتظروا

 إذا السيما تشاؤون، ما املسلمني مال بيت من له وتفرضوا حمتسبا، شئتم
 اخل.. واألصولية والطائفية اإلرهاب سبب أن من يقال ما على أحد احتسب

 أو تيمية ابن أو عبدالوهاب، بن حممد الشيخ عقيدة هو أو مساه، أيا الدين هو
 أو التعليمية مناهجنا هو ذلك سبب وأن واجلماعة، السنة لأه من أحد

 !اتمع اختطف الصحوة وأن ،اهليئات
 الراشدون اخللفاء به حكم وما نبينا وسرية ربنا كتاب يف ما نتبع وحنن

 تعبري هو الذي جروزين مؤمتر قرارات وليس ،اهللا رمحهم الصاحل والسلف
 أحياناً والفكرية اإلميانية االنتكاسة تبلغ وقد ،الفكرية االنتكاسة عن صارخ

 مل وما امللة من خمرج هو ما بعضهم يقول أن إىل وتصل معقول، غري حداً
 .ومسعت قرأت كما سلول بن أيب بن اهللا عبد يقله



 

 
 

١٠٧٦ 

 جياهدهم فيمن ويطعن ،بالنصر اهللا قبحهم لليهود يدعو من مسعت وقد
 يسيء أو ،ورسوله اهللا أحد يسب أن كله ذلك من وأعظم املسلمني، من

 انتكاسة؟ هذا يعد أفال  النيب إىل أو القرآن إىل ما بشكل
 ،هلا دستور وضع أو احلكومة تغيري رأيه أن رد أحد على حتكموا وال
 :األسباب بعض وإليكم
 بوجود تسمح الدول وبعض معارضا يكون أن على يزيد ال أنه -١
 .رأي سجني يكون فكيف ،معارضة
 يستخدم مامل رأيه، غري على أحد إرغام يصح وال رأيه هذا أن -٢
 .لذلك وسيلة العنف

 وحيرم شبهته كشف وجب شبهة ذا كان وإن ،حمقا يكون قد أنه -٣
 .اعتقاله
 من إن بل ،ذلك تنكر الو رأيها، وتغير تتغير نفسها احلكومات أن -٤

 !األمر ويل لتغيري تبعا رأيه يغير شيء كل يف األمر ويل طاعة يرى
 وجهان والشيطان اهللا إن (منشورة له رواية يف املالحدة بعض قال وقد

 صحح)  (حممد النيب أن صرح كما بشيء، عليه حيكم ومل) واحدة لعملة
 الكفر فهذا ،) (حممد عقيدة نصحح أن ينبغي وحنن إبراهيم، عقيدة

 سنني سجنوه قد وهم يتب، مل إن ذهبانو احلائر يف السجن قائله يستحق
 أن بذريعة سجنهم مدة طالت الذين من بالسجن أوىل وهو! بعثي إنه وقالوا

 أكثرهم وما الدياثة أو بالربا يطالب من وكذا احلكومة، رأي خيالف رأيا هلم
 عند إرهابيني وليسوا !احملاكم يف أصال قضية هلؤالء وليس اليوم، اإلعالم يف

 من نيسابقال أحد أن بلغين وقد اإلرهاب، دوافع أكرب من أم مع السلطات،
 .شئت ما اكتب: وقال قلمه إليها املشار الرواية صاحب أعطى هنا املسؤولني
 الكرباء من الصكوك ألصحاب السيما الزور شهادة كثرت وقد
 الشعيبة، يف جزيرة على مكة من صكا احملكمة له خترج مل وبعضهم والسادة،
 وقد األمر، ويل من منحة إا وقال !الطائف من صكا عليها فاستخرج



 

 
 

١٠٧٧ 

 جند كما أيضا، منحة للمملكة البحرية الشواطئ كل األمراء أحد أعطي
 املشهود ذلك أن مع كذا، عام قبل األرض أحيا فالنا أن يدعي الزور شاهد

 .بعد يولدا مل ورمبا حينها طفلني كانا الزور شاهد أو له
 خصوما ليسوا احلسبة رجال أن -أعلم وأنتم اهللا وفقكم- واعلموا

 الشيخ فتوى واقرأوا يقولون، ما على بشهود يأتوا أن عليهم وليس ألحد،
 الذين وأنتم شرعا جيوز ال سجنهم وأن هذا يف اهللا رمحه إبراهيم بن حممد

 .أخطأوا إذا للصواب ترشدوم
 األمر يف لكم تعطى اليت القضائية احلصانة من -اهللا وفقكم- واستفيدوا

 منكم رأى من: (قال  النيب أن تعلمون وأنتم املنكر، عن والنهي باملعروف
 من -تعلمون كما-) من(و. املعروفة الثالث املراتب وذكر ،)فليغريه منكرا
 به وحصر قال، كما وهبه حافظ وضعه الذي النظام أما العموم، ألفاظ

 بالقيود تكترثوا وال به، لتزاماال وال اتباعه جيوز فال معينة فئة يف اإلنكار
 ولوال عليه، املستمرة واالفتراءات املنكر ينكر من على توضع اليت الثقيلة
 .باهللا عياذا مطلقا ملنعوه يقولون كما األمن حفظ

 وحافظ ورسوله؟ اهللا كالم على وهبة حافظ اقتراح مسلم ميقد فكيف
 مث والترقي، االحتاد مجعية تصدرها اليت اهلالل جريدة يف حمررا كان هذا وهبه
 عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة شبه الذي وهو مكة، على واليا عينوه
 كتاب على منه اعتمادا هو، ذكر كما" لوثر مارتن "بدعوة اهللا رمحه

 .اإلجنليز يرضي بذلك أنه وظن لندن يف سفريا كان ملا) األبطال" (كاراليل"
 ملكة أمريا يكون بأن أوىل ،لدخا يرشحه من أو لؤي بن خالد كان وقد

 الذي وهو البيت، آل من شريف هو فخالد ذكره؛ السابق وهبه حافظ من
" تربة "معركة يف احلسني بن عبداهللا وهزم حسني الشريف قريبه على خرج

 وإليه ،السلفية بالدعوة إميانه يف مكة أهل يعرفها عجيبة أخبار وله املشهورة،
 من غيلة قتل أنه وقرأت مكة، دخول يف سيما ال احلروب من كثري يف الفضل
 .شهادة له ذلك اهللا جعل امة إىل طريقه يف" ارشع "عقبة يف اخللف



 

 
 

١٠٧٨ 

 املصري،" احململ "هو ،ألجله قانونه) وهبه حافظ (وضع الذي واملنكر
 يكن مل بدعة ألنه مسلم، كل على إنكاره وجيب حمق أنكره من كل أن أي

 فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من: (قال الذي  اهللا رسول عهد على
 بالدليل جتاوزه أو خطأه له يبينون العلم فأهل جتاوز أو املنكر أخطأ وإذا ،)رد
 .مطلقاً اإلنكار من مينعونه وال

 من برؤوه يصلي ال أنه املتهم هلم أثبت إذا احملققني أن واعلموا
 ترك جعلت اليت فاالستيقا بالئحة عمالً! للمحكمة حييلوه ومل ،اإلرهاب

 .السرية األوامر من ذلك بغري عمال أو ،الصغرية القضايا من الصالة
 غري ظاهره يرى من حىت معكم وتقف ،بكم تثق األمة أن واعلموا

 أو املنكرات يفعل من بعض يف حىت األمة هذه يف يزال ال فاخلري ذلك،
 .املوبقات بعض يرتكب

 رالسكّ إن وقال ،السكّر يكبتحر الدعاة عمل العلماء بعض شبه وقد
 .حتريكه ينبغي لكن ،مسلمة نفسٍ كل يف

 يف الربا وأصبح املنكرات، وانتشرت الزىب السيل بلغ قد أنه واعلموا
 احلق قول منكم ينتظرون والناس معلنة، اهللا مع احلرب أن أي ،شارع كل

 يكفي وال األشهاد، رؤوس على وحمرم منكر هو ما وإعالن به، والصدع
 .علنا الناس يفعله ملنكر سرا االنكار اأبد

 عليها وشجعوا بيت، كل يف أدخلوها والدياثة الفكري الغزو أن كما
 مع احملجبات يظهرون وال املتربجة الشاذة املرأة يظهرون وصاروا القنوات،
 .املساجد رواد لقلة يأون وال السينما دور رواد كثرة على وحيرصون ،كثرن

 ظل عبداً وضعها فإن نفسه يضع حيث املرء أن -هللا رعاكم- واعلموا
 الشمالية كوريا وضعت وقد فكذلك، سيداً وضعها وإن ،ميوت حىت عبدا

 اوس يكن فال كذلك، فأصبحت ا،وغريمه واليابان ألمريكا نداً نفسها
 .منكم أجرأ



 

 
 

١٠٧٩ 

 اإلسالم شيخ قال علنا، عليه اإلنكار وجيب له، غيبة ال ااهر واملعلن
 له يبق ومل عالنية عليه اإلنكار وجب املنكرات الرجل أظهر إذا: "تيمية ابن

 يف يتنازعوا مل العلماء أن اهللا رمحه وذكر ،"عالنية يعاقب أن ووجب غيبة
 .ذلك

 حيذره اذكروه الفاجر ذكر عن أترغبون: "البصري احلسن وقال
 إال تضر مل اسر عملت إذا املعصية إن: "املنرب على الصديق قاله ومما ،"الناس

 من الصديق عن ذلك تواتر وقد". العامة ضرت جهرا عملت وإذا صاحبها،
 .رفعه الدارقطين وصحح كالمه

 واحلق اخلري على ودلكم النصح حمضكم من أن -اهللا وفقكم- واعلموا
 احلسن قال وقد وسؤاله، اهللا لقاء وينسيكم يغشكم ممن خري والدعوة واجلهاد
 يف لك ينصح من جتد أن إنك: "العراق وايل هبرية البن اهللا رمحه البصري

 ".ومينيك يغرك رجال تلقى أن من خري ،آخرتك أمر على وحيملك دينك
 منكم القائل ليستمد أحيانا لكم يقال مبا -اهللا وفقكم- العربة توليس

 عن يعرب فهو اإلعالم يف وانظروا خيالفكم، ملن يقال مبا مبقارنته بل شرعيته،
   1  0  /﴿: املنافقني عن يقول تعاىل واهللا فعال، بقةاملط احلقيقة

 كل يأتون فاملنافقون ،]٨١:النساء[ ﴾: 9   8  7   6   5   4   3   2
 لليرباليني يقال ما عكس هو القضاة أو للعلماء يقال فما يريد، مبا أحد

   Ä﴿: تعاىل قوله يرد ومل املنافقني من عصر خيلو وال وأشباههم، والعلمانيني
Å   Æ﴾ ]وإذا الواضح، املعيار هو واإلعالم املنافقني، يف إال ]٤:املنافقون 
 هم؟ من فانظروا" املثقفني "قال

 وال شاهدوه أقول ولكن احمللي، اإلعالم تشاهدوا ال لكم أقول وال
 اإلمام تلميذه أوصى تيمية ابن اإلسالم شيخ أن وتعلمون فيه، ما كل تصدقوا

 أن وتعلمون ،"السفنجة مثل تكن وال كالزجاجة كن: "فقال القيم ابن
 جتوز قراءته أو اإلعالم فمشاهدة فتمتص، السفنجة وأما تشف الزجاجة

 أو إذاعة أو قناة كان سواء واإلعالم اخلري، أهل ضد حياك وما الشر، ملعرفة



 

 
 

١٠٨٠ 

 ذلك ومع إسالميا، إعالما منه كان ما إال والسنة الكتاب يذكر ال صحيفة
 .منه أنكر وغريه منكرا أنكر ورمبا محراء خطوط له المياإلس فاإلعالم

 الفالنية القناة امنعوا هلم قيل إذا اهللا هداهم املختصة اجلهات وبعض
 أو الرمسية السياسة القنوات إحدى خالفت وإذا الفضاء، منلك ال حنن قالوا
ا كيف عرفوا تعتذر، ومل" األصدقاء "الزعماء أحد تسبا، مينعوويقفلو 

 العلمانية اإلعالمية القنوات أمثل ومن اخلبيثة، اجلرائد أو االت وكذلك
 عن شيئا ذكرت وإذا األمريكيون، يهددها ذلك ومع ،القطرية" اجلزيرة قناة"

 مصدر من ذلك من التأكد للجزيرة يتسن مل "بأنه عقبت الغرب ضد اجلهاد
 يقوله ما وكأن ،"البنتاغون "عن نقلت إذا ذلك تقول وال ،"مستقل

 من للتأكيد حيتاج غريهم يقوله وما تأكيد، إىل حيتاج ال وأولياؤهم األمريكان
 تريد فماذا بالصور كالمهم يثبتون مثال العراق يف وااهدون مستقل، مصدر
 يقتلون الذين وهم هددوها الذين هم واألمريكان ذلك؟ غري اجلزيرة

 يسألون الذين وهم قعها،وموا مكاتبها بقفل يأمرون الذين وهم مراسليها
 قتلوا وقد بذلك؟ ميدها ومن أخبارها تستقي كيف مثال احلاج سامي

 تعلمه مما ذلك وأمثال بغداد، يف مكاتبها بقفل وأمروا أيوب طارق مراسلها
 على ذلك فليس إغالقها بعدم األمريكان بعض أوصى وإذا ،مين أكثر اجلزيرة
 !الرأي حرية قبيل من إال الفروض أحسن

 والشركة واجلعالة واحلوالة واإلجارة الرهن أحكام يف بأن أعلم وأنتم
 شاملة، كاملة -احلمد وهللا- شريعتنا أن على يدل ما ذلك وغري والوكالة

 مشاة جيوز فال هللا، كله يكون وأن كله، الدين يف الدخول هو الواجب وأن
 أنكم ذلك نوم العلمانيون، يريد كما بعض دون الدين ببعض والعمل اليهود

 ال بل الشخصية، غري اإلعالمية القضايا وبعض البنوك قضايا يف تنظرون ال
 .الناس ببعض املتعلقة القضايا تصلكم وال سيادية، قضية أي تنظرون

 وغريها، املساجد يف العلمية احللقات -خريا اهللا جزاكم- وافتحوا
 آثارها وهو صفاتوال األمساء توحيد من غالباً املهمل اجلانب الناس وعلموا



 

 
 

١٠٨١ 

 فآية تعطيل، أو تأويل بال ألفاظ إثبات جمرد وليس ومقتضياا ومعانيها
 كثرية، صفات على اشتملت -اهللا كتاب يف آية أعظم وهي- مثال الكرسي

 خنضع أال ذلك ومقتضى إخل،.. والعظمة والعلو والعلم والقيومية احلياة منها
 من أعظم هدى وال شرعه من لىأع شرع ال أنه نوقن وأن القيوم احلي لغري

  .أمر كل فوق تعاىل أمره وأن هداه،
 وجود أو السامية يسمونه ما ضد الكالم حترم الكفر قوانني كانت إذاو
 أو تعاىل اهللا وجود يف يشكك أن أحد لكل هناك يسمحون أم مع ،احملرقة
 كانت إذا: أقول ،رأي حرية هذه ويقولون السالم، معليه عيسى أو موسى

 ومع شيء، كل يف بالعدل تأمر الشاملة الكاملة فشريعتنا كذلك وانينهمق
 من حكم وما ؟املتأخر وأيهما املتقدم وأيهما أرقى الفريقني فأي أحد، كل

 .خري؟ هو بالذي أدىن هو الذي استبدل
 قوله" موسوليين "تعلم أو" اجلميع فوق أملانيا "قوله" هتلر "تعلّم وهل

 وإذا ؟"املختار اهللا شعب إم "اليهود قول من إال" اجلميع فوق إيطاليا"
 إىل النسبة كانت وإذا ا، أوىل فالعرب نوح بن سام إىل نسبة السامية كانت
 وإمساعيل سيما ال اإلمساعيلية، العرب تنتسب من فإىل السالم عله إبراهيم
 !التوراة يف عندهم مذكوران وقيدار

 األملان أكثر انتخبه أنه عم" هتلر "هو األمريكان عند الناس وشر
 .ةشرعي حكومة عندهم باملنتخ حكومةو

 فعلوا بل النازيني، بالسياسيني فعلوه مبا الدميقراطيون أولئك يكتف ومل
 وقد عدهلم، هو وهذا عاملا أو فيلسوفا أو أديبا كان ولو أملاين بكل ذلك

 اختراعام نم لإلفادة ،املخترعني األملان العلماء والروس األمريكان اقتسم
 ال للصهاينة تعويضات بدفع أملانيا وألزموا وحده، لذلك ووظفوهم ،فقط
 املسلمة الشعوب املستعمرون ضيعو أن دون! إلسرائيل تعطى تزال

 !املستعمرة



 

 
 

١٠٨٢ 

 قرأت وقد املخالفني، من أذى نالكم إن -اهللا وفقكم- واصربوا
 استطعت، ما أعراضكم عن وذببت فيكم يطعن من بعض وجالست ومسعت

   ½   ¼   «﴿ وتلقونه تعانونه ما وأعلم صالة، كل يف لكم أدعو وأنا
¾   ¿   À   Á ﴾ ]جاهزة، فتهمته احلق قال من وكل ،]١٢٠:آل عمران 

 إقصائي، نصوصي، أصويل، إرهايب، قطيب، سروري، إخواين،: له فيقال
 والة ضد الوطنية، الوحدة ضد للفتنة، مثري خارجي، داعية، شبه متزمت،

 .التهم إخل.. خارجية لدولة عميل األمر،
 أوذي، إال احلق إىل داع وال نيب من ما أنه -اهللا وفقكم- وتعلمون

: قال اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ أن -تذكرون أنكم والبد- واذكروا
 خلوة وسجين شهاده فقتلي صدري يف بستاين أنا أعدائي، يب يصنع ما"

 ،)خري له املؤمن أمر كل: ( املصطفى احلبيب الق وقبله ،"سياحة ونفيي
 قول إن: قيل وقدميا ،عدل ملن أعداء ونصفهم ،العدل حيبون ال الناس وأكثر
 !صديقاً يل يدع مل احلق

 يف أخروه أم اهللا رمحه العثيمني صاحل بن حممد الشيخ يل ذكر وقد
 أجل من أعلى بةمرت إىل ،غريه ترفع كما يترفع ومل اهللا رمحه ومات املرتبة،
" الشرعية احلقوق عن الدفاع جلنة "أنشئت ملا الشيخ قاهلا ،واحدة حق كلمة
 أخروه أحد حقيقتها ينكر ال اليت الصغرية الكلمة وهلذه ،)ظلم فيه (وهي
 الدار يف رفعه اهللا يكون أن ونرجو خيربين، ومل أعلم ال أناو عنفوه ورمبا

 موجود، الظلم بأن أنفسهم هم وااعترف وقد وأبقى، خري هي اليت اآلخرة
 .)اإلنسان حقوق( يسمى ما أسسوا أم بعد فيما اعترافهم ومن

 الشعارات مبجرد ال ،أهله مبعاملة مدعيه عند الدين مرتلة تقاس وإمنا
 أو وزيرا يعينونه ،القانون كلية من أو فكتوريا كلية من فاملتخرج والدعاوى،

 يعينونه الشريعة كلية وخريج عالية، بدرجة امللكي الديوان يف مستشارا
 .نائية منطقة يف يكون وقد متوسطة يف مدرسا



 

 
 

١٠٨٣ 

 هي ليست الفقه، كتب بعض تذكرها اليت احلدود أن تعلمون كما
 احلدود ذكر العظيم القرآن يف تعاىل اهللا فإن كتابه، يف اهللا ذكر اليت احلدود

 الفقهاء، يذكره مما أعم فهي واملعاشرة، والطالق واالعتكاف املرياث يف
 أعظم إذاً فإقامتها الصالة، أداء هو اهللا توحيد بعد الشريعة يف ما وأهم

 عندي أموركم أهم إن: "لوالته  اخلطاب بن عمر وكتب احلدود،
   T   U  V   W﴿ املسلمة الدولة على واجبا إقامتها اهللا وجعل ،"الصالة

X Y  Z  [  \ ]  ^   _  `  a﴾ ]٤١:احلج[، 
 ومن واجب، فهو به إال الواجب يتم ال ما وكل إليها، الدعوة: امتهاإق ومن

 األذان، بعد التجارية احملال إغالق وجوب نفسه على ا للمتهاون االعانة
 العمل إيثار من أيضا وهو القرآن، يف املذكور اهللا شعائر تعظيم من وذلك
 .اهللا كتاب يف ذلك جاء ما أكثر وما ،الدنيا أعراض على الصاحل

 أا إما إليها ننظر بأن يكون ال األمور على احلكم أن تعلمون كما
 اخلوارج قال حيث ،واملبتدعة الغالة يظن كما ،%١٠٠ كاملة وإما % صفر

 عقيدة ففي ،مقوهل بعكس املرجئة وقال ،كله ذهب اإلميان بعض ذهب إذا
 يزيد ميانواإل والبدعة، الطاعة الواحد الشخص يف جيتمع واجلماعة السنة أهل

 والفجور، التقوى وكذا كفر، هو وما إميان هو ما جيتمع بل وينقص،
 حتطيم  النيب أخر وقد تعلمون، كما نبوية وحكمة ربانية سنة والتدرج
 السالم، عليه إبراهيم قواعد على الكعبة ينب ومل الفتح، عام حىت األصنام

 أوصى بل ،العرب جزيرة من خيرجهم ومل والنصارى اليهود كذلك وترك
 العداوات يرتبون واجلماعة السنة وأهل فعلوا، وهكذا بعده املؤمنني بذلك
 إال نفسا يكلف ال تعاىل واهللا مثال، كالقاتل السارق فليس اهللا، رتبها كما

   w﴿: وقال ،)فعلت قد: (الصحيح يف كما وقال القرآن، يف كما وسعها
x   y   z﴾ ]يكتم كان فرعون آل نمؤم أن شأنه جل وذكر ،]١٦:التغابن 

 عليه يوسف استوزر الذي امللك ذكر كما استطاع، ملا أظهره مث إميانه
 .أعلم واهللا أسلم، -امللك أي- إنه: جماهد قال لكن السالم



 

 
 

١٠٨٤ 

 حيكم مل ذلك ومع آمن النجاشي أن عليه وسالمه اهللا صلوات وذكر
 صادقا هحنسب من نرى اليوم وحنن ذلك، عن عاجز هو إذ اهللا بشرع احلبشة

 ما كله الدين إقامة إىل وندعوها هلا وندعو التركية كاحلكومة حسيبه واهللا
 جيعلها أن اهللا ونسأل النية، وخلوص الصدق هو املهم أن أي استطاعت،

  .عليها وتزيد بيربس الظاهر التركي ااهد أعمال جتدد
 الصدق وفيها السلف صفات بعض عنده ذكر ملا اهللا رمحه أمحد واإلمام
 ".القوم ارتفع ذا: "قال واإلخالص
 فكل معذور، غري أو معذور اجلاهل بأن القول يطلقون ال السنة وأهل

 ال مثله أن يقررون وقد عليه، احلكم يقررون الذين هم والقضاة حبسبه جاهل
 .جيهل

 الناس، من كثري عند مرتلة من للمتدين ما -اهللا حفظكم- وتعلمون
 أو يدخن هو بل ،متدين غري أنه املتهم أثبت فإذا الليرباليون، يريد وعكسه
 يعدونه فإم ،اإلباحية أو اخلالعية واملواقع القنوات ويتابع الكرة يشجع
 !لكم حييلونه وال صاحلا مواطنا

 مطلقا، اإلرهاب من برئ فهو يصلي وال القرآن يقرأ ال أنه أثبت وإذا
 كما )صغرية جرمية صالةال ترك (جعلوا تعلمون اليت االستيقاف الئحة ويف

 رجعي تكفريي طائفي إرهايب عندهم فهو متدين مسلم إنه قال لو أما ،تقدم
 لالستقرار وعدو الرخاء ضد وهو إخل، متطرف األقل على أو ظالمي

 على ويرغمونه والطائفية، للفتنة ومثري الوطين التالحم وضد الوطنية والوحدة
 .رباءهوأق واتمع الدولة يكفِّر إنه القول

 متطور، متحضر تقدمي فهو مثال األمريكية اجلنسية حيمل كان إذا أما
 أقوله ال وهذا ريال، آالف عشرة سجنه من يوم كل عن املباحث وتعوضه

 .اليوم تعويضه زاد ورمبا بنفسي شهدته بل باهللا، والعياذ افتراء
 حال تعرفوا حىت قضية، أي يف حتكموا أال -اهللا حفظكم- وأوصيكم

 اهللا صلوات عرف أنه الواقع معرفة ومن بأنفسكم، وواقعهم تخاصمنيامل



 

 
 

١٠٨٥ 

 عنده يظلم ال  النجاشي أن وأخرب وقيصر، كسرى حال عليه وسالمه
 أعدائهم، حال والتابعني الصحابة من الفاحتون ااهدون وعرف أحد،

 واليهود نييوالعبيد والنصريية التتار حال تيمية ابن اإلسالم شيخ وعرف
 والصوفية واملناطقة والرافضة واخلوارج واملتكلمني والفالسفة ارىوالنص

 .وأمثاهلم
 أحرارا، ليسوا -عصره حكام- املماليك أن السالم عبد بن العز وعرف

 .الصليبيني حالف الفالين السلطان وأن
 وما والفالسفة والباطنية والعوام الصوفية حال الغزايل حامد أبو وعرف

 عصرهم واقع اإلسالم فقهاء كل وعرف. وغريهم األربعة األصناف مساه
 .وحاله

 .الفتيا يف شرطا الناس عليه ما معرفة أمحد اإلمام جعل وقد
 يعرف فكيف ،معترب والعرف حمكّمة العادة بأن ونمحتك قد وأنتم

 الناس؟ واقع معرفة دون ذلك القاضي
 اكم معني مكان هلا ليس الصحيحة العقيدة أن -اهللا وفقكم- واعلموا

 .حمدد مكان هلا ليس البدعة أن
 السنة ويعلمهم شاء إن ويتنكر ،احلُجاج يزور أن مسلم لكل وينبغي 

 يستطيع ال ما ويكتب واحملتاجني، الفقراء وأحوال أحواهلم ويتفقد واالتباع،
 .األمر يهمه من إىل فعله

 تولينا إن وأنه ،عنا غين تعاىل اهللا أن -تعلمون أنكم ريب وال- واعلموا
 .يبايل وال لون أي أو بلد أي من ،غرينا قوما بنا استبدل دينه عن

 الصاحل السلف عقيدة على كان ممن مكة أهل من امسه أعرف وممن
 بن جابر والشريف لؤي بن خالد والشريف مساعد بن غالب الشريف(

 من الصحيحة العقيدة اتبعوا وغريهم وهؤالء ،)خوقري بكر والشيخ ،جبارة
 بسبب وسجن أوذي من منهم بل أحد، من إمالء أو رغامإ دون أنفسهم،

 ويف الكرمي القرآن حتفيظ ويف اهليئات يف ممثلة اهللا إىل الدعوة تزال وال ذلك،



 

 
 

١٠٨٦ 

 ،جهدها تبذل املدرسني وبعض املناهج ويف الدعوية املؤسسات بعض
 .تعاىل اهللا على والنتيجة

 فرقا، رةاملعاص الدعوية اجلماعات عد -تعلمون كما- اخلطأ ومن
 الفتنة بينهم وقعت ،عنهم اهللا رضي الصحابة هم األنبياء بعد اخللق فأفضل
 .واحدة عقيدة على كلهم وهم ،القتال بنيهم ووقع

 ذلك أراد ملن شرعا جيب بل النقد، فوق مجاعة أو شخص هناك وليس
 أحد كل على ما ويبني ،بتوازن كله ذلك ويذكر وعدل، حبق يقول أن

 .فعل رد أو شنجت بدون ،وماله
 أو الطائفية أو األصولية، أو التطرف أو باإلرهاب أحد اام جيوز وال
 حقه يف التكلم وال يقولون، كما احلركي أو السياسي باإلسالم أو ،التكفري

 عليه الرد يتقبل أن لغريه، يقوله أو ذلك، له يقال من وعلى. وعدل بعلم إال
 .كان ممن احلق ويقبل رحب بصدر

 أحداً يقتل أال أحد إىل أسرت إذا أمريكا أن -اهللا حفظكم- اواعلمو
 من أو اهللا لوجه ذلك فليس رب،اخلُ قضية يف كما أمريكيا املقتول كان ولو

 مصاحلهم تستمر ولكي أحد، منهم ينتقم لكيال هو وإمنا وإحسام، عفوهم
 مصاحل راعاةمب يأمرنا ومل والعدل، باحلق أمرنا تعاىل واهللا ودنياهم، وشركام

 .كان من كائنا أحد
 فهو اخلرب، لتفجري املدبر الرأس على القبض عن مؤخرا قيل ما صح وإذا

 العثور عن املختلفة اإلدارات عجز هو ذلك تأخري يف السبب أن على يدل
 يف الداخلية وزير قال كما التفاصيل تفاصيل يريدون أم وليس مدبره، على
 .حينه

 ال -جلنة أو هيئة أو دائرة أو حمكمة مسي اءسو- غريكم أن واعلموا
 وال املرورية وال العمالية وال اجلنائية وال التجارية القضايا يف ال حكمه يصح

 وسنة اهللا كتاب رائدكم دام ما ذلك يف املرجع وحدكم وأنتم االقتصادية،
 ختالف مقالة أو نشرة أو جملة أي إيقاف يف احلق ولكم ، رسوله



 

 
 

١٠٨٧ 

 يتحاكم وال ملعاونتكم، القضاة من االستزادة يف احلق املك ولكم حكمكم،
 .عنه ويسكت يقره من ومثله ليرباليا، أو علمانيا كان من إال غريكم إىل

 التناقض ومن حتاكموه، فال عقليا خمتل فالنا أن السلطات أعلنت وإذا
 .مساعد بن بفيصل فعلوا كما إليكم لونهحيي مث عقليا خمتل أنه يعلنوا أن

 وحمذرا ناصحا دام فما ،جرمية الرمسية اجلهات يبلِّغ مل فالن كون سولي
 إن مث جمانيا، جاسوسا يكون أن مواطن كل من يريدون وهل ذلك، فيكفيه
 مثلك، عن غىن يف الدولة إن للمبلغ تقول -علمت كما- اجلهات بعض

 املبلِّغ؟ يتبع األمرين فأي وهكذا، ارمني، لكشف كافية أجهزة وعندها
 للكتاب خمالفا كان ما خصوصا القانونية املصطلحات إطالق يصح وال

 واملشرع السعودي القانون مثل الناس، بني حتكمون ما اللذين والسنة
 أو التجارية كاحملكمة شرعية غري حماكم إنشاء جيوز ال كما ي،دالسعو

 .اسم بأي أو االقتصادية احملكمة
 حكم وإما اهللا حكم إما: ماهل ثالث ال حكمان احلكم أن وتعلمون

 ﴾Ð   Ñ   ÒÓ   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴿: تعاىل قال اجلاهلية،
   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: وقال ،]٥٠:املائدة[

 ،]٦٠:النساء[ ﴾8   7   6   5   4   3   2   1   0   /   .
 الطاغوت، حكم من وهو جاهلي، حكم هو اهللا كتاب اهللا غري إىل فالتحاكم
 ال أي ،زعما فاعلها إميان اهللا مسى ،طاغوتية أحكام هي الوضعية والقوانني

 إىل والتحاكم فعال، حتاكموا أم وليس التحاكم إرادة رد له حقيقة
 كما األكرب الكفر وهو الشنقيطي، الشيخ ذكر كما البواح الكفر هو القوانني

 عبدالعزيز الشيخ ذكر كما السافرة الردة وهو يم،إبراه بن حممد الشيخ ذكر
 .مجيعا اهللا رمحهم باز بن

 نابليون "مثل املسلمني غري وضعه ما كل تشمل الوضعية القوانني وهذه
 فيما مؤلفات وضعت اليت احلديثة املدرسة أو" جستنيان "أو" بونابرت
 .كذلك الدويل القانون يسمونه ما أن كما". اإلجرام علم "يسمونه



 

 
 

١٠٨٨ 

 ومع الشريعة كلية من متخرجا القاضي يكون أن البين التناقض ومن
 .البشرية األوامر أو الوضعية القوانني مبقتضى حيكم ذلك

 تقليد جيوز وال واجب، اجتهادكم أن اهللا وفقكم تعلموا أن وينبغي
 ومما خمطؤون، مقلدون لعلمائنا تبع حنن يقولون والذين كان، من كائنا أحد

 كالمان هلم العلماء أن وهو ورأيته ملسته ما بتخطئتهم ماحلك يوجب
 يسحبون حني وكالمهم العلن، يف كالمهم غري السر يف فكالمهم خمتلفان،

 العامة، مع كالمهم غري اخلاصة مع وكالمهم قبله، كالمهم غري اهلاتف فيش
 مثل صرنا: قال وبعضهم موظفون، فنحن مثلنا تكونوا ال :سراً قال وبعضهم

 االقتداء من البد كان وإذا يعتقدون، ال ما لكم كتبوا ورمبا األزهر، خشيو
 مسعود بن عبداهللا قال كما الفتنة عليه تؤمن ال احلي فإن مات، مبن فاقتدوا
، رد وقد بعضا، خيالف بعضهم فإن العلماء أما به، واعملوا احلق واعرفوا 

 الشيخ واختلف احمللَّق، الذهب يف األلباين الشيخ على إبراهيم بن حممد الشيخ
 .وحدها املناسك يف موضعا عشرين حنو يف ،فاضل وكالمها واأللباين باز ابن

 .عكسها تقول هي كانت فتاوى العلماء كبار هيئة أيدت وقد
 ال الشرعي احلكم أن -به بتذكريكم بأس ال ولكن- تعلمون ومما

 والواجب صحيحة، أدلة يهملون من بعض يفعله كما واحد دليل من يؤخذ
 احلق خالف من وكل اإلمهال، على اإلعمال وتقدمي كلها األدلة مجع هو

" شورش "الوضاع مثال ومنهم كتابيا، أو شفويا عليه تردوا أن عليكم وجب
 أمريكي" شورش"و مسيلمة، قرآن مثل وهو" الفرقان "كتاب ألف الذي

 ،بالكتاب اهل صلة أي األمريكية اخلارجية ونفت فلسطيين، أصل من نصراين
 أحرق الذي" جونز "القس األمريكان ومن هلا، كذبة أول هذه وليست
 .أعلم ال وأنا رددمت ورمبا فلوريدا، يف القرآن

 يكون فقد به، العمل وجب مرفوعا صح ما كل ليس أنه وتعلمون
 مرفوعا يصح مل إنه لعلماء ا بعض عنه قال ما كل وليس بغريه، معارضا
 لصحايب قوال يكون وقد أخرى، طريق من صحيحا يكون فقد تركه، وجب



 

 
 

١٠٨٩ 

 .اردين الرأي أو التقليد من خري وهذا السلف ألحد أو
 وأا حق، بغري والقتل الدماء حرمت أا املباركة األمة هذه عدل ومن

 أجلى الذي الغرب يفعل كما باطال تتهمه أو خالفها، من كل تقاتل ال
 أن سببه إن وقالوا األسود، الطاعون مسوه الذي بالوباء وامهم منه اليهود
 إن مث اإلسالم، أهل إال ويؤوهم اليهود يقبل ومل واملياه، اآلبار مسموا اليهود
 من شاء ملن إال اهلجرة فيمنع الغرب أما تعلمون، كما م غدروا اليهود

 وزر وازرة فيها تزر ال اليت الوحيدة هي األمة وهذه نظره، يف املعتدلني
 :أقسام ثالثة الكتاب أهل وتقسم الدين، اعتناق على تكره وال أخرى،
 مشكلة "تسمى مشكلة لديها وليس حكمه، له وكل وحمارِب، وذمي معاهد

 اإلسالمية، البالد يف يعيشون والنصارى اليهود يزال ال بل ،"األقليات
 !!األمريكتني أو أسبانيا يف للمسلمني بقية جتد ال ولكنك

 ويل حق من العفو أو الدية أو القصاص جتعل اليت حيدةالو األمة وحنن
 .الدولة رئيس حق من جيعلوا نووالقانوني الدم،

 بإلغاء يطالبوننا اليوم والليرباليون غافلون، عنها حنن كثرية مزايا ولنا
 بالذي أدىن هو الذي واستبدال الضب، جحر يف والدخول العظيمة مزايانا

 القنوات يف وأعلنوه ذلك وانشروا ،احلق نواوبي عليهم فردوا خري، هو
 من وغريها كالقنوات الوسائل تلك كل بنشره وألزموا ،واملواقع والصحف

 .تريدون كما وخبطٍّ مهمة صفحات ويف ،اإلعالم وسائل
 وجاهد ذهب إمنا فإنه بشيء، أفغانستان يف جاهد من على حتكموا وال

 تذكرة احلكومة وأعطته عني ضفر هناك اجلهاد أن العلماء فتوى على بناء
 بالدعاية العلماء بعض خدع وقد املال، ومجع الذهاب على وشجعته خمفضة،

 ذا اعترف وقد السوفيييت، االحتاد هزمية إىل دف كانت اليت األمريكية
 األلسين املفكر" تشومسكي نعوم "مثال منهم األمريكيني من كثري اهلدف

 حرام إىل العني فرض انقلب السوفيييت االحتاد أمريكا قوضت فلما املشهور،
 وتطرفا وعنفا إرهابا سابقا املدعوم اجلهاد وأصبح !فاعله عقوبة جيب



 

 
 

١٠٩٠ 

 تعذيبا هناك إىل يذهب ملن تعطى كانت اليت املساعدات وانقلبت وطائفية،
 اخلريي للعمل ذهب من حىت بال، على للذاهب خيطر مل مبا ،وااما وسجنا
 تكفري يف الغلو أو البدع من هناك ما إىل ينبه كان ومن وسجنوه، اموه

 من حذَّرت كم أحصي وال للجهاد، عدو بأنه الذاهبون امه املسلمني
 الشباب على ينبغي من أول إن -أقول زلت وال- وقلت هناك، إىل الذهاب
 الدعوة وأشقه وأعظمه اجلهاد وأفضل واالهم، من مث اليهود، هم جهادهم

 .القرآن يف كما األنبياء كان ذلك وعلى ،أمر كما اهللا إىل
 وإن الفتوى، تلك حسب أفغانستان إىل ذهبوا الذين أن واملقصود

 منهم التخلص جيب أعداء وليسوا ومعذورون، جمتهدون هم خطأ كانت
 كانت، كما صديقة تزال ال" طالبان حركة "أن كما وسجنهم،

 .هلؤالء نظرال هو تبدل والذي ،جماهدا يزال ال" حكمتيار"و
 أحكام لديهم ليس النصارى إن: نقول أن بالقضاء يتعلق ومما

 اإلسالم شيخ ذكر كما وأم ،"التوراة "القدمي العهد يف ما إال وتشريعات
 إن مث اإلسالمية، الشرعية األحكام إىل يتحاكمون" الصحيح اجلواب "يف

 شريعةال من النصارى أخذه ومما العدلية، االحكام جملة شرح بعضهم
 يف حىت عندهم هلا وجود ال اليت الفرائض يف املرياث أحكام اإلسالمية

   &﴿: تعاىل قال تركه، أو بينهم احلكم بني خميرون واملسلمون التوراة،
  .]٤٢:املائدة [﴾,   +   *   (   )   '

 خليل خمتصر عن املنقول نابليون قوانني هو احلديثة قوانينهم وأول
 .الثامن القرن يف املتوىف املالكي

 الغرب، فالسفة بعض ينكره الدويل القانون اليوم يسمونه ما أن كما
 مل إن احلكم إن ويقولون امللزمة، القوة إىل الفتقاره املشهور،" هيجل "ومنهم
 يف كما ينفع قد القانون ذلك وبعض فتوى، جمرد فهو به تلزم قوة له تكن

 .املدنيني بشأن جنيف اتفاقيات
 .وأمثاله" األمم بني القانون "كتاب شئتم إن واقرأوا



 

 
 

١٠٩١ 

 وحدة يسمى مبا تؤمنوا وال الدين يف البدع -اهللا وفقكم- وحاربوا
 إبراهيم بن حممد الشيخ أن وتعلمون إسالمية، املطلوبة الوحدة بل وطنية،
 أهل أكثر وما ،"قريش مؤمن طالب أبو "كتب ملا اخلنيزي توب اهللا رمحه
 !!اليوم البدع

 باهللا، عياذا واستشارم توليتهم يف بل فقط كثرم يف املصيبة وليست
 أنه ذلك فوائد ومن اهللا إىل دعاة يكونوا أن القضاة إخواننا به أوصي ومما

 .مة كل عنهم يدفع
 جور وأن ،جنسهم من كان من الناس على يوىل إمنا أنه علمونتو 
 على يويل أن اهللا سنة تأىبو أكثر، اهللا يعفو وما ذنوم، ببعض هو إمنا احلاكم
 .أمينا اخلونة على أو تقيا الفجار على أو شريرا األخيار

 ملاذا: " طالب يبأ بن علي املؤمنني أمري من املقربني أحد قال وقد
 وأنا مثلي، رعيتهم ألن: قال لك، يستقم ومل وعمر بكر أليب األمر استقام
 ".مثلك رعييت

 املهاجرين أعمال تكلفوننا: "عصره يف للناس مروان بن امللك عبد وقال
 ".السعادة دار مفتاح "يف القيم ابن ذلك على ونص ،"مثلهم ولستم واألنصار
 أيها ذنوبنا أنت "حسني صدام عن العزاز صاحل األستاذ كتب ايامنا ويف

 .مدة احلائر يف فسجنوه ،"املهيب
 كل يعلمه ما وجرى الطواغيت على العريب الربيع ثورات انطلقت مث

 أعقبها إال التاريخ يف ثورة من فما األمور، إليه تؤول ما ننتظر زلنا وال أحد،
 نرجوه ما وهذا النهاية، يف للحق يعودون الناس ولكن واضطراب، فوضى
 كما الثائرون يتعارض وقد جناحها، أمد يطل مل ثورة التاريخ يف وليس اآلن،

 .داألب إىل ليس ذلك لكن النوم من القائمون يتعارض
 من ينقص أن دون كفره مسؤولية متبعوه يتحمل فرعون أن وتعلمون

 يطيعونه فساقا كانوا ألم إال قومه على يتفرعن مل فإنه ،شيء مسؤوليته
 ﴾o p  qr  s  t u v﴿: تعاىل قال ويصدقونه،



 

 
 

١٠٩٢ 

 الناس على فرعون وسوط هامان، وزيره القوم رأس وعلى ،]٥٤:الزخرف[
   O﴿ :تعاىل قال لوقف، حده عند أوقفوه صرم أهل أن ولو ،"جنوده"

P   Q   R   S   T﴾ ]٨:القصص[. 
 الدنيا، يف لعنة وأتبعهم ،اليم يف أطاعه ومن هو نبذه اهللا وعد جاء وملا

 .املقبوحني من هم القيامة ويوم
 ملن يقال حيث يسمونه كما الوطن هو شريكا هللا اجلهال جعل وقد

 وإمنا ،)الوطن شهيد (أو )!والوطن لدينا أجل من قُتل( اليمن يف يقتل
 .وحده اهللا سبيل يف مات من الشهيد

 من لكن يعلمونه شك بال وهم يعلموه أن القضاة إلخواين ينبغي ومما
 عبد فعل كما احلق، استعمال يف التعسف اليوم يسمى ما: به التذكري واجيب

 فادخلوا بطاعيت  اهللا رسول يأمركم أمل للجيش قال حني حذافة بن اهللا
 القرآن يف مذكور هو ما ذلك ومن ، الرسول استنكره الذي األمر النار،

 .املعتدة على العدة تطويل من املطلِّقني بعض يفعله وما كالعضل،
 التمسك أن ،وحدهم القضاة وليس املسلمني كل يعلمه أن ينبغي ومما

 والة على وأن بية،الغر للدميقراطية البائس املصري املسلمني جينب اهللا أنزل مبا
 كتابه يف تعاىل اهللا قال وقد حقا، مسلمني يكونوا وأن الشرع حتكيم األمر

 ومل منا يكن مل من كمفح ،)أهله: ( النيب وقال ،)منكم: (عنهم احلكيم
 منا فليس الشرعية الشروط فيه تتوفر مل ومن خمتلف، األمر أهل من يكن

 .األمر أهل من وليس
 توهم وإن هلم، حماباة وأصدقاءه أقرباءه فيويل األمة خيون ال األمر وويل

 رجال ولّى من: ( قال منهم، عبقرية أكثر هو من األمة ففي عباقرة، أم
 اهللا خان فقد منه، هللا أرضى هو من العصابة تلك يف جيد وهو عصابة على

 ).املؤمنني وخان ورسوله
 على خرج منو واجتهادا، ترجيحا البيعة ترك من بني يفرق والشرع

 الزبري ابن رفض ،للعهد وليا يزيدا ابنه  معاوية جعل وملا فعال، اإلمام



 

 
 

١٠٩٣ 

 أبايع أن أكره ولكن شقاق يب ليس: "عنهما اهللا رضي ملعاوية وقال ذلك،
 ".رجلني

 .عباده بن سعد الصديق ترك كما تركه بل بشيء، معاوية يعاقبه ومل
 الناس اجتمع حىت نمروا بن امللك عبد مبايعة عمر ابن رفض وكذا

 .اإلمامة مبحث يف أكثر مفصل هو كما عليه،
 .عليها واخلروج اجلماعة عن اخلروج بن قائم فالفرق

 بكر أيب بيعة عن عبادة بن سعد ختلف وقد: "املنهاج يف تيمية ابن قال
 القتل عن فضال يضربوه أو حيبسوه ومل." 

 الصديق إن بل ه،رأي بسبب املرء يسجن مل من أول هم الغربيون فليس
 األمة من يطلبون هم إذ الرأي، إبداء حرية يف ليفوقوم الصحابة ومعه

 يف  الصديق أفضلهم قال الناس، عن هلم غىن ال بأنه ويصرحون ،تقوميهم
: عمر وقال ،"فقوموين زغت وإذا فأعينوين استقمت إذا: "له خطبة أول

 هللا احلمد: فقال نقومك؟ الصحابة فقال تفعلون؟ كنتم ماذا ملت لو أرأيتم"
: قوله عليه رد الذي  معاوية وعد ،"قوموين ملت إذا قوم يف جعلين الذي
 أنقذتين: "له وقال له، منقذاً منعناه شئنا ومن أعطيناه شئنا من مالنا املال

 .للرعية اختباراً ذلك قال وإمنا"! اهللا أنقذك
 تعاىل اهللا جعله وقد األمور، تستقيم وباستقامته فضله له العادل واإلمام

 أوهلم هو بل ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل حتت يظلهم الذين السبعة من
 .ذكرا

 استقامت ما: "فقال األمر؟ هذا على بقاؤنا ما  الصديق سئل وقد
 ".أئمتكم عليه

 وشيوخ والعقد احلل ألهل شورى األمر ولكن لدينا دميقراطية فال
 الدميقراطية أن مع ،ومصلحتهم املسلمني أمر ميهمه ومن الشأن وأهل القبائل

 أراد ومن قرشيا، املتغلب كان ولو بالتغلب ليس واألمر االستبداد، من خري
  !واالقتصاد واإلعالم القضاء إىل فلينظر ،غريه من العادل معرفة



 

 
 

١٠٩٤ 

 القضاء، شؤون يف يتدخل وال أقرباءه يويل ال الذي هو العادل فاإلمام
 ليست إسالمية ومناهجه املنكر، عن والنهي روفباملع لألمر منرب وإعالمه

 .. قانونية كليات بإنشاء يسمح وال حياسب، مهمل وكل قومية، أو وطنية
 .إخل

 أعطاه فاهللا اإلعالم، يقوله أو يسمع ما كل يصدق ال املؤمن إن بل
 .يوازن مث الضد من وليسمع به مييز عقالً

 حديث وهو ، عجرة بن كعب حبديث العمل القضاة واجب ومن
 أعيذك: ( قال ،له الترمذي ورواية حبان وابن أمحد اإلمام رواه صحيح

 أبوام غشي فمن بعدي، من يكونون أمراء من عجرة بن كعب يا باهللا
 علي يرد وال منه ولست مين فليس ،ظلمهم على وأعام كذم يف فصدقهم
 يعنهم ومل كذم يف يصدقهم فلم يغش مل أو أبوام غشي ومن ،احلوض

 غري رواه وقد ،احلديث..) احلوض علي وسريد منه وأنا مين فهو ظلمهم على
 .نعيم وأبو الطرباين الترمذي

 الترغيب "يف املنذري احلافظ وأورده حبان وابن امحد اإلمام رواه وقد
 ".والترهيب
 احلافظ صحح وقد ،"عمر نوع حذيفة عن الباب ويف: "الترمذي وقال

 رواه كما اخلدري، سعيد أيب عن روايته وحسن املسند رواية حجر ابن
 .الطيالسي داود وأبو احلاكم

 أبواب أتى ومن (فيه الذي احلديث وغريه األلباين الشيخ وصحح
 ورقم داوود، أيب عند) ٢٥٤٧ (رقم احلديث وهو ،)افتنت السلطان

 .الترمذي عند) ٢٢٥٦(
 اجلراح بن وكيع رواه حديثا الصحيحة السلسلة يف أللباينا صحح كما

 ).بعدا اهللا من ازداد إال قربا السلطان من أحد ازداد وما (آخره يف الزهد يف
 اليمينية األحزاب تصل أن إىل الغربية الدميقراطية انتهاج أفضى وقد

 يكون أن ذلك على مثال وأجلى احلكم، إىل" الشعبوية "عندهم املسماة
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 احترقت وبذلك أمريكا، على حاكما" ونبان ستيف "تلميذ" ترامب نالددو"
 األمريكي اتمع وانقسم الربيطانية،" التاميز "صحيفة تقول كما الدميقراطية

" ترامب "األمريكية" التامي "جملة جعلت وقد األمريكي، اإلعالم يقول كما
 ومبجيء ،)األمريكية املنقسمة الواليات( أمريكا ومست ،)العام رجل(
 الغرب وأظهر الغرب، من مكان كل يف األحزاب تلك انتعشت" ترامب"

 لإلسالم بعداوم أكثر القوم وجهر وجهه، عن احلقيقة وكشف تعصبه
 وغريها، والنمسا وهولندا وفرنسا وأملانيا بريطانيا يف ذلك وجتلى واملسلمني،
 حياربون األعراب يزال ال بينما ا، يتسترون كانوا اليت األقنعة وسقطت
 قراراته ويؤيد ترامب على يثين وال!! ترامب على ويثنون بالدهم يف اإلسالم

 .اهللا بإذن الحقا ترامب عن الكالم وسيأيت ،اخلليج ودول إسرائيل إال
 والفاشية، والنازية الصليبية إىل االنتكاس إىل دميقراطيتهم آلت وهكذا

 وإذا اللون، أو الدين يف الفهمخي من كل على يعتدون وأصبحوا ذلك، وأمثال
 أو الطائرة من وأنزلوها عليها اعتدوا غطاء رأسها على تضع امرأة رأوا

 اليهود أن إذ! مسلمة وليست يهودية أا هلم تثبت أن إال احلافلة، أو القطار
 .والليكود نتنياهو مييل وإليهم نساءهم حيجبون احلريدمي
 وأن لبالدهم املسلمون يعود نأ وهو عظيما، خريا تعصبهم يف أن مع
 بنوا أن فبعد سنمار، جزاء الغرب جازاهم وقد أوالدهم، تنصري يرفضوا

 احلرية ويشاطروه عيشه لقمة ليشاركوه إليه جاؤوا إمنا قال حضارته،
 .والدميقراطية
آل [ ﴾a   b   c   d   e   `   _   ^   [﴿ اهللا وصدق

 .]١١٨:عمران
 وأم األرقى، هو فكرهم أن يعتقدون ذاه مع الغربيني أن والعجيب

 .توحيدنا من خري تثليثهم وأن! سبيال آمنوا الذين من أهدى
 من مع كذلك العرب الساسة نظرة تكون أن ذلك من عندي وأعجب

 الربيطاين احملافظني حزب يوادون أم مثال ذلك ومن األمة، وضد ضدهم هم
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 جريمي" زعيمه صرحي الذي العمال حزب ويعادون ،بلفور منه الذي
 .إسرائيل بعداوة "كوربني

 يكون وقد اهللا، أمر خالف من طاعة اهللا كتاب بنص الشرك ومن
 إن للحكام ذلك ويربرون للناس يشرعون والذين الغالب، وهو أكرب، شركا

 :أمرين بني احلكام هم يكونوا مل
: تعاىل قال اهللا، على افتراء فهذا به، وأذن اهللا شرعه هذا يقولوا أن إما

﴿l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {|   
 ﴾c d e﴿ األخرى اآليات ويف ،]٥٩:يونس[ ﴾¡  �  ~  {
 .]١٣٨:األنعام[ ﴾6   5﴿ أو ]١٤٠:األنعام[

 األمم جتارب من أو عقولنا من وأخذناه عندنا من هذا يقولوا أن وإما
 ما على الناس آلراء تفضيل فهذا احلديث السياسي الفكر من أو املتقدمة،

   {﴿: قال من اهللا كفر وقد ألوهيته، يف هللا ومنازعة كفر وهو اهللا، شرع
 من حيقق البشر وضعه ما أن يزعم مبن فكيف ،]٩٣:األنعام[ ﴾¢   ¡   �   ~

 .اهللا أنزل مما أكرب املصلحة
 ﴾b c d e﴿: تعاىل قوله يف كثري ابن احلافظ قال

 غريه، قول إىل وشرعه لكم اهللا أمر عن عدلتم حيث أي: "]١٢١:األنعام[
   © ¨﴿ :تعاىل كقوله ،الشرك هو فهذا غريه عليه فقدمتم

ª   «   ¬   ®   ¯﴾ ]اآلية.. ]٣١:التوبة. 
 رسول يا: (قال أنه حامت بن عدي عن تفسريها يف الترمذي روى وقد

 احلالل عليهم وحرموا اماحلر هلم أحلوا إم بلى،: فقال عبدوهم، ما اهللا،
 ابن اإلسالم شيخ عنه قال عدي وحديث ،)إياهم عبادم فذلك فاتبعوهم

 على املشتملة الكاملة روايته بطويل ومراده ،"طويل حسن حديث "تيمية
 .بعد تقع مل اليت واملغيبات النبوة دالئل بعض

 هللا االستسالم بأنه اإلسالم عبدالوهاب بن حممد الشيخ وعرف
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 الشيخ منهم الطاعة هو الدين أن على كالمه شارحو ونص اخل.. اعةبالط
 .كافراً الطاعة عن املتولّي جعل تعاىل واهللا ، قاسم بن عبدالرمحن
 قال وهلذا إمامته، تصح مل عاجزا كان فإذا القدرة، اإلمام شروط ومن

 أن ميكننا ال: "السنة منهاج كتابه يف اإلسالم شيخ ذكر كما الصحابة بعض
 أيضا وقالوا يبايع، مل من كالم توجيه مقام يف وذلك" علينا يعدل من إال بايعن

 ". له تاركا وال العدل عن عاجزا نبايع أن علينا ليس: " الشيخ ذكر كما
 وعلموا اجلماعة، عام كان حىت البيعة عن الصحابة كبار توقف وهلذا

 .كربت أو الوالية صغرت ولوا، وما أهليهم عن مسؤولون أم الناس
 على اعتماده كان فمن ،به ويتقى ورائه من يقاتل جنة اإلمام أن وصح

 وشيوخ اجليش قادة يبايعه من وأما ،عاجز احلقيقة يف فهو حتميه خارجية قوة
 .الشرعي اإلمام فهو طواعية األمة وعلماء القبائل

 بالالئمة وينحي غريه على املسؤولية ويلقي يشاء ما يفعل الناس وبعض
 سوف وأنه مسؤوليته، كل على أن وينسى واإلعالم، واحلكام العلماء لىع

 رعيته وعن ،هو عمله عن ويسأله فردا، إليه اهللا وحيشره ،فردا قربه يف يوضع
 قال واحملكوم احلاكم بني مشتركة فاملسؤولية فقط، بيته أهل كانوا ولو هو

 .]٥٤:النور[ ﴾/   .   -   ,   +   * ﴿:  حممد اخللق خري عن تعاىل
 وبطانته وزراؤه وكذلك مسؤول، الرئيس أو امللك أو فاالمرباطور

   Ñ  Ò   Ó   Ô﴿ الناس بقية مث العلماء وكذلك وأعوانه، وجنوده
Õ﴾ ]٩٥:مرمي[، ﴿Y   Z   [   \   ]   ^﴾ ]٦:األعراف[، 
 ﴾R S T  U  V  W  X﴿ يقولوا أن األتباع ينفع وال

   ®   ¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦﴿: تبعنيللم يقولوا أو ،]٦٧:األحزاب[
 .]٤٧:غافر[ ﴾±   °   ¯

 اإلجنازات ار ليل عليهم يبث كان اإلعالم بأن االعتذار ينفعهم وال
 ذلك، وأمثال ،املطردة والتنمية املستمر، والتقدم ،املشرق واملستقبل ،الضخمة
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   9   8   7   6   5   4   3   2﴿ اهللا ذكر كما ويقولون
 .]٣٣:سبأ[ ﴾:

 ،أمرنا والة والكرباء السادة كان يقولوا أن شيئا عنهم جيدي ال كما
   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í﴿: قلت ملا بطاعتهم أمرتنا رب يا وأنت

Î   Ï   Ð﴾ ]نفسها اآلية يف ذلك عقب تعاىل قال ألنه ]٥٩:النساء :﴿ Ò   
Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß﴾ ]٥٩:النساء[. 

 يقهروننا كانوا والكرباء السادة إن يقولوا أن شيئا عنهم جيدي ال كما
   5   4   3   2   1﴿ وأذيته املخالف بسجن ويتوعدوننا علينا ويتسلطون

 فيجيبهم عباس، ابن عن جاء كما القهر هو وتفسريها ،]٢٨:الصافات[ ﴾6
 .]٢٩:الصافات[ ﴾>   ;   :   9﴿ فيقولون والكرباء السادة

 ﴾À   Á   Â   Ã   ¿   ¾   ½   ¼«﴿: يقول تعاىل واهللا
: قال تعاىل اهللا فإن لعلمائهم، تبعا كانوا بأم االعتذار ينفعهم وال ،]١٣:التوبة[

﴿¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯﴾ ]وأنذر ،]٣١:التوبة 
 ﴾¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤﴿: قائال العلماء أولئك

 مثال، ربوي بنك يف حساب مسلم ألي يكون أن جيوز فال ،]٦٣:ةاملائد[
 أو البنك مدير على أو عليهم واإلمث ،ويسكتون ذلك يرون العلماء إن ويقول

 عليه وهذا مسؤولية، عليه واحد فكل احلكومة، على أو املالية، وزارة على
 .غريه يتحملها ال مسؤولية
 وهيئة الدويل اتمع بأوامر نيأمترو كانوا بأم االعتذار ينفعهم وال

   0   / ﴿: تعاىل اهللا هلم قال فقد بذلك، كلّفوهم الكرباء ألن املتحدة األمم
   m   n   o   p   q   r   s﴿: وقال ،]٥١:املائدة[ ﴾   34   2   1

t   u   v   w﴾ ]وقال ،]٨١:املائدة :﴿b   c  d  e﴾ 
 .]١٢١:األنعام[

 من وأجدادنا آباؤنا عليها نشأ اجتماعية ادةع تلك بأن القول ينفع وال
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 :قبل
﴿!   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /   

 .]١٠٤:املائدة[ ﴾   01
 عبد ملة عن أترغب: له املشركني قول إال طالب أبا أهلك وهل

 !املطلب؟
 من ،أفضل هو ما إىل نقلوهم املتبوعني أن ظنهم األتباع عن يغين وال

   Ñ   Ò﴿ اهللا من ابتالء ذلك فكل الرزق، يف وسعة العيش يف رغد
Ó﴾ ]العلم، من خرياً واجلهل الغىن من خرياً الفقر كان ورمبا ،]٣٥:األنبياء 

 . املزعومة التنمية من خرياً املادي والتخلف
   o   p   q   r﴿ العاقبة عاينوا إذا األتباع من يتربأون املتبوعني أن وال

s   t   u﴾ ]نفسه الرجيم إبليس يقول بل ،]١٦٦:البقرة :﴿i   j   k   
l   m   n   o   p   q   r   st   u   v   w   x﴾ 

 وتصدق اإلعالمي التطبيل تتبع كانت بأا الشعوب تعذر فكيف ،]٢٢:إبراهيم[
 يكتبون؟ أو يقولون فيما األنس شياطني

 مطبال ليس واملؤمن ،كذابون جهلة املطبلني أن عينني ذي لكل بان وقد
 يحثى أن وينبغي سكني، بغري املمدوح يقتلون املداحون وهؤالء مداحا، وال
 .املقداد حديث يف كما التراب وجوههم يف

 كرهوا االتباع أن لو يفعلوا أن واإلنس اجلن شياطني يستطيع وماذا
 نوم برئ فقد كره من: ( اهلوى عن ينطق ال الذي يقل أمل: واعتزلوا

 فقد نابذهم فمن (آخر حديث ويف ،)وتابع رضي من ولكن سلم فقد أنكر
 متحض من حق يف ذلك وليس ،)هلك خالطهم ومن سلم اعتزهلم ومن ،جنا

 وقد وينكر، منهم املرء يعرف من حق يف هو بل اهللا هدى غري واتبع للشر
 وقلبه كرهأُ من وأعذر هو، إال فيها ما يعلم ال حمصنة القلوب تعاىل اهللا جعل

 وبالزهاد ،احلرة األعمال بأهل املخالطني على احلجة وأقام باإلميان، مطمئن
 واحلكام العلماء من والكرباء السادة طاعة يف عذر ألحد يبق فلم وباألتقياء،



 

 
 

١١٠٠ 

 سكت فالنا أن أو منا، أعلم وهو مدح فالنا بأن أو أمر، والة أم بذريعة
 !!أقواهلم يف قهمصد فالنا أن أو منا، عقال أقوم وهو

 من أخذت البلدية أن لو وسكوته، إقراره أو مبدحه احملتج هذا وفالن
 من يسريا شيئا كان املأخوذ أن لو حىت الدنيا، عبيد به حيتج مل وسكت أرضه

 ورمبا وحيتجون ويربقون والعدل، بالشرع يطالبون بل بيوم، أو أرضهم
 .حلكاما وأوامر العلماء لفتوى نظر دون رشوة أعطوا

 التأمني شركات يف أو البنوك يف مثال الربا عن مسؤولة احلكومات نعم،
 املنكر، عن والنهي باملعروف األمر عن مسؤولون والعلماء شيء، أي يف أو

 خمارج وهناك به، يتعامل بأن بالربا يتعامل الذي املواطن يأمر مل أحدا لكن
 على أكرهوا إذا اهراظ يطيعوا وقد يفعلوها، أن الناس إمكان يف أخرى
 .اهللا أنزل ملا وباطنا ظاهرا الطاعة جتب وإمنا. منكرة له وقلوم املنكر

 هو ،)جاهلية بيعة مات بيعة عنقه يف وليس مات من: (قال والذي
 من شعبة على مات بالغزو نفسه حيدث مل أو يغز ومل مات من: (قال الذي
 ).النفاق شعب

 اهللا عصى ملن طاعة ال: (قال الذي هو) وأطيعوا امسعوا: (قال والذي
 ).وجل عز

 يفعلون، ماال يقولون الذين السوء وبطانة السوء، أمراء عن  قال بل
 جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن: (يؤمرون ماال ويفعلون

 من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه
 ).خردل حبة اإلميان

 يف قتاهلم باليد اجلهاد يعين وال جبهاده؟ اهللا أمرهم من لناسا يتبع فكيف
 بينته كما باليد ولو واإلنكار العمل من بد ال أنه يعين وإمنا حال، كل

 تغيري وهي األوىل املرتبة هي وهذه الصاحل السلف وفعل األخرى النصوص
 .باليد املنكر

 من مها إمنا النفسية الرغبة واتباع بعض دون الكتاب ببعض واإلميان
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 أحد، أي أو عسكري أو ملوظف حجة وال عذر ال أنه القول وصفوة
 مطبوعة الصاحل السلف وسري عنده،  الرسول وسنة يديه، بني اهللا وكتاب

 أحد وليس اهللا هو والرزاق العمل، ترك إىل به األمر أدى ولو شراؤها، ميكنه
 من يوافقه ما وأخذ العلماء رخص تتبع يف ألحد حجة ال كما خلقه، من

 مرض ومن توافقه، ال ألا وأدلتهم اآلخرين العلماء أقوال وترك أقواهلم،
 !به فيعمل األقوال أخف ينتقي لكي العلماء من مجلة املرء يسأل أن القلب

 يف مجعة كل للسالطني الدعاء واجلماعة السنة أهل عقيدة من وليس
 تشعر عليه فاملداومة الدين، على باالستقامة هلم دعاء كان ولو حىت اخلطبة
 بلكتا مطابقته مع هو فإمنا الراشدين اخللفاء عن الترضي أما سنة، بأنه الناس

 أو مرة لذلك فيكفي خارجيا، وال شيعيا ليس املسجد أن على للداللة اهللا
 الشيعي يكون ال أو شيعة فيها ليس اليت البالد يف السيما مداومة، بال مرات
 .خطيبا فيها

 وقد العمر، بطول للحكام الدعاء هذا زمننا يف شاعت اليت البدع ومن
 أيب بن سعد دعا وهلذا ضالل،وال الفتنة مع سيما ال شراً العمر طول يكون
 ألحد الدعاء من وخري والفتنة، العمر بطول عليه كذب من على  وقاص
  النيب مسع وملا اخلامتة، وحسن اإلميان على بالثبات له الدعاء العمر بطول

"... معاوية وأخي بأيب متعين اللهم: "تقول سفيان أيب بنت حبيبة املؤمنني أم
 .تقدم كما احلديث) مضروبة آلجال اهللا دعوت قد: (قال. إخل

 ال كما يبعثون، يوم إىل اهللا أنظره الذي إبليس هو عمرا اخللق وأطول
 خفيا كان إذا أحرى اإلجابة كانت فرمبا عالنية، يكون أن الدعاء يف يشترط

   �   ~   {   |}   x   y   z﴿: تعاىل قال وقد وربه، العبد بني
 .]٥٥:األعراف[ ﴾¡



 

 
 

١١٠٢ 

 أن ذكر سبق وقد والعباد، البالد صالح وصالحهم األئمة استقامة ويف
 عليه استقامت ما: فقال األمر؟ هذا على بقاؤنا ما سئل  الصديق بكر أبا

 قال والعباد، البالد فساد ذلك ففي باهللا والعياذ فسدوا إذا أما أئمتكم؟
 :املبارك بن عبداهللا

 ورهباا سوء وأحبار   امللوك إال الدين أفسد وهل
 ذي كل يعرفها سنة وهذه بأهوائهم، وحكموا استبدوا إذا سيما ال

 املسلمني أن بلغهم ملا الصحيح يف كما كالع وذو عمرو ذو وقال عقل
 ما خبري تزالون ال العرب معشر إنكم: "الشورى طريق عن بكر أبا اختاروا

 ملوكا صاروا بالسيف أصبحت فإذا آخر، وليتم أمري منكم هلك إذا كنتم
 ".امللوك كغضب ونيغضب

 بعد فرنسا فعلت كما الطوارئ أحكام إعالن الشريعة من وليس
 خاضع دائما املسلم إن بل ،بالشريعة العمل وتعليق ونيس، باريس حوادث

 املصائب كانت ولو والشدة، الرخاء يف والضراء السراء يف اهللا حلكم
 وهي مةباأل حلت مصيبة أكرب عند املسلمون ألعلنه ذلك تبيح والكوارث

 احلكام بعض يعلن وإمنا العرب، أكثر ردة من ذلك أعقب وما ، وفاته
 مل وإن طوارئ حالة حكمه كل وبعضهم ،معارضته ليضعف الطوارئ حالة
 .ذلك يقل

 احلجاج على خيرج مل السلف بعض بأن يستدل املرجئة بعض كان وملا
 :تارخيياً أُثبِت مبا أمره إيضاح من البد كان

 على واليا كان ملا أنه وذلك حياته، من ناصعة صفحة جاجللح أن ومنه
 شيء، كل يف عمر بن عبداهللا أمر يتبع بأن مروان بن عبدامللك أمره مكة
 بين إن مث معلوم، هو ما منه فكان العراق إىل انتقل مث ذلك، احلجاج ففعل
 اهللا شرع عن التخلي من العصر حكام من يصدر ما فقياس عزلوه، أمية

 وبني واجلور الظلم بني التفريق وعدمِ ،بالدين الشديد وجهلهم رأساً،
 من السلف من أن على األحوال، من حبال يصح ال الدين، عن اإلعراض



 

 
 

١١٠٣ 

 على احلكم ولندع ذلك، عن احلديث موضع هذا وليس احلجاج، كفَّر
 يظلم ال الذي العدل احلكَم يدي بني وهو قدم، ما إىل أفضى فقد احلجاج

والعمل، العلم يف القدوة هم الذين السلف عامله كيف ولننظر ،شيئا الناس 
 يسار بن مسلم ومنهم عليه، ثار ملا األشعث ابن مع وحاربه قاومه فأكثرهم
، البصري كاحلسن ألفعاله منكرة كانت منهم والقلة ، من ومنهم 

 ميوت أن وفضل جبري بن كسعيد ،أقواله كل عليه ورد وواجهه عليه أنكر
 .صنع ما بعض على يقره أن على

 من ال ،عصره بعد وال ،عصره يف ال السلف من أحد يقره مل أنه واملهم
 .املرجئة إال به حيتج فال ،خيرج مل من وال ،عليه خرج

 الدولة إننا ونقول نفتخر أننا احلرمني بالد يف يقع الذي التناقض ومن
 الدول بذلك نلزم ال نفسه الوقت ويف اهللا، أنزل مبا حتكم اليت الوحيدة
 نكون وكيف واألردن؟ واملغرب مصر مثل املليارات، نعطيها اليت األخرى
 إلينا، حمتاج هو من إليه ندعو وال ديننا من نستحي وحنن الناس على شهداء
 !مثلها؟ متقدمني نكون لكي وجنتهد متقدمة، نسميها اليت الدول عن فضال
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 بتحقيق الناس على وشهداء السالم عليه إبراهيم ملة على نكون وإمنا
 .باإلميان واالستعالء التوحيد
 فيها الشرع حتكيم عن ونسكت املليارات، الدول هذه نعطي عندماو
 جيوز والقوانني داخلية اجتماعية مسألة التشريع: احلال بلسان قلنا قد نكون

 األمني وحممد إبراهيم بن حممد: العلماء قرره كما كفر وهذا حتكيمها،



 

 
 

١١٠٤ 

 اهللا مرمحه عثيمني ابن والشيخ محيد ابن والشيخ باز ابن والشيخ الشنقيطي
 .وغريهم

 إال السلطات بني الفصل يسمى ما السعودية يف يوجد ال أنه والواقع
 دعوة السهل من ولذلك القيادة، تقرره ملا خاضعة كلها فالسلطات نظريا،
 بكتابه اهللا أغنانا وقد وتستقيم، األمور فتصلح كامال اإلسالم لتطبيق القيادة
 السلطانية واألحكام العقيدة يف لماءالع قرره وما ، الكرمي نبيه وسنة العظيم

 السلطات بني والفصل كالدميقراطية الغريب السياسي الفكر نظريات عن
 .الدولة وتغول االستبداد من خري مها اللتني

" روسو "عقد وعن" باكونني"و األصم بكر أيب فوضوية عن أغنانا كما
   1   0   /﴿ التنوير عصر فلسفات وكل الفرنسية الثورة وعن اخليايل،

 .]٩:اإلسراء[ ﴾5   4   3   2
 وليت إسرائيل، هي" اإلدارية األحكام "باسم األحكام متدد اليت والدولة

 اليهودية، اإلدارية كاألحكام شهورا، متديداا جتعل عندنا األمنية اللجنة
 حيازة هي غالباً اللجنة هذه عند والتهمة ،تكثر قد سنني جتعلها ولكنها
 مة أو اليمنية، القبائل بيوت من بيت منه خيلو ال الذي ءالشي ،السالح

 كل على جيب وكأنه املطلوبني، على والتستر اإلرهابيني، عن السكوت
 .جمانيا خمربا يكون أن مواطن

 ١٥ -الدولة خمالفي مع يتواطأ من- بإبعاد حيكم اليهودي والقضاء
 حيكم ولكنه وما،ي ١٥ بالسجن عليه حيكم السعودي القضاء فليت يوما،
 !.القتل من سلم إن سنة ١٥ بالسجن عليه

 أي يستطيع فال اخلطيب، كمال ونائبه صالح رائد الشيخ خطب دع
 .مبثلها خيطب أن سعودي
 للقضاء األعلى الس بقاء مع القضاء استقالل دعوى تصح وال
 ؟الوزراء جملس لقرارات بدوره اخلاضع العدل لوزير خاضعا

 احملاكم، عمل يف التدخل مع القضاء استقالل عوىد تصح ال كما
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 األوراق كل هلا حييلون ال وملاذا شيء، كل هلا يحل مل بأنه واالعتذار
 عليه؟ يزيدون وال بأحكامها ويلتزمون
 األمن وزارة أو الداخلية وزارة يف دام ما القضاء استقالل يصح وال

 حبسب املتهمني بني اوونيس ضباط وأفرادها تشاء، كما األحكام ددمت جلنة
 غريه على حيكم وقد التوبيخ مبجرد أحد على حيكم قد القاضي بينما النظام،

 .السجن من بسنوات
 إىل حنتكم فعال نكون لكي للقضاء أورده فعله جيب مما أمثلة وهذه

 :اهللا شرع
 احلاكمة هي الشريعة وتكون اهللا أنزل مبا القضاء يكون أن جيب .١

 .وحدها
 وإخضاع والقضائية، التنفيذية السلطتني بني التام لفصلا جيب .٢

 .للثانية األوىل
 .احملاكمة جلسات حبضور املباحث أو للشرطة يسمح ال .٣
 ما إقرار وحده وللقاضي ،يشاء كما نفسه عن يدافع أن للمتهم حيق .٤

 .ذلك من يراه
 راهي مبا وتعويضه إدانته، تثبت مل من برباءة حيكم أن للقاضي حيق .٥

 .اعتباره ورد عمله إىل وإرجاعه أيضا القاضي فضيلة
 .وحدها الشرعية للمحاكم تابعا والسجن التحقيق يكون أن .٦
 .اإلداري احلاكم من أعلى الشرعي احلاكم يكون أن .٧
 حبكم إال عمله من فصله أو حبسه أو أحد على التنصت جيوز ال .٨

 .قضائي
 .قضائي حبكم إال كتبه نعم أو السفر من أحد منع جيوز ال .٩

 .مين أكثر القضاة إخواين يعلمه مما ذلك وأمثال
 قتله رأوا ومن مسألة، كل يف اهللا أنزل مبا حيكموا أن القضاة وعلى

 وال ذلك، متابعة وعليهم حكمهم، إنفاذ وجب إجرامه، أو لبدعته تعزيرا
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 هذه أو ة،التنفيذي السلطة اختصاص من هذا يقولوا أو اجلهلة، إىل حييلوا
 عليهم أشكل وإذا جلنة، له وشكل األمر ويل استثناه مما هذا أو سيادية قضية

 جاهل ألي وال اخلرباء لشعبة األمر حييلوا وال ،العلم أهل فليسألوا أمر
 .بالشرع

 إنفاذ الدولة رئيس حق من جيعلون الذين هم فقط والقانونيون
 .قوانينهم تغيري بل أحكامهم
 وكم محراء، وبشرته أشقر شعره أن رد احلكام عنه عفا جمرم من وكم

 .القضاء؟ استقالل فأين مواطن، غري القتيل أن رد قتلوا
 ارمون فيها حصل شخصيا أعرفها كثرية قضايا أعدد أن أريد وال

 .بالعار القضاة وذهب اجلميل الزعماء كسب وبذلك العفو، على
 مع فليقفوا األمور، تصلح أن سةاملقد البالد هذه يف القضاة أراد وإذا

 الشرعية بالصالحيات هلا ويطالبوا املنكر، عن والنهي باملعروف األمر هيئة
 كما واملنافذ املطارات يف تفتش أن ومنها املنكر، فعل من تسجن أن ومنها

 مكافحة مثل املنكر تغيري على تعمل إدارة كل للهيئة تضم أن ومنها كانت،
 والشرطة، والبلدية املدين والدفاع اجلمارك يف ذلك وجلان املخدرات،

 ا، العمل من البد واقعية حقائق هو بل ترفع، شعارات جمرد ليس فاإلسالم
 العاملني بزيادة يطالبوا أن للقضاة أن على ،احملاكم لدى القضايا تقل وبذلك

 .جديدة هيئات أو إدارات أو وزارات افتتاح من بدال احملاكم يف
 قيل وسجائر قبضها، تذاكر على نتنياهو اليهودي قضاءال حاكم وقد

 من املليارات سرق من حماكمة املسلمني قضاة يستطيع فهل له، أهديت إا
 .املسلمني؟ مال بيت

: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال اهللا، حكم بغري االلتزام أو اإللزام جيوز وال
 ".ملك وال شيخ وال أمري وال عامل بقول الناس يلزم أن ألحد ليس"

 احلكم أو عزله أو االختالف عند الدولة رئيس تعيني القضاة حق ومن
 وقد دستورية، غري نفسها االنتخابية اإلجراءات تكون فقد الشرع، وفق عليه
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 االنتخابات وفق وليست قضائي حكم وفق عزله أو الرئيس انتخاب يكون
 .والتقدم يةالدميقراط تدعي اليت الدول يف حىت الشعبية، الرغبات أو

 للواليات رئيسا" بوش ووكر جورج "الفدرالية احملكمة عينت فقد
 احلكم، من البالد رئيسة عزلت اجلنوبية كوريا يف احملكمة أن كما املتحدة،
 .ترامب خالفوا سياتل وقضاة

 .اململكة يف قضاتنا يفتقرها اليت للقضاء احلقيقية املرتلة هي وهذه
 هو اململكة دستور إن يقال فكيف الدستور، هو القضاة ومرجع

 واألنظمة؟ لألوامر يرجعون بينما القرآن؟
 خارج كان ولو اهللا حكم عن أبان فمن اهللا، حكم يتبع إمنا والقاضي

 ذلك يكون أن بد فال القانونيون أما لقوله، الرجوع وجب القضائية السلطة
 .االدارية التقاضي درجات من أعلى درجة يف العاملني من

 قال قائله، كان أيا اهللا حكم هو ذلك كون من يأيت الشريعة يف زامفاإلل
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 .سبق كما ذلك فعكس القانون وأما

 قاضي حكم كيف مثال انظروا الرئيس، أمر يبطل األمريكي والقضاء
 الداخلية وزير إن العدل، وزير فيقول هنا أما ،"ترامب "أمر بإبطال سياتل

 !أمره ويل
 دية يضاعف اهللا أنزل مبا حيكم أنه يدعي من أن هنا العجيب ومن

 قدميا العلماء حددها الكتايب ودية ارتكب، مهما عنه يعفو وقد ،الغريب
 املسلم دية أضعاف اليوم أصبحت فكيف موضعها، هذا ليس أدلة إىل استناداً



 

 
 

١١٠٨ 

 ألم أصال، الشرع على املسؤولون يعرضها ال ورمبا! التوحيد؟ بالد يف
 ومن يرون، مبا الكافر على حيكمون بل املسلم كدية ليست أا يعلمون
 خيفوا لكي املصريني من مخسة السيسي يقتل أن املصري، اإلنسان امتهان

 !واحد غريب قتل جرمية آثار
 وليس رائدته هي والعنصرية بالعدالة، وليس باملصلحة يعمل والغرب

 إيطايل طالب مقتل أجل من كله الغرب ضج وقد اهللا، خلق بني املساواة
 املاليني ملقتل استحياء، على همبعض استنكر أو أكثرهم صمت بينما ،واحد

 فأين له، أمريكا غزو عند السيما العراق، يف ذلك مثل وقل الشام، بالد يف
 العدالة؟ وأين املساواة

 ما تفعل أو تقول أن هي الغربية الدميقراطية أن للمسلم يتبني وهكذا
 .تفعله أو تقوله أن املأل يريد

 خارجية مساعدات من الغربية احلكومات به تتشدق ما أن ذلك ومن
 وأم ،مشروعات تنفيذ أو بضائع شكل يف تقدمه اليت للشركات يدفع إمنا

 شركة مثل الضرائب دافعي جيوب من) أغنياء السوبر (شركات يدعمون
 .)موتورز جنرال(

 ١٩٠٧ سنة سريا مؤمترا عقدت عظمى كانت اليت بريطانيا أن كما 
 منهم وكان والفكر لرأيا أصحاب له ودعي اليهود من حاضريه أكثر

 "املسيحية احلضارة تفوق" مسوه ما على جممع والكل متنفذون، نوسياسي
 دولة إقامة بضرورة املؤمتر أوصى وقد خطر، من له تتعرض ما ومقاومة

 وضعها اليت املشروعات أحد وذلك واإلفريقي، اآلسيوي الشطر بني تفصل
 يف الروماين السفري عهاومج امليالدي عشر الرابع القرن منذ الصليبيون
 الوثيقة وضعوا مث" تركيا لتقسيم مشروع مئة "بعنوان كتاب يف اسطنبول
 وضعوا مث بريطانيا، وزراء رئيس) فريمان كامبل (وهو كامبل وثيقة املسماة
 خارجية وزير أيضا واضعيها من كان اليت السرية بيكو سايكس اتفاقية
 إن مث ،١٩١٧ سنة البلشفية الثورة هاتكشف أن أراد اهللا لكن القيصرية روسيا



 

 
 

١١٠٩ 

 األمريكي اجليش جملة نشرا اليت) الدم خارطة (مسوه ما وضعوا األمريكان
 رد كما اهلويريين وليد كالدكتور إسالمي بدافع الفضالء بعض عليها ورد

 .العراقي القومي كالتجمع قومي بدافع آخرون
 وأظن. املوقع حبجب تفاكتف السعودية يف والثقافة اإلعالم وزارة أما 

 كل حبق اإلقرار مسي ملا امتداد وأا اخلارطة تلك يف مسامهة للرافضة أن
 الثقايف املشرف اهللا نصر رضا حممد الرافضي إليه دعا كما احلوار يف طائفة
 .)١٢٧٧٧ رقم عددها انظر( .الرياض جريدة على

 :احلاكم على اخلروج مسألة -
 اخلروج مسألة األيام هذه واخلوض دلاجل فيها كثر اليت املسائل من

 وينبغي اإلسالمي السياسي الفكر يف املهمة املسائل إحدى وهي احلاكم على
  :فيها اخلالف جيوز ال معلومة قرآنية قواعد على يبين أن فيها للباحث
 وأن بالقانون ال بالشريعة حكم إذا إال مسلما يكون ال احلاكم أن -١
 أراد من إميان مسى اهللا وأن اهللا، كتاب يف ريحص الشرع بغري حكم من تكفري
 منهم اهللا يقبل ال الذين املنافقني عمل من أنه وبني زعماً -إرادة جمرد - ذلك
  .الطاعات من فعلوا ما وفعلوا وحجوا وصاموا صلوا وإن عدال وال صرفا

 هو بل أبدا؛ خروجا ليس املنكر عن والنهي باملعروف األمر أن -٢
  .اجلهاد وكذا استطاعته بقدر سلمم كل على واجب
 يف مواالم ومن القرآن بنص منهم فإنه أولياء الكفار اختذ من أن -٣
 مشروعام، متويل وكذا قيادم حتت الدخول -أشدها من هو بل- عصرنا
 والتحذير خطره بيان العلماء على جيب اإلسالم نواقض من ناقض وذلك
  .رينالطيا مثل األتباع أحكام وبيان منه،

 .اخلالق معصية يف ملخلوق طاعة ال أنه -٤
 أمري الناس ومساه الشرعية للشروط جامعا كان فإن املتغلب احلاكم أما
 وال الشخصي حقه على املؤمن يصرب األحوال كل ويف ،إقراره جاز املؤمنني



 

 
 

١١١٠ 

  .انتهكت إذا اهللا حدود على يصرب
 اإلسالم، شيخ رذك كما ،)والعلماء األمراء (صنفان األمر والة أن -٥

 ما يرد فإليهم األمراء، على احلكام هم العلماء أن على ليدل اهللا كتاب إن بل
   Ç   È   É   Ê   Ë﴿: تعاىل قال كما ومعارضوهم األمراء فيه تنازع

Ì   Í   Î   Ï   ÐÑ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù﴾ ]اآلية، ]٥٩:النساء 
 الرد هو إمنا الرسول إىل الرد وأن كتابه، ىلإ هو إمنا اهللا إىل الرد أن ومعلوم

 .والسنة بالكتاب الناس أعرف هم والعلماء سنته، إىل
 هم: األمر والة معىن يف العالية وأبو عباس وابن وجماهد عطاء قال وقد

 اعتبار أعين- اإلرجائية العقيدة يف يتفق أن العجب ومن والعلم، الفقه لووأ
 يفترقان، إما مث ،واخلوارج اجلامية -ةمعصي جمرد القرآن عن اإلعراض
  !!اخلروج جواز يرون واآلخرون الطاعة، وجوب يرون فاجلامية
 غريه إىل املتحاكم القرآن عن املعرض إن يقولون فهم السنة أهل أما

 حممد كالشيخ مشاخينا هذا وعلى امللة، من صاحبه به خيرج كفرا كافر
 إن يقوالن فهما اهللا، رمحهما باز نب العزيز عبد والشيخ الشنقيطي، األمني

 املائدة، آيات عليه دلت ما على فاسق، ظامل كافر اهللا أنزل مبا حيكم مل من
 عزله أمكن إذا لكن ،واحد إليه واملسند فاملسند األوصاف اختلفت ومهما

  .املتعني فهو أكرب مفسدة بال
 إسرائيل لتربير حلب أمريكا وبعض تصرحيات املاليل تستخدمها

واليهود والنصارى بعضهم أولياء . ضغطها على دول اخلليج للتطبيع معهاو
 "ديفيد كامريون"بعض كما ذكر اهللا ذلك، فقد نقلت صحيفة الرياض عن 

إن مناصرة إسرائيل : " قوله"ا ميتريز"رئيس حزب احملافظني الربيطاين قبل 
 !"!أنا صهيوين"ويقول  ، "هي يف جينات الوراثة ألعضاء هذا احلزب

 فكرة إنشاء جامعة الدول ومن احلزب املذكور انطوين أيدن صاحب
 وبلفور صاحب الوعد املشؤوم، وكثري ممن ال نعلم أهو يهودي أم العربية،
  .نصراين



 

 
 

١١١١ 

 األحداث مكشوفة  كلوخلفائه الراشدين كانت  ويف عهد النيب 
حلرية الفكرية كانت لكل إنسان أما الغرب يعلمها اخلاص والعام، أي أن ا

فيشترط لإلفراج عن املعلومات مدة معينة متضي عليها فلماذا؟ وهل هذا 
  عمل دميقراطي؟

وبعض القضايا مير عليها أكثر من املدة القانونية وال ترى النور، 
فالسياسة األمريكية مثال ختفي ما تريد ورمبا إىل األبد فقد مرت حوايل مثانية 

قود على إلقاء القنبلة على هريوشيما وحىت اآلن مل يفرج عن الوثائق، ولو ع
أن أمريكا مسحت بنشر هذه الوثائق ألغىن ذلك عن التحليالت والتخمينات 

  . اليت كانت وال تزال
األمن "وحىت إن أبصر النور فهو معدل مبا يتناسب مع ما يسمونه 

  "!!املصلحة الوطنية"و" القومي
 الفرع (اإلجنيلية يسةللكن ينتمي ترامب دونالد أن املعلوم ومن
  .املسلمون منه يتربأ فمىت منه، تربأت الكنيسة ولكن ،)املشيخي

  :الوطنية والقبلية
الوطنية هي الشعار الذي يؤمن بن املنافقون كما قال الشيخ عبدالرمحن 

 ﴾¤   £   ¢   ¡   �﴿ :بن ناصر السعدي رمحه اهللا عند قوله تعاىل عنهم
والوطنية شعبة من القومية وأضيق منها القبلية وهي الشعار " :]١٣:األحزاب[

الذي فرق اتمعات وسيمزقنا لو أننا آمنا به وكفرنا بالوحدة اإلسالمية، 
 وقد قال قزمان ملا هنأه البعض بالشهادة ،وجعلناه للوالء بدال من التعارف

 ،)النارهو يف : (نيب صه قول ال فصدق علي،"إمنا قاتلت دون أحساب قومي"
إن الغرب صدر لنا هذه  ":وقال الشيخ اجلزائري اإلبراهيمي رمحه اهللا

  ".الوطنيات الضيقة
واإلسالم يشترط أن يكون اإلمام تقيا ال أن يكون ثريا وعلى القاعدة 
اليهودية اليت رفضت من قبل أن يكون طالوت ملكا ألنه مل يؤت سعة من 



 

 
 

١١١٢ 

الية األمريكية اليت تشترط ولو مل تعلن أن كل رئيس املال تسري اليوم الرأمس
بد أن يكون مليارديرا ميلك شركة كذا متعددة اجلنسيات،   ال،ألمريكا

وعلى ذلك أيضا يسري املنحرفون من الفرق اإلسالمية الذين يعترضون أن 
 .يكون األمر لقريش

أن للقرشي قوة رجلني من غري (وقد فسر اإلمام الزهري حديث 
 وقد شهدنا ذلك يوم كان ، بنبل الرأي، أي أنه املقدرة العقلية هلم)قريش

خرج بفراسته  وكان يستاحلارثي مديرا لشرطة مكة املكرمة،اللواء فيصل 
 وكان مثله ممن أعرف يف العبقرية الفريق هاشم اللصوص أثناء الطواف،

  . عبدالرمحن واألستاذ خضر القرشي
  بقريا فكيف يستبدل بغريه؟ فإذا كان قرشيا وكان تقيا وكان ع

   ويتبع منهج أتاتورك؟ وكيف يترك مؤمن منهج النيب 
 بل إنه يتلون بلون البيئة ،يف العرف الغريب ليس واحدا فقط "أتاتورك"و

وخيتلف باختالف التقاليد الشعبية، فلم يكن أمان اهللا يف أفغانستان، وال زياد 
 وقس على ، يف الصومال إال نسخة معدلة من مصطفى كمال يف تركيابري

  .ذلك مجال عبدالناصر وسائر حكام العرب
  .وكذلك بشار والشبيحة، فلكل بلد بشاره وشبيحته



 

 
 

١١١٣ 

  ). عندكم فيه من اهللا برهان بواحاًإال أن تروا كفراً(حكم زيادة 
را بواحا إال أن تروا كف(ورد يف إحدى روايات حديث عبادة زيادة 

 وإمنا هي ، والظاهر أا ليست مرفوعة إىل النيب )عندكم فيه من اهللا برهان
 أو من كالم مسيه وحفيده عبادة بن مدرجة من كالم عبادة بن الصامت 

ة خرجت من أهل الشام بعد ظهور الوليد بن عبادة بن الصامت وأا عبار
املروانية فيهم، والشيخان يف الصحيحني إمنا وردت عندمها يف لفظ وغريه من 

رة، ومن األدلة على  وقال بعض احملدثني إا زيادة منكَ،األلفاظ مل ترد فيه
  . ذلك أن أحدا من الفئتني املتقاتلتني مل يذكرها

 ،"مل تروا كفرا بواحا اس، مازاد بعض الن": وقال سفيان كما يف املسند
هذه اللفظة معلولة إما :  ولكن حسبنا اإلمجال فنقول،والكالم فيها يطول

  .اهللا أعلمو وليست مرفوعة ،منكرة وإما شاذة وإما مدرجة
بن تيمية رمحه اهللا مع إيراده اوهذه الزيادة مل يذكرها شيخ اإلسالم 

عمدا نظرا لكثرة كامل حديث عبادة بن الصامت، وال أحسبه إال مت
 وكذلك مل ،) من جمموع الفتاوى٣٥ من ج٨ ص:انظر( املعترضني عليها 

 وإمنا ذكر ،يوردها االمام أمحد الذي هو أجل شيوخ البخاري يف مسنده
أمحد كالم سفيان أن بعض الناس قاهلا، كما أوردها اإلمام أمحد يف املسند 

ها ما يدل على شروط موقوفة على عبادة، على أن هذه الزيادة نفسها في
 فإن من مل ،"أهله"اإلمامة الشرعية املذكورة يف األحاديث األخرى كلفظة 

 .تتحقق فيه الشروط ليس من أهله
إال أن تؤمروا (كما أن بعض العلماء يقول إن الرواية الصحيحة هي 

 وعلى هذا تكون البيعة اليت يف احلديث كبيعة النساء ،)مبعصية اهللا براحا
 ويدل على ،]١٢:املمتحنة[ ﴾<   =   >   ;﴿ :يف قوله تعاىلاملذكورة 

 كبيعة النساء، ويف حديث عبادة بن الصامت هذا حديث بايعنا النيب 
  .) علينا البيعة كما أخذ على النساءأخذ النيب (نفسه 



 

 
 

١١١٤ 

كانت ليلة العقبة وبعد ذلك كانت اهلجرة مث وقعة بدر وهذه البيعة 
 ملا استشار كما هو معلوم وقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن النيب 

أصحابه بشأن قتال قريش يوم بدر، أعرض عن املهاجرين وأنه إمنا أراد 
، " بنا هذا البحر خلضناه معكلو استعرضت": األنصار فقالوا رضي اهللا عنهم

وقال بعض العلماء إن هذه الزيادة من كالم عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
 لكانت أوىل أنه يستدل ا إحدى الصامت، ولو كانت من كالم النيب 

هذه الزيادة الطائفتني يوم صفني ومن احملال أن تتواطأ األمة على كتماا، و
صحيحة ورواها البخاري وال شك أن كل ما يف الصحيح صحيح، ولكن 
أهو صحيح مرفوعا أم صحيح موقوفا هذه مسأل أخرى وقد انتقد الدارقطين 

  .مثال أحاديث جاءت يف الصحيحني مرفوعة بأا موقوفه
كما أن صحة احلديث ال تقتضي لذاا وجوب العمل به إذا عارضها 

 أقوى يف النظر منه، وقد رجحت هيئة كبار العلماء يف ما هو أصح أو
السعودية ومعهم الشيخ عبدالعزيز بن باز بعض األحاديث على أحاديث يف 
الصحيحني، كما أن البخاري نفسه قد رجح بعض الصحيح على بعض على 

ا وال نبايل، وهذا هو  لقلنا أن هذه الزيادة لو صحت من كالم النيب 
  .املنهج الذي نراه يف هذه املرحلة

مث على أا مرفوعة وليست مدرجة ال تدل على ترك األمر باملعروف 
  . والنهي عن املنكر حبال

والسياسة أعقد من أن تكون مصاحل األعداء واحدة يف كل شيء أو 
ل مصاحله خيتلفان يف كل شيء خذ مثال الروس واألمريكان يف زماننا، فلك

وأساليبه ولكنهما وجهان لعملة واحدة يف كثري من املواقف، و منها املوقف 
من إسرائيل، واملوقف من اجلهاد، والظاملون كما ذكر اهللا بعضهم أولياء 

 يتفقون يف قضايا كثرية، كما أن األحزاب يوم اخلندق كان لكل ،بعض
 ويهود بين ،ك فقريش هلا مصلحتها وهدفها وغطفان كذل،مصلحته وهدفه

قريظة كذلك، وكان يهم املسلمني فك هذا التحالف باحليلة والذكاء 



 

 
 

١١١٥ 

 . السياسي
 لكن هزمية أحدمها ختتلف عن ،واألمريكان والروس كل منهما مهزوم

اآلخر، فقد ازم السوفيت يف أفغانستان، وازمت أمريكا يف العراق 
لك خيتلف تعاملهما،  وكذ،"بالد الشام"وكالمها مهزوم يف األرض املقدسة 

 استطاعت أن ،وملا كانت أمريكا أذكى وأخرب واستعمارها باملكر أخفى
جتمع بني ما ظاهره التناقض وعاملت كال حبسبه، فلما كان الدين هو أصل 

 وقالت إن ما يربطها ،تعاملها مع إسرائيل أعطتها السالح واملساعدات اانية
ا كان ما يربطها جبزيرة العرب هو بإسرائيل أكرب من أن يكون مصلحيا، ومل

 جعلتهم يشترون منها بل يستأجرونه بأضعاف سعره ،الربح املادي فقط
  ..وهكذا

 أن يتهم كل من احلزبني الكبريين يف ،ومن عالمات اإلفالس السياسي
أمريكا احلزب اآلخر بأنه يف أزمة وأن عليه إذا ما أراد االستمرار أن يغري 

ع أن كال منهما صادق كما صدقت اليهود والنصارى منهجه احلايل، والواق
 فاألزمة تشملهما معا ،يف قول كل طائفة منهما ليست األخرى على شيء

 حيث يفكر كل ، وهي أزمة الدميقراطية نفسها،وهي أكرب من كليهما
 وكيف يزداد ، وما الذي جيمعهااالنتخابية،منتخب فيما يرضي قاعدة 

ية تأيت املصلحة الوطنية، كما أن لقوى الضغط ويف الدرجة الثان، الناخبون
 أي أن الواسطة عند املتأخرين فردية أما عند ،دورها الكبري يف ذلك" اللويب"

  !!املتحضرين فهي كتل مجاعية
 مما يدل على أن يف الدستور ،وكل من الفريقني يستند إىل الدستور

وات يف احلكم  سنأربعبد أن يظل  مواد متناقضة، خذ مثال كون الرئيس ال
 فاجلمهوريون حيتجون بذلك على ،كما تنص الفقرة األوىل من املادة الثانية

بينما يستند الدميقراطيون إىل التعديل اخلامس ! أن ترامب البد أن يكمل املدة
 .والعشرين للدستور لكي يعزلوا ترامب

 ،نظرا للفشل الذريع الذي حدث للحكومات األيدولوجية يف الغربو



 

 
 

١١١٦ 

 ال نأي اخلرباء الفنيون الذي" حكومة التكنوقراط"ربيون إىل ما يسمونه جلأ الغ
  !!أيدولوجية هلم أوال مهم األيدولوجية

كما ظهر للعامل إخفاق حكومة احملاصة، وإخفاق احلكومات اإلئتالفية، 
 ،"دواتيةاحلكومة األ"ظيفية، أو ما يسمونه وظهرت جلية عيوب احلكومة الو

 مع أن احلكومة اإلسالمية هي اليت حتقق ، إال اإلسالموقد جربوا كل شيء
  .العدل بني الناس بغض النظر عن التسميات

املواقف السياسية يف اإلسالم مبنية على القطعي أو الراجح من و
 فإذا ترجحت لدى املسلم النصوص الواردة يف أمر على النصوص ،النصوص

 لدى عبداهللا بن مثال ترجح، ف فعليه العمل مبا ترجح لديه،الواردة يف آخر
 ،عمر وسعد بن أيب وقاص وأسامة بن زيد وغريهم من املمسكني يف الفتنة

النصوص الواردة يف ترك القتال على النصوص املوجبة لطاعة اإلمام الذي هو 
لك ، وعلى وجوب البيعة له، وعلى ذأمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

أهل السنة وعلى رأسهم اإلمام أمحد بن حنبل الذي صرح به مرات ويف عدة 
بن تيمية هي تفضيل اروايات، فعقيدة أهل السنة كما نص شيخ اإلسالم 

 وإن كان أهل العراق يف ،موقف املمسكني عن القتال على الطائفتني املقتتلني
  . أقرب للحق من أهل الشامحياة أمري املؤمنني علي 

 وثبت أنه ندم ملا ،وترك القتال هو الذي متناه أمري املؤمنني علي 
ما كان أبوك يظن "رأى ما جرى بني املسلمني من الدماء وقال البنه احلسن 

قامه عبداهللا بن عمر هللا در مقام  ": وقال،"أن األمور ستؤول إىل ما آلت إليه
 وإن كان صوابا إن أجره ،وسعد بن أيب وقاص، إن كان خطأ إن إمثه ليسري

  ".كبريل
 وكتب ،)نبئست صفوونعم ( قال ؟وسئل أبو وائل هل شهدت صفني

 ن إىل صديقه الويف أسامة بن زيد طالبا منه املشاركة أمري املؤمنني علي
 ،واهللا لو كنت يف شدق األسد ألحببت أن أكون معك"رد عليه أسامة ف

  . رواه البخاري"ولكن هذا أمر مل أره



 

 
 

١١١٧ 

 فكيف يقول املرجئة بالطاعة لويل األمر ،واألخبار الثابتة يف ذلك كثرية
  .يف كل أمر؟ ومن ظن ذلك فقد خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة

املعيار بني أهل السنة وليس يف التاريخ اإلسالمي قط من جعل 
  . وأهل البدع واألهواء هو طاعة السالطني وتسميتهم والة األمر،واجلماعة



 

 
 

١١١٨ 

  :ترامب دونالد
 .ألمريكا واألربعون اخلامس الرئيس هو -
 .السبعني فوق احلقيقي فعمره السن يف طاعن وهو -
 دخل فوزه االنتخايب امع أعلن أن وبعد م٢٠١٧ يناير من ٢٠ يف -

 .األبيض البيت
 ذلك، قبل سياسي عمل أي يتول ومل سياسية، خربة أية لديه ليس -

 .كثرية أبراج له عقار تاجر هو وإمنا
 طوائف إحدى وهي ،)املشيخي الفرع (جنيليةاإل للطائفة ينتمي  -

 تبشريها من وخافوا مصر يف األقباط منها حذر ما وكثرياً الربوتستانتية
 بعد منه اإلجنيلية الكنيسة تربأت وقد ،نياكامل احملافظات بعض يف السيما
 !املهد كنيسة حادثة

 ".نصراين "عريب أصل من أزياء عارضة زوجته -
 جاريد "اليهودي خطبها ملا ودت أا" إيفانكا "ابنته أعلنت -
 .لليهود جدا ترامب فأصبح "كوشنر" من ولدت إا مث ،"كوشنر
 ممن وترامب األصوليني، من اهلماوأمث وفيلني بانون بأفكار جدا متأثر -
 وهو ،اليهود كل وال يوافقونه االجنيليني كل فليس اجلدد، االجنيليني يسمون
 القريبة الصخرة يزر مل املبكى حائط زار وملا علنا، إلسرائيل منحاز صهيوين

 .اليهود من) ١١ (به وأحاط ،منه
 ويقيل !لسيفع مبا التنبؤ أحد يستطيع وال املزاج متقلب شخص هو -
 .باستمرار حكومته أعضاء

 ".مظاهرة ٦٠٠ "أمريكا أحناء كل يف مظاهرات ضده قامت -
 يف ويتناقض سيفعل، مبا التنبؤ يصعب األطوار غريب شخص هو -
 .الواحد اخلطاب



 

 
 

١١١٩ 

 ام وكذا األمريكي، الشعب بعداوة سياسته خيالف من كل يتهم -
 بيت: "إا وقال ملتحدةا األمم وام وقاطعه نفسه األمريكي اإلعالم

 ".األكاذيب
 بوتني ينشر أن هو وخيشى بوتني، جانب إىل بوقوفه أعداؤه يتهمه -
 .موسكو زار ملا اجلنسية فضائحه
 ذلك على ويستدلون عقلياً خمتل إنه األمريكيني من كثري عنه يقول -

 تقلبة،امل وآرائه الغريبة تصرفاته فوق هذا هلا، معىن ال كلمات يكتب مثال بأنه
 .أمريكا أفول عالمات من وأنه مثله إال ألمريكا يصلح ال أنه أرى وأنا

 للمسلمني العداوة تنصيبه، بعد مث االنتخابية محلته يف بنفسه أعلن -
 إسالمية، أصول له أمريكي معتد كل على صرحية" املسلمني "كلمة وأطلق
 سبع مواطين مبنع التنفيذي أمره وأصدر" اإلسالمية الفاشية "يسميه مبا وصرح

 الواليات من الكثري فعلت كما أمريكا، دخول من اإلسالمي العامل من دول
 .قبل من األمريكية
 .ومكتبات مساجد على تشتمل إسالمية مراكز أحرقوا عهده يف -
 وديد بالصواريخ، الشعريات مطار بضرب اخلارجية أعماله بدأ -
 .موسكو إىل خارجيته وزير وإيفاد الشمالية كوريا

 يقف كان ،مصريا أظنه الذي الرجل ذلك صورة أنسى ال أنس إن -
 .ترامب يصدقوا أال الناس إىل مشريا خطابه يلقي وهو ترامب خلف

 االت بعض نشرا" هوليود "مبمثالت معلومة عالقات لترامب -
 .األمريكية اإلباحية
 عليه سلط اهللا إن مث هلا، رئيسا يكون أن أمريكا ضعف عالمات من -

 يدري وال الشمالية، كوريا رئيس" جونغ كيم "هو منه شر أو مثله هو من
 .األمحقان سيفعل ماذا أحد

 الدولية السياسة ومراقيب العامل مفكري إمجاع فخرا املسلمني ويكفي 
  .ترامب من ا أخرب أردوغان طيب رجب أن على



 

 
 

١١٢٠ 

 بينما تطرفون،وم إرهابيون بأم فلسطني يف ااهدين ترامب وصف -
 .املستوطنني قطعان عن سكت

 .حكمه أول يف يزال ال حيث شخصيته، عن املزيد األيام وستكشف

  .ترامب؟ تعيني العامل استقبل كيف
 كله العامل إن: "بعضهم وقال وصدمتها، ذهوهلا أعلنت أوربا حليفته -
 ضبع وقال ،"اليمني حنو جينح العامل وإن حتتضر الدميقراطية وإن يتطرف
: بعضهم وقال" أسود يوم ترامب انتخاب يوم إن: "وفالسفتها زعمائها

 بانتخابه يبتهج ومل" ترامب انتخاب نبأ مسعت ملا ظهري من العرق تصبب"
 !لإلسالم حقيقي صديق أنه يزعم ومن ،اليمينية األحزاب إال

 السعودي اإلعالم له هلل بينما انتخابه، من إيران تشاءمت الشرق يف -
 إن: وقال األبيض، البيت دخوله عند آراءه يغير سوف ترامب أن قائال

 ختوفه عن نتنياهو عرب كما أفراد، ال مؤسسات سياسة األمريكية السياسة
 بوتني، املريض القيصر هو احلقيقي الفايز بأن بعضهم صرح بل بوتني، وكذا

 وخارجها، أمريكا داخل مظاهرات ضده خيرج أمريكي رئيس أول وترامب
 مفاجأة هذه: انتخابه عن كثريون ومفكرون كثرية عاملية صحف لتوقا

 !التاريخ يف مرة ألول حتصل
 التوقيعات مجع الغنية، الذهبية الوالية) كاليفورنيا (بدأت عهده يف -

 األمريكية التامي جملة ووضعت ،سيأيت كما املتحدة الواليات عن لالنفصال
 الواليات "صورته جبانب بتوكت العامل، يف تأثريا إنسان أكثر ترامب

 "!!األمريكية املنقسمة
 ترامب ضد نفسه اجلمهوري احلزب يف جديدة انشقاقات حدثت -

 .نيوجرسي حاكم محلته مسؤول وضد
 الروسية، االنتخابات يف بالتدخل متهمني قبله أمريكا رؤساء كان  -

 !انتخابه يف تدخلوا الروس أن فمتهم هو أما



 

 
 

١١٢١ 

 يف األغلبية هو حزبه أصبح فقد السلطات كل بيده جتتمع مرة ألول -
 .العليا احملكمة ويف مبجلسيه الكوجنرس

 وكذا ،به املرتبطة والعمالت الدوالر قيمة اخنفضت انتخابه عقب -
 بنص هو إذ ،مفاجآته من العامل وخشي العاملية، والبورصات األسهم قيمة

 ألف عشرين تغيري حقه ومن يضا،أ املسلحة للقوات العام القائد الدستور
 .فيدرايل موظف

 إال تصحو ال أمة أننا :منها ىآخر ألسباب انتخابه سرين فقد أنا أما
 وحقدهم، الكتابيني أضغان اهللا أخرج وقد الصريح، العدو ضربات بوقع

 أننا على أكرب، صدره خيفي وما ترامب وأفعال أقوال كل من البغضاء وبدت
 تصريح أي أمسع ومل املوت، وكراهية الدنيا حب وألفنا التخدير، تعودنا قد

 املباين أحد يف انفجار وقع لو اليت الكارثة، هذه عن العلماء كبار هليئة
 يسكت وكيف ترامب؟ انتخاب من أكرب انفجار وأي الستنكرته، األمريكية

  .وتشومسكي فوكوياما استنكره عما اإلسالم علماء
 مثال انظر أكثر، هلا املقاومة كانت ضحاوا كان كلما العدو أن: ومنها

 العدو مع ذلك تفعل مل كيف ،األمريكان قاومت كيف العراقية العشائر إىل
  .الرافضة املستتر

  :ترامب منهج
 يوجه) مكارثي (السناتور كان فقد جديدة مبكارثية ترامب جاء -
 .املسلمني ضد حوهلا ترامب لكن للشيوعيني عداوته
 عن كشف جمنون عامل يف نعيش إننا: "الغرب يف املفكرين بعض قال -
 بل حقيقته عن يكشف مل وأنه قدمي، الغرب جنون أن والواقع ،"حقيقته
 عليه كان ما هو تطرفًا يسمونه الذي وهذا مستترا، كان ما بترامب اهللا أظهر

 يف الغرب حقيقة هي وهذه اإلسالم، ظهور منذ بل الصليبية محالته يف الغرب
 كله اإلسالم حيارب وإمنا يزعم كما اإلرهاب حيارب ال هوو زمان، كل

 .األبيض بالثور مبتدئا



 

 
 

١١٢٢ 

 التوقيعات مجع يف" كاليفورنيا "الذهبية األمريكية الوالية شرعت  -
 كوا حبكم لذلك مؤهلة وهي ،تقدم كما األمريكي االحتاد من للخروج
 وليست ساريةي وهي مليونا، ٤٠ حوايل وسكاا العامل، يف اقتصاد سادس
 أمريكا بقية من وسخطهم كثري، فيها واملكسيكيون ترامب، مثل ميينية

 كوين من ألخجل إين أحدهم قال حىت كبري، األبيض البيت وسياسة
 .أمريكيا
 دولة أي هدد حني رئيس، أي إليها يسبقه مل بلطجة ترامب مارس -
 املتحدة مماأل أعلنت وملا!! املساعدات عنها يقطع بأن أمريكا ضد تصوت

 تريد الرياض كانت إذا: "وقال متويلها، خفض تعجبه مل اليت رااقرا بعض
 ".فلتدفع سوريا يف األمريكي اجليش بقاء

 كبريهم كان الذين مستشاريه على يعتمد بالسياسة ترامب جلهل -
 تواجه كيف املعركة ميدان "كتاب مؤلف املتعصب األصويل فلني مايكل
 ؟"تطرفامل اإلسالم أمريكا

" بانون ستيفن "اآلخر املتعصب فهو الفكري وشيخه ترامب أستاذ أما
 اليهودية بالقيم التمسك أمريكا رؤساء على جيب عالنية قال الذي

 هكذا- جدا، جدا جدا عدائية مواقف اختاذ عليهم جيب وإنه والنصرانية،
 التصنيف حسب املعتدل غري أي "الراديكايل اإلسالم من -مرات ثالث

 عليه والتضييق أمريكا دخول من معتدل، غري مسلم كل ومنع" مريكياأل
 .منها خيرج لكي

 القيم تلك  يقبلون ال كاثوليك -بانون عند- فهم الالتني أما -
 .الكتابية

 أبيب تل من السفارة نقل أعلن حني ترامب من اجلهل هذا ظهر وقد
  .ذلك بتأخري ويقنعه إليه يسافر نتنياهو املتطرف جعل الذي األمر القدس إىل

 اإلرهايب من للعواقب تقديرا أكثر احملترف اإلرهايب أصبح وهكذا
  .إسرائيل دولة قيام ذكرى إىل ترامب أخرها وإمنا ،املتهور



 

 
 

١١٢٣ 

 بوش إليه يدعو كان الذي ،الدولتني حل عن التخلي ترامب أعلن  -
 نيةفلسطي دويلة ضمنها ومن واحدة يهودية دولة عنده فإسرائيل وأوباما،

 ذلك وكل البديل، وطنهم يف الفلسطينيون يستقر أو بلدية خدمات تقدم
 .تارخيه حىت كلها أمريكا تعلنها مل اليت "القرن صفقة "مسي ما ضمن

 أوباما قفازيت خلع  -املنهج نفس على سريه رغم- ترامب أن الواقع -
 دفق األسد إن أوباما قول على بناء بالصواريخ سوريا وضرب احلريريتني
" عليكم السالم "القاهرة يف أوباما قال كما يقول ألن يضطر ومل شرعيته،

 .املسلمني بعض منها سكر اليت الزبيبة تلك
 ،لشركاته فروعا ليفتح اإلمارات إىل ولده أرسل متمرس تاجر ترامب -

 واخلسارة الربح مبنظار أمر لكل ينظر وهو السعودية، يف له وكالء وعني
 .فقط املادية

 شديدة رسالة هلا ووجه ضائع، فلوس كيس ترامب عند عوديةالس -
 متويل السعودية من طلب حني ذلك وصدق االنتخابية، محلته أثناء اللهجة
 من الدوالرات مليارات دفع وطلب سوريا، يف اقترح اليت اآلمنة املناطق

 بأن البنتاغون صرح وقد ،"بنك سوفت "بنكه تكلفة عدا وهذا السعودية،
 سعوديون طيارون ا يقوم اإلسالمية الدولة على اجلوية الطلعات من% ٨٠

 تزيد اليت التحالف دول بقية على -القارئ أخي- الباقي واقسم وإماراتيون،
 .منها الواحدة نصيب كم لتعلم الستني، على

 اكسن "شركة صاحب" تلريسون ريكس "خلارجيته وزيرا اختذ -
 عاش هذا" تلريسون"و أرامكو، ةشرك من حصة أكرب متتلك اليت" موبيل
 .اخلليج منطقة يف كثريا

 كما  وللمسلمني لإلسالم حقيقي صديق أنه يصرح من أن أكثر واملؤمل
 بدرجة سعودي مستشار هو السعودية، اإللكترونية" سبق "صحيفة نشرت
 .جلي ذلك يف وكذبه وزير،

 لىع القدس تقسيم إن": "الفرصة انتهزوا "كتابه يف نيكسون قال -



 

 
 

١١٢٤ 

 وفقا ١٩٦٧ يونيو من الرابع يوم حلاهلا عودا حسب أي ٦٧ خطوط أساس
  .ترامب به يؤمن ما وهذا ،)للتفاوض قابل غري (العربية للمبادرة

 تأخري على عباس وحممود عرفات ياسر وافق نيكسون لرأي واستجابة
 إا يقول ترامب جعل الذي التأخري ذلك ،املفاوضات يف القدس مسألة

 قيام ذكرى نفس يف إليها سفارته نقل وجعل اليهودية لدولةا عاصمة
  .إسرائيل
 تكون وأن والناعمة، الصلبة القوتني كال على تقوم ترامب سياسة -

 احلمالت يف تقوم وحدها كانت اليت اجليوش مع األمريكية املنتوجات
  .األوىل الصليبية

 عليه يقبض الذي األمريكي تعويض يرفع سوف إال ترامب أحسب وال
 إىل الواحد اليوم عن ريال آالف عشرة من إجرامه، ثبوت بعد السعودية يف

  !.ذلك من أكثر
 أمريكا طورت وإذا ،عليه حياسب ولن فلم األمريكي الغش أما
 شراء أو استئجار اخلليج دول على فإن اليكترونيا، سالحا وانتجت أسلحتها
  .التقليدي السالح
 املصري والرئيس العتيبة، يوسف راتاإلما سفري ترامب أصدقاء من -

 أا بذريعة مصر يف الدعوة مشايخ كتب حظر الذي السيسي الفتاح عبد
 امللحقيات بعض فعلته ما هو السيسي فعله وما!! اإلرهاب على حترض

 ويقول الرياض، يف" ترامب "ناقشها اليت القضايا أحد وهو نفسها، السعودية
 تلغى أن ومنها ترامب، شروط على وافقوا السعوديني القادة إن) تلريسون(

 الكتب السعوديون يوزع وأال! التعليمية املناهج من قال كما الوهابية العقيدة
 !!الوهابية

 الدولة زار ملا" ترامب "أن امليزان يف والطغيان والكفر احلسد ومن
 خيطر مل السعودية زار وملا املبكى، حائط وزار السوداء القبعة لبس الصهيونية

 األنبياء أبو إبراهيم بناها اليت تلك الصورة يف ولو الكعبة يرى أن قط بباله



 

 
 

١١٢٥ 

  .مجيعا السالم عليهم
 كان وإن أمريكا، رؤساء منهج فهو جبديد، ليس ترامب فعله وما
  .اجلدد لالجنيليني وانتمائه القلقة شخصيته حبكم وغطرسة، صلفا أكثرهم
 عال مهما الوزراء أن حىت واسعة صالحيات له أمريكي رئيس أي -
 اخلمر شرب يف وقته أكثر يقضي ترامب لكن له، سكرتاريني جمرد قدرهم

 دراستها وليس عليها التوقيع هي مهمته السياسية والقضايا شهواته، واقتناص
 أذكر أخرى جهات فهي فعليا األمريكية السياسة يرسم الذي أما تفصيال،

  :أمهها
 إىل فكريا منغلقون وهم يهود، ممنه وكثري الكبار الرأمساليون -١
 تتستر اليت" الكونية الثالثية اللجنة (ومنهم ،اخلارجي العامل جيهلون أم درجة

  .باالقتصاد
  .الفكر وخزانات البحوث ومراكز املعاهد -٢
  .إيه آي السي -٣
  .االستشارية اللجان -٤
 اإمنو ،الكوجنرس وأعضاء مبجلسيه،) الكوجنرس (التشريعية السلطة -٥

 مبشاهدة رغبتهم وإشباع الداخل، يف االقتصادي الوضع األمريكيني يهم
 من عليها حيصلون اليت والوظائف ،الصهيونية عليها تغلب اليت هوليود أفالم
  !اخلليجي املال

 يعترضوا أن اإلسالمي العامل دول من الرياض يف املؤمترين على كان -
 اإلسالم منطلق من ال بية،إرها بأا" محاس "حلركة" ترامب "تصنيف على

 مقاومة جيعل الذي الدويل القانون منطلق من ولكن معروف، منه فموقفهم
 ووفقا املتحدة، األمم ميثاق من) ٥١ (املادة مبوجب مشروعا، حقا احملتل

  .العراق احتلت ملا احتالل قوة بأا لالعتراف أمريكا اضطرت ألحكامه
  :منها كثرية قضايا أثار امبلتر االنتخايب امع اختيار أن كما

  .بالسياسة الدين عالقة -



 

 
 

١١٢٦ 

  .احلكم إىل املتطرف األصويل اليمني وصول -
  .العامل يف اليمينية األحزاب مصري -
  .الفلسطينية القضية -
  .واملسلمني أمريكا بني العالقة -
  .العربية واحلكومات أمريكا بني العالقة -
 شعار حتت االنتخابية محلته يف ترامب ا طالب اليت أمريكا عزلة -

  ".أوال أمريكا"
  .األمريكية االمرباطورية مصري -
  .)قبضاي (شرطي إىل العامل حاجة -
  .العوملة استمرار -
  .الدميقراطية مستقبل -
  .الغرب ايار -
  .أمريكا انقسام -
  .العنصرية -

 بإسرائيل، االعتراف بعد الرياض زار ملا ترامب عند شيء أهم وكان
 بل الوظائف آالف على وسيحصلون األمريكان، ا يفرح اليت ياراتاملل

 باآلالف يقدرون والذين السعودية يف العليا الشهادات حاملو ليبقى ماليني،
 مشروعات دامت ما هنا التنموية املشروعات كل ولتتعطلْ وظائف، بال

 ريغ أمريكا شركات دامت ما شركاتنا تفلس أن يهم وال معطلة، غري أمريكا
  .مفلسة

 الدنيا باحلياة ورضينا املنكر ننكر ومل سكتنا ألننا! ذلك نستحق :أقول
 تلك مثال؟ اإلمارات تبنيه فهل اهليكل بناء تكلفة إال بقي وما اآلخرة، من

 حنن نبنيه أم لليهود، وتعطيها املقدسيني من البيوت تشتري اليت اإلمارات
 ولكن خيال، هذا إن يقال قد بة؟العق وخليج األبيض البحر بني القناة وحنفر
 متويل العرب على أنه صرح وقد جماال، للريب تدع ال نفسه ترامب أقوال



 

 
 

١١٢٧ 

 يف أمريكا تقترحها اليت اآلمنة املناطق متويل وعليهم عنهم، أمريكا دفاع
  .فيها بقاءه أرادوا إن األمريكي اجليش ومتويل ،سوريا

 من عدونا ونعرف ا،بدينن نتمسك وأن لرشدنا، نعود أن اهللا نسأل
 وأن الدنيا، من إلينا أحب اآلخرة تكون وأن سبيله، يف جناهد وأن صديقنا،

 ويؤمر معصيته، أهل فيه ويذل طاعته أهل فيه يعز رشد، أمر األمة هلذه يربم
 بغض أن اجللل املصيبة هذه يف وعزاؤنا املنكر، عن فيه وينهى باملعروف فيه

 تعاديهم، املسلمني كل قلوب وأن الدم، مع مسلم كل عرق يف جيري اليهود
 ﴾§   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~ ﴿: قال تعاىل ربنا ألن

  .]٨٢:املائدة[
 ،"ليربمان "ووزيره" نتنياهو "يقول كما لليهود شركاء أبداً نصبح ولن

 والصهيونية ترامب غضب وإن األبد إىل كذلك وسنظل أعداء حنن بل
  .واليهود النصرانية

 واحدة، إسالمية أمة حنن بل وإسالمية، عربية يقال كما أمتني ولسنا
 يف مسلم كل قضية هي بل واليهود، العرب بني ليست عندنا والقضية
  .األرض

 ومساه) اخلبيثة القومية (وزميله كوك ريتشارد مساه مبا نؤمن ال فنحن
  ورسوله وتعاىل تبارك ربنا قاله مبا نؤمن بل اإلقليمية، الدولة توينيب أرنولد

 نؤمن وال وعجمنا، عربنا اليوم إىل آدم عهد من واحدة أمة املسلمني أن من
 اهللا نعبد بل األوثان، من ذلك غري وال األغرب، بالذئب وال والعزى بالالت
 كان وما عربيا، منها كان ما الطواغيت بكل ونكفر أمرنا، كما وحده

  .وطنيا كان وما فرعونيا كان وما طورانيا،
  .ذلك ميلك وال" جاستا "قانون ترامب يلغ مل -
 عدد وبلغ التاريخ يف صفقة أكرب ترامب مع السعودية وقّعت -

 كما الشيطانية الشركة منها واحدة، دفعة شركة سبعني األمريكية الشركات
 أخذها اليت املليارات مئات على بعضهم وعلق) مونساتو (فيها العاملون يعرب



 

 
 

١١٢٨ 

 التاريخ، طوال جزية النصارى من ناملسلمو أخذه ما كل من أكثر بأا
 شركات الشركات تلك ويف علينا، وزعوها ليتهم: السعوديني بعض وكتب

  ..إسرائيل تدعم صهيونية
 حىت اإلسالمية الشعوب السعودية خسرت ترامب إرضاء أجل من -
 خسرت وبالطبع أنفسهم، ينياألمريك من وكثريا أمريكا، داخل املسلمني

  .الفلسطينيني
  : منها كثرية حقائق أثبت ترامب قرار أن على

 لكل إذ ونتنياهو، ترامب بني حدث كما خيتلفون اللصوص أن. ١
  .وخارجيا داخليا السياسي وهدفه نظرنه

 مزعومة تسوية أي يف تشترك أن يصح ال نزيه غري وسيط أمريكا أن. ٢
  .مؤقتة كانت ولو

  .واملسلمني لإلسالم لدود عدو أمريكا أن. ٣
  ).بعض أولياء بعضهم (األمريكي االحنياز على التأكيد زيادة. ٤
  ".العريب الربيع "املسماة الشعوب ثورات صحة. ٥
  .القرن وصفقة )السالم (يسمى مبا التعلق بطالن. ٦
 األقصى قضية أعادت املسلمة الشعوبف أبداً، متوت ال األمة أن. ٧
  .لديها ةقضي كأهم

  .أمريكا عند اإلنسان وحقوق الدميقراطية حقيقة إظهار. ٨
  .الفلسطينية والسلطة العرب احلكام خيانة. ٩

 أو السالم عملية يقوض أو مؤسف أو خطأ بأنه القرار وصف أن. ١٠
 وإمنا إطالقًا كاف غري استنكاره أو بشجبه واالكتفاء الدولية القوانني خيالف

 اسم نفس يقتضيه ما وهذا ،اجلهاد إعالن هو كلهم املسلمني على الواجب
 وال تفاوض، منظمة وليست حترير منظمة فهي الفلسطينية التحرير منظمة
  .باجلهاد إال التحرير يكون

 واليمني ،نتنياهو األطفال قاتل اإلرهايب غري بالقرار يفرح مل. ١١



 

 
 

١١٢٩ 

 سراً يتواطئون الذين العرب واخلونة األمريكيني اليهود نم وقلة اإلسرائيلي
  .علنا ويستنكرون

 كيف وبيان ترامب، ووعد بلفور وعد الوعدين، كال حقيقة بيان. ١٢
 بداية اهللا بإذن سيكون الثاين وأن) إسرائيل دولة (لقيام بداية األول كان

  .لنهايتها
  :أمران الفلسطينية القضة إلاء املعادلة يف الصعب الرقم أن. ١٣

 ماليني سبعة جتاهل جدا يصعب إذ ةالفلسطيني الدميغرافية القنبلة. أ
  .الشتات فلسطينيي عن فضال النكبة قبل ما وعرب وغزة الضفة يف فلسطيين
 وهو منه جزء إال الفلسطيين الرفض ليس الذي اإلسالمي الرفض. ب

 ذلك بدأ وقد له، التصدي ؤهاوعمال أمريكا تستطيع الو له، ساحل ال حبر
  .العودة حق مبسريات عمليا

 أننا ترامب ويظن" الراهن الوضع "مسوه مبا كثريا اإلجنليز ناخدع وقد
  ".احلايل الوضع: "قال إذا له ننخدع سوف
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١١٣٣ 

  :االجتماع علم

 أي ،تشريعياً علماً ال وصفياً علماً يكون أن االجتماع علم يف األصل
 وال يكون، أن جيب عما احلديث حقه من وليس كائن هو عما يتحدث
 من احلكمة التقاط وبني اتمعات يف اهللا سنن معرفة بني اإلسالم يف تعارض

 وبني الكفار فيهما يبدع اليت األنظمة أو التجربة من دةواإلفا أحد، كل
 اليابان حال وهو والكافر، املؤمن يعلمه حمسوس مثال ولدينا اإلميانية، العقيدة

. البالية والتقاليد اوسية، بالعقائد احتفاظها مع الغرب عند ما اقتبست اليت
 التقليدية األزياء ويلبسون والشنتو، بالبوذية يفتخرون اليابانيون زال وال

 وأدواته نظارته معه دفنوا" هيتو هريو "إمرباطورهم مات وملا اليابانية،
 للحياة رجع إذا ذلك يلبس سوف أنه عقيدم حسب زاعمني األخرى،

  . قبل من الفراعنة يفعله كان ما وهذا
 اتمعات تقسيمه احلديث االجتماع علم فيها يقع اليت األخطاء ومن

 بعض أجراها اليت الدراسات حسب باطل وهذا متحضرة،و بدائية إىل
  :ومنها أنفسهم، العلمانيني الباحثني

 السكان يف الباحثني بعض ا قام اليت) االنتربولوجية (البحوث -١
  .األصليني

 االجتماعية، ومدرسته) شتراوس ليفي كلود (تزعمها اليت البنيوية -٢
 واألحباث اإلعالمية ملقابالتا وبعض العلمية الرحالت بعض تدل ذلك وعلى

 منطقيا تفكريا بدائية، بعضهم يسميها اليت للشعوب أن تبني فقد الفلكلورية،
 التقدم أو البدائية فليست الغربية، الشعوب عليه ما تفوق ورمبا متاثل وأسرارا
 وثقافة، وتربية فرص قضية القضية بل االجتماعي، الوضع أو اللون حبسب
 يف البيض زمالئهم على يتفوقون الالتينيني أو اهلنود أو السود من فكثري

  .مثالً األمريكية اجلامعات
 فهي ،جلياً الفرق لك ظهر اإلسالمية اتمعات حبال ذلك قارنت وإذا
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 ومحاية التكافل مثل الغربيون، إليها يفتقر كثرية خصائص ذات جمتمعات
 من الكبري واحترام ة،العنصري واتقاء اخليانة وحترمي املرأة، وصيانة العرض،

 والغريب، الضيف وإكرام كان، أيا املظلوم ونصرة إمام، أو عامل أو شيخ
 والزهد، التوفري على واحلث الصماء، باملادة وليس باإلنسان واالهتمام

  .السيئة االجتماعية العادات كل عن والنهي
 الفرد حق يهدر هو فال واجلماعة الفرد بني يوازن واإلسالم

 تكون وحده اإلسالم ويف كالرأمسالية، شيء كل له يبيح وال ة،كالشيوعي
  .أرملوا إذا األشعريون يفعل كان كما تطوعية املساواة

 وليس املبادئ أساس على اإلسالم يف تقوم وغريها الدولية والعالقات
 اإلسالم ومن األخالقي، وااللتزام والعدل احلق هو فاألساس املادية، املصاحل

 والكشافة واملرأة، بالشباب يهتم وكيف اجتماعيا، يتقدم فكي الغرب تعلم
 اإلسالمي الفتوة لنظام تطوير هي بل ،)باول ادنب (اختراع من مثال تليس

 الفتيان أول العلماء بعض وقال تيمية، ابن اإلسالم شيخ عنه حتدث الذي
 حىت اجلب من يقل ومل) السجن من أخرجين: (قال حني السالم عليه يوسف

  .اجلوالة فرعوا الكشافة وعلى إخوته، كِّتيب ال
  .كثري ذلك ومثل 

 االجتماعية املسألة دراسة إىل البشر من الباحثني اإلسالم سبق وقد
 وأول أعظم أن مبالغة أو تعصب بال جنزم إننا بل القدمية األسس هلا ووضع
 االجتماع عن تكلم من أعظم وأن اهللا، كتاب هو االجتماع علم يف كتاب

 من مأخوذة تصورات إما فهو ذلك عدا وما ، اهللا رسول هو بشرال من
 نظريات وإما خلدون، ابن فعل كما وقدره، اهللا سنن من أي التارخيي الواقع

 ماكس "ونظرية ،"دوركامي "نظرية يف كما والصواب، اخلطأ فيها وافتراضات
  .املعاصرة االجتماعية اجلمعيات ومقررات ،"فيرب

 يف األول اإلسالمي اتمع هو التاريخ يف تمعجم أفضل أن جنزم كما
 هي الرشيدة احلكومة وأن ، النيب عهد هو الزاهر العهد وأن املدينة،



 

 
 

١١٣٥ 

 جيب طاغوت اهللا حكم غري حكم كل وأن الراشدين، اخللفاء حكومة
   Ð   Ñ﴿: تعاىل قال والدعايات، واملظاهر بالصور زوقوه مهما اجتنابه

ÓÒ   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴾ ]٥٠:املائدة[.  
 أن وقرروا بقرون الغرب قبل االجتماعية املسألة املسلمون حبث وقد
 من هلم البد الناس وأن بطبعه، مدين وأنه وحده، يعيش ال اإلنسان

 العزلة تكون ومىت واخللطة، العزلة يف األقدمون العلماء وتكلم االجتماع،
 جاءت وقد الغربيون، يعرفه ال مما وذلك أفضل، اخللطة تكون ومىت أفضل،
  .كله ذلك ببيان السنة

 أن جيب له شريك ال وحده اهللا ونعبد الفاضل اتمع نقيم ولكي
 القوة، بعد وتضعف النهوض بعد تذبل وكيف اتمعات يف اهللا سنن نعرف
 تعاىل قال خلقه، يف اهللا سنن نعرف مثلما أمره يف اهللا سنن معرفة ينبغي كما
 ،]٢٠:العنكبوت[ ﴾s  t   u  v   w  x  y z﴿: قهخل يف سنته عن

 ﴾   o   p   q   r   s   t   u   v   w ﴿: أمره يف سنته عن وقال
  .الطبيعية العلوم يف سننه له كما اتمعات يف سنته تعاىل فله ،]٦٩:النمل[

 لكل جعل أنه حتويال وال تبديال هلا جتد لن اليت الثابتة اهللا سنن ومن -١
 زواج، بال ولد فال سببا، حادث ولكل مقدمات، نتيجة ولكل ساسا،أ بنيان
  .فضة وال ذهبا متطر ال والسماء عمل، بال ثروة وال

 رمحه احلضرمي خلدون ابن عبدالرمحن كتبه مبا الغربيون أُعجب وقد
 كثرية مرات بينه ما أمهلوا لكنهم منه، واستمدوا عليه وبنوا" مقدمته "يف اهللا
 خلدون ابن ذكره ما وأمثاهلم املستشرقني أعجب وإمنا للناس، نالدي أمهية من
 فاملسألة حمددا، عمرا هلا أن أي أجيال، ثالثة غالبا تتعدى ال الدولة أن من

 ملؤثر يعتقدون كما فيها تدخل وال ميتافيزيقي، عنصر فيها ليس عندهم
  .يريدون ما يقصد مل خلدون ابن أن مع خارجي،
 كانت ولو الظاملة اتمعات يدمر أنه اتمعات يف اهللا سنن ومن -٢
 امللك نظام قرره ما وهذا كافرة، كانت ولو العادلة اتمعات ويبقي مسلمة



 

 
 

١١٣٦ 

  .اإلسالم شيخ عليه وأقره
 عمرها آخر يف الدول أن: خلدون ابن الحظها اليت اهللا سنة ومن -٣

 مرحلة بلغت إذا اوأ باملظاهر، وتم الناس على الرسوم وتفرض للترف متيل
  .وتفىن الدولة تسقط بل يزول ال اهلرم فإن اهلرم

 يعقبه والشباب هبوط، يعقبه العلو أن أيضا اهللا سنن ومن -٤
 يقول مثلما حتصى، ال والتاريخ الواقع من ذلك على واألمثلة شيخوخة،

  :الناس
  وقع طار كما إال ** وارتفع طري طار ما

 إال الدنيا من شيئا يرفع أال اهللا على حق: ( قوله ذلك من وخري
  .الكرمي القرآن يف املذكورة املداولة من وهو ،)وضعه

 ما يغريوا حىت بقوم ما يغري ال اهللا أن: اتمعات يف اهللا سنن ومن -٥
 يف ذلك اهللا ذكر وقد االجتماعي، التغري أساس النفسي فالتغيري بأنفسهم،

  :ذلك يف اآليات ومن كتابه
  .]١١:الرعد[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {   |﴿: تعاىل قوله -أ

   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: تعاىل قوله -ب
  .]٥٣:األنفال[ ﴾.

   Ù  Ú Û  Ü﴿: أحد وهزمية بدر نصر بعد للمؤمنني تعاىل قال -ج
Ý﴾ ]١٦٥:آل عمران[.  
 أزاهلا كما اهللا كتاب هجرو باملعاصي النعم زوال: اهللا سنن ومن -٥

  :الشاعر وقال وسبأ، وفرعون ومثود عاد عن
  النعم تزيل املعاصي فإن    فارعها نعمة يف كنت إذا
  :منها كثرية ذلك يف واآليات

   A   CB   D   @   ?   <   =﴿: تعاىل قوله -أ
E   F   G   H﴾ ]٧:إبراهيم[.  



 

 
 

١١٣٧ 

   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë﴿ :شأنه جل قوله -ب
Ì   Í   Î﴾ ]١٦:اإلسراء[.  

   9   8   7   6   5   4   3   2﴿: تعاىل قوله -ج
:   ;   <   =   >   ?   @   A   B   C   D   E   F   G   

H   I﴾] ١١٩: النحل[.  
 يعرفه ال من عليه سلط يعرفه من عصاه إذا أنه تعاىل اهللا سنن ومن -٦

 أهل على النصارى وسلط ،إسرائيل بين على وسا سلط كما ،يرمحه وال
  .اخل … املسلمني أكثر على االستعمارية الدول وسلط األندلس،

 قال عدوا، نيب لكل وجعل األضداد، بني صراعا احلياة اهللا جعل -٧
   r   s   t﴿: وقال ،]٣١:الفرقان[ ﴾µ   ¶   ¸   ¹   º   ´   ³ ﴿: تعاىل

u   v   w   x   y   z   {﴾ ]لَت٤٣:فُص[.  
  .]٤:حممد[ ﴾g   h   i   j   k   l   m   n   o   p ﴿: وقال
 تعاىل اهللا شاء إن التفصيل من شيء لذلك وسيأيت العصر، سورة وكذا

  .امللحق من الثانية النصيحة يف
   Â﴿: تعاىل قال الكافرين، على املسلمون ينتصر أن اهللا سنن ومن

Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î  Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   
Ô   ÖÕ   ×   Ø   Ù   Ú   Û﴾] بصفاته واجلهل الظن سوء ومن ،]٢٣-٢٢: الفتح 
  .ذلك عكس به نظن أن

آل [ ﴾´   ³   ²   ±   °﴿) املداولة سنة (اهللا سنن ومن
 غربية، وتارة شرقية تارة تارخييا احلضارة تكون أن املداولة ومن ،]١٤٠:عمران
  .اآلن إسالمية شرقية تعود أن هلا نآ وقد

  :مشهور غريب شاعر قول اخلطأ ومن
  يلتقيان وال غرب والغرب شرق الشرق

 واحد منوذجي جمتمع إقامة وميكنهما اإلميان، بينهما مجع إذا يلتقيان بل



 

 
 

١١٣٨ 

  .اهللا هدى على
 العامل، الصني قادت ورمبا املسلمون، هم اليوم الشرقي العامل وأقوى

 يف بأمريكا تعريضه ضمن الصيين الرئيس قال وقد مؤقتة، وسا قيادة ولكن
 فنحن نفسه على االنكفاء يريد الناس بعض كان إذا": دافوس "مؤمتر

  !!.العامل لقيادة مستعدون
 تدوم فال سبق، كما املداولة هي الثابتة والسنة االجتماعية والقاعدة

 تصدق إذا تهجونيب آباؤنا كان فقد فتنة، ذلك كل بل نعمة، وال نقمة
 مصوع أو أمسرة إىل يهاجر من السعيد وكان جبنيه، ولو املصري احلاج عليهم
 من الزكوات تأتيه من يغبطون وكانوا أحذية، ماسح ولو هناك ويعمل

 النادرة، العمالت من السودانية والذرة السودانية الثريان وكانت الصومال،
 عالية درجة فهو العلم طلب أما السودان، يف األقرباء بعض أنا يل يزال وال
 دهلي إىل الفقه مريدو يسافر إذ الفقري، األمي العرب جزيرة جمتمع يف

 وال واسطنبول والقاهرة والبصرة بغداد وإىل الفقيه وبيت وزبيد وكراتشي
  .القرويني أو الزيتونة إىل يذهبوا أن النادرة القلة إال يستطيع

 قوة وال عاد قوة ال: تكفي ال وحدها القوة أن تعاىل اهللا سنن ومن
 عهدهم، يف أمة أقوى املغول وكان فرعون، قوة وال الكبري االسكندر

 بغداد، وتدمري االسالمي العامل شرق اجتياح" هوالكو "استطاع وبالقوة
  .للجميع احلتمية النهاية كانت ولكن لنك، تيمور كان وكذلك
 الشمس وكانت مورة،املع ربع حوايل حكموا الذين الربيطانيون كان مث

  .لندن عن االنفصال تريد اسكتلنده فإن اليوم أما مملكام، عن تغيب ال
 هي اليت اليوم األمريكية لإلمرباطورية نتوقعه ما هي الربيطانيني واية

 أم حىت األوىل، عاد قوة هي قدمية قوة أقوى كانت إذ الزمن، هذا عاد
 بطشوا بطشوا وإذا يعبثون، آية ريع بكل وبنوا قوة، منا أشد من: قالوا

 يزيدهم كي ويستغفروا ليتوبوا السالم عليه هود اهللا نيب دعاهم وإمنا جبارين،
   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë ﴿ قوم، إىل قوة اهللا



 

 
 

١١٣٩ 

Ì   Í   Î   Ï   Ð﴾ ]٥٢:هود[.  
 من جندا عليهم اهللا سلط احلق بغري األرض يف واستكربوا عتوا فلما

 خنلة جذع أحدهم كأن صرعى فجعلتهم الصرصر الريح وهي جنده، فأضع
  .خلقته وعظم طوله من

 قال سبأ، لقوم كانت اليت االقتصادية الرفاهية وال تنفع، القوة فال
   0   /   .   -   +,   *   (   )   &'   %   $   #   "   ! ﴿: تعاىل

 اهللا طاعة عن أعرضوا ولكنهم ،]١٥:سبأ[ ﴾7   6   5   4   32   1
  .ظنه إبليس عليهم وصدق عليهم، اهللا بنعمة فكفروا

 ذلك يكون أن وخيشى يبطر، وال النعم عليه تتابعت إذا خياف واملؤمن
 على مقيم وهو العبد على تتابع اهللا نعم رأيت إذا: ( قال استدراجا،

  ).استدراج ذلك أن فاعلم ،املعصية
 وتنويع املال، وفيضان النعم زيادةو الرفاهية، مهنا يكون ال وهكذا

  .لآلخرة والعمل اخلوف بل الدخل، مصادر
 تعاىل فاهللا التغيري، يف االستعجال وترك التدرج: االجتماعية السنن ومن

 األلف ومسرية قطرة، الغيث وأول أيام، ستة يف واألرض السماوات خلق
  .خبطوة تبدأ ميل

 أو يوافقوا أن إىل املخالفون اضطر اهللا، أمر كما أمورنا أصلحنا وإذا
  .يفارقوا أو ينافقوا

 حلافظ أنفسهم البعثيني بعض قال بأن الشام بأرض اجلهاد ابتدأ وقد
 األوضاع من والتذمر السلمية املظاهرات إىل انتقل مث ،"نصلي بدنا "األسد

 اهللا، بإذن آلت النصر وإن اليوم، نراه الذي اجلهاد إىل انتقل مث السيئة،
  .للمتقني قبةوالعا

 األسد، مجيل مثل الصحيحة العقيدة عرف" حافظ "أسرة بعض إن بل
  .حافظ ضريح هدم وحاولوا

 األمة ينقص ما أن نظن أو الراشدة، اخلالفة قيام نستعجل أال واملهم



 

 
 

١١٤٠ 

  .إليه ونتوب اهللا ونستغفر اهللا سنة وفق نسري بل فالن، مثل قائد هو اليوم
" جيبون "أمثال البشر قرره ملا تمعاتا يف اهللا سنن ترك جيوز وال

  .كتبوا ما ونقرأ منهم نستفيد وإمنا ،"توينيب"و" شبنجلر"و
 جيب وإمنا والتعري، الدياثة من األمريكيون عليه ما اتباع جيوز ال كما
   Â   Ã   Ä   Å﴿: تعاىل قال األولني، يف وسنته اهللا كتاب إىل الرجوع

Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   ÍÌ   Î   Ï   ÑÐ   Ò   Ó﴾ ]١٠:حممد[.  
   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: لوط قوم عن وقال

)   *   +   ,  - .   /   10   2   3   4   5   6﴾ 
  .]٨٣-٨٢:هود[

  .]٣٧:الذاريات[ ﴾   I   J   K   L   M   N   O﴿ :أيضا عنهم وقال
   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö﴿: وقال

Ø×   Ù   Ú   Û   Ü   Ý﴾ ]٥٨:اإلسراء[.  
 ﴾£ ¢ ¡ �﴿: معه ومن فرعون عن وقال

  .]٥٦:الزخرف[
  .]١٢٨:طه[ ﴾A   B   C   @   ?   <   =   >   ;   :   9﴿: وقال
 ،الدنيا احلياة هذه يف واملؤمنني الرسل ينصر بأن سبحانه اهللا تكفل وقد

  النصر؟ حقيقة يفهم من ولكن اآلخرة، يف فقط وليس
﴿5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?﴾ 

  ومكان؟ زمان كل يف الظاملون ينتظر فماذا ،]٥١:غافر[
﴿h   i   j   k   l   m   n   o   p﴾ ]١٠٢:يونس[.  

  اهللا رسول قرأ فلما التهديد، ذا منا أعلم قريش كفار كان وقد
 اهللا ناشدوه ]١٣:فُصلَت[ ﴾?   <   =   >   ;   :   9   8   7﴿

  .والرحم
 مث شاء ما عليهم حيلم يتوبوا ومل أذنبوا إذ الناس أن اهللا سنة ومن



 

 
 

١١٤١ 

  .مقتدر عزيز أخذ بذنوم يأخذهم
 به تعج ما ومنها االجتماعية، الكوارث وقوع يف السبب هي فالذنوب

 وفقدان والضياع القلق وهو عمالقتها، منه ويشتكي الغربية، احلضارة
  .اهلدف

الدول، أعمار يف اخللدونية النظرية إىل االستناد الغربيني بعض دوتعم 
 إن -وزورا كذبا- أولئك وقال خلدون، ابن يقصده مل ما إىل وحرفوها
  !عمرمها أواخر يف كانتا ألما" وقيصر كسرى "مملكيت فتحوا إمنا املسلمني
 موناملسل فتح وإمنا أنفسهم؛ الغربيون املؤرخون فيه خيالفهم ما وهو 

 أو الدولتني تلك هلرم ال وإخالصهم، إميام بقوة املتعددة املمالك تلك
  .غريمها

 وأثر الدول، ايار يف الذنوب أثر الغربيون االجتماع علماء يذكر وال
 تعاىل اهللا ذكره العظيم السبب وهذا واملنعة، القوة إىل رجوعها يف التوبة
 أو األخالقي الفساد قالوا االيار أسباب ذكروا وإن احلكيم، كتابه يف مراراً

   ?   <   =   >   ;   :   9   8   7   6   5   4﴿: تعاىل قال ،"اخللقي االحنطاط"
@   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   

Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   
a﴾ ]ويقول ،]١٧-٦: الفجر :﴿´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   

½   ¾   ¿   À   Á﴾ ]١١٦:هود[.  
 عنها فاقرأ م٤١٠ سنة روما على اهللا تسليط سبب معرفة أردت وإذا

  .والفساد الفواحش من ارتكبت كم وانظر
 ختصيص أما عامة، واملنكرات الفواحش ومنها فساد كلها والذنوب

 فهو ذلك، أشبه وما والعموالت بالرشوة فسادال العرف أو املتحدة األمم
 وليس كله، الفساد وليس الفساد من نوع املايل الفساد ألن شديد، تقصري
 بل الدعائية اللوحات يف نرى كما للمال، وهدرا للتنمية معوقا فقط الفساد

  .واهلالك للدمار جملبة ذلك فوق هو



 

 
 

١١٤٢ 

   :   9   8   7   6   5   4   32   1   0﴿: تعاىل قال
;   <   =   >   ?   @   A   B   C   D﴾ ]٤٠:العنكبوت[.  

   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì﴿: تعاىل وقال
Í   Î  Ï    Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   ×Ö   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý﴾ 

  .]١٧-١٦: اإلسراء[
  .املعىن هذا عن تتحدث األنبياء قصص وكل كثرية، ذلك يف واآليات

 سببها اليت الكونية االختالالت ليشمل الكرمي القرآن يف الفساد إن بل
 ﴾Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø﴿: تعاىل قال املعاصي،

  .]٤١:الروم[
 املسلمون يغلب إمنا: "قادته بعض إىل اخلطاب بن عمر كتب وقد

 عصيةامل يف وهم حنن استوينا فإذا له، عدوهم ومعصية هللا، بطاعتهم عدوهم
  ".القوة يف علينا الفضل هلم كان

 كان القائد إن وقيل- الفرس قادة لبعض الفرس شيوخ أحد وقال
 أن أي ،"ذلك يفعلون ال العرب وهؤالء وتفسدون تزنون أنتم: "-"رستم"

  .الفواحش بترك ينتصرون املسلمني
: الناس بعض له فقال  الدرداء أبو بكى قربص املسلمون فتح وملا

"ماخللق أهون ما: فقال اإلسالم؟ فيه اهللا أعز يومٍ يف الدرداء أبا يا بكيت ل 
  .قال وحقاً ،..."عصوه إذا اهللا على

 احلجاج إن العراق أهل يا: "اهللا رمحه البصري احلسن كلمات ومن
 وأرجلكم، بأيديكم اهللا عذاب تدفعوا فال بذنوبكم، عليكم سلطه اهللا عذاب
   0   /  .﴿: يقول تعاىل فإنه عنكم يرفعه واستغفروا توبوا ولكن

  ".]٧٦:املؤمنون[ ﴾5   4   3   2   1
 تقتضيها ألسباب تعاىل اهللا يؤخرها قد ربانية سنة العذاب وهذا

  .وقوعها من بد ال ولكن حكمته،



 

 
 

١١٤٣ 

 ،]٤٣:القمر[ ﴾µ   ¶   ¸   ¹   º   ´   ³   ²   ±﴿: شأنه جل قال
 والتطفيف الربا وامتهنوا فواحشال أباحوا وقد- اليوم األمريكان وليس

 هم بل وفرعون، لوط وقوم شعيب وقوم ومثود عاد من خريا -والغرر والغش
 يعذا أال اهللا كتب يف براءة وال اهللا من عهد الغربية للحضارة وليس أسوأ،

 وحديثها، قدميها األمم يف جارية سنة فهي ويتبعها، يواليها من يعذب ال وأن
 اهللا كتاب خيالف أمر أي يف إطاعتها أو أمريكا مع الفالتح من حذار فحذار
  . اهللا رسول وسنة

 املسلمون يظل ا الغربيني وجهل الثابتة السنن هلذه املسلمني ومبعرفة
 هلذا تشقيقام قلّت مهما درجة وأعلى االجتماع، علم يف تقدما أكثر دائما
  .وغريه العلم

 واجلهل اإلحلاد بينهم انتشرو وعتوا كفرا ازدادوا اليوم يونوالغرب
 منهم يرجو فكيف األوقات، وإضاعة بالشهوات والتلهي واحلرية، والشك
  واتمع؟ الفرد إصالح املفكّر

 يقل ومل ،"زرادشت تكلم هكذا" "نيتشه "انون اليهودي كتب وقد
 يف" نيتشه "وقال!! الزرادشتية من إليه أقرب اإلسالم أن مع حممد، قال هكذا
 الكنسي، معبوده يف يصح وهذا ،"مات قد اإلله إن) "والفرح العلم (كتابه

  .ميوت ال الذي احلي فهو تعاىل اهللا أما
 الكلمات "كتابه يف" فوكو ميشيل "ذلك يف" نيتشه "تبع وقد
 بلَّة، الطني فزاد"! مات قد اإلنسان إن: "قال" فوكو "ولكن ،"واألشياء

 الوسطى العصور إله يقصدون بأم هلما االعتذار حاول أركون حممد ولكن
  !وإنساا

 أمساه عما" كونت أوغست "تلميذ" دوركامي "اآلخر اليهودي وحتدث
 باهللا املؤمنني أمهل ولكنه االجتماعية، التقاليد سطوة أي ،"اجلمعي العقل"

 احلبشي بالل يصبح وكيف السطوة، هذه يتحدون وكيف اآلخر، واليوم



 

 
 

١١٤٤ 

 أرض يف عمر حكم ليخالف بالال إن بل القرشي، املنايف سفيان أيب من خرياً
  .أسود أو أجنيب إنه يقول وال عليه بالدعاء ويكتفي بشيء يعاقبه وال السواد،

 الفيلسوف الغربيني من ،"دوركامي"لـ معاكسا اجتاها اجته وممن
  ".االجتماعية التقاليد "كتابه يف سيما ال ،"تارد جربائيل"

" فيرب ماكس "املشهور االجتماعي الباحث ظهر" دوركامي "وبعد
 اإلسالمي الدين عن يكتب ومل ،"األديان سوسيولوجيا "عن كتابه وكتب

  .الوحيد احلق
 املسلمني بعض جهله بل ،"فيرب"بـ خاصا باإلسالم اجلهل وليس

  .أنفسهم
 يظنون العراق أهل بعض جيعل الذي هو باإلسالم اجلهل أن نعتقد وحنن

 دين اإلسالم أن يعتقدون الغربيني بعض وجيعل سواء، والشيعة السنة أن
 واملراكز الدعوية املخيمات مينعون الغربيني أولياء وجيعل اإلرهاب،

 دين أنه لعرفوا اإلسالم حقيقة عرفوا هؤالء أن ولو كلها، واالجتماعات
  .والنصر واجلهاد القوة دين أنه كما واإلحسان، والرمحة العدل

 كل تتقبل جمتمعام أن: به جهلهم ومن لدينا إىل الغربيني افتقار ومن
 جورج "صرخ حني فمثالً عليه، هم ما وعكس الفطرة ضد كانت ولو دعوة

 أن الغربيني املفكرين بعض رد كان" الغربية احلضارة من ينقذنا من" "لوكاش
 تدعو اليت ،"فرانكفورت "مدرسة من وأنه االجتاه، شيوعي" لوكاش جورج"

 وحنن يقولون، كما املسيحية واجتثاث الثقايف والتغلغل ةالثقافي الثورة إىل
" لوكاش "يصدقون الغربيني من كثرياً جيعل الذي فما كذلك، ليكن: نقول

 يف الثائرون الطالب ومعهم" فرانكفورت "مدرسة كل أن ولو ويتبعونه؟
 أي "املاركسي شكلها يف سواء اإلسالمي العامل يف الشيوعية إىل دعوا باريس

 رفض إال وجدوا ملا" الثقافية الثورة "اجلديد شكلها يف أو ،"الربوليتاريا ثورة
  .اتمع

 الثورة إما -١: حلّني أحد األزمة هلذه" بوكانني باتريك "وضع وملَّا



 

 
 

١١٤٥ 

  .الثاين احلل املسلمون اختار الدينية، الصحوة وإما -٢ االجتماعية،
 األنبياء ريذك ومل ،"الكاريزما "أمساه عما" فيرب ماكس "وحتدث

 أصحاب من وأمثاهلم الوليد بن وخالد اخلطاب بن وعمر والصديقني
 أحكامهم يدرس الغرب يزال وال التعبري، صح إن احلقيقية الكاريزمات

  .ذلك من ينتهي ولن ومل اليوم، حىت وأفعاهلم وآراءهم
 وسطها دول وبعض" ماديا "أوروبا مشال تقدم" فيرب ماكس "أرجع وقد

 العقيدة أمساه ما إىل أمريكا، ومشال الكاثوليكية األكثرية ذات" فرنسا مثل"
 وليت ،"الرأمسالية واألخالق الربوتستانتية "كتابه يف وذلك الربوتستانتية،

 هذا ينهار وكيف الرأمسايل النظام رأى املاضي امليالدي القرن يف املتوىف" فيرب"
  .بالربوتستانتية متسكا الدول أكثر يف القرن

 فعقيدة منها، خري هو ما إىل اإلسالم سبق قد ذكر اليت عقيدةال وتلك
  .القدر ونفي اجلرب بني وسط وهي عقيدة، خري هي القدر يف الصاحل السلف

 مسبوقة الوقت وعلى العمل على" فيرب "نظر يف حتث اليت والربوتستانتية
 الوقت على وحافظ األرض، يف والسعي العمل على حث الذي باإلسالم

 بعض ذلك عن غفل وإن للوقت، حفظا الصالة بأوقات سبكوح جدا،
  .الصالة وقيمة الوقت قيمة يعرفوا ومل املسلمني،
 من أكثر الواجبات أن ووعاظه اإلسالم فقهاء لدى املستقر ومن
  .كلها بواجباته قام وقد أحد مات ما وأنه األوقات،
 مخس لدي جيتمعون الناس كان لو: "الشيوعيني الزعماء أحد قال وقد

 مراعاة يف املسلمون وكتب ،"شيوعيا كله العامل جلعلت اليوم يف مرات
 السلف أحد قال وقد وأشباهه، ،"لوثر مارتن "قبل العمر هو وأنه الوقت
  ".الشمس أمسك: "منه يسمع أن أراد ملن الصاحل

  .لوقته حفظاً له ليربوها األقالم زائريه يعطي كان أنه اجلوزي ابن وذكر
 وأمهيته الوقت عن" السالكني مدارج "يف القيم بنا حتدث كما
  .عليه واحملافظة



 

 
 

١١٤٦ 

 الوقت على حرصه من" األعمش مهران بن سليمان "السلف وبعض
 عليه يدخل من وكل وأخباره، أحواله وفيها يزوره من لكل ورقة كتب
  .وأخباره أحواله عن بالسؤال يشغله ال حىت الورقة يعطيه

  :احملفوظ العريب الشعر ومن
  يضيع عليك ما أهون وأراه ** حبفظه عنيت ما أعظم والوقت

  ".تشترى األوقات ليت: "فقال مبقهى الصاحلني أحد ومر
  ".ساعة ٢٥ النهار ليت: "الصاحلني بعض وقال
 من أغلى هو بل قيل، كما ذهب من الوقت ليس: "العلماء بعض وقال

  ".نفسها احلياة هو حيث ذلك،
 شرب يف أوقام يقضون الذين رأمساليون،ال يكون أن عاقل يصدق وال

 اللهو ويف ،-فهمهم على- الرياضة ويف الرقص، ويف االختالط، ويف اخلمر،
 ساعة يف حىت يضيعونه ال الذين املسلمني من للوقت أحفظَ واللعب،

 ،"املقربة إىل احملربة من: "قوله اهللا رمحه أمحد اإلمام عن يؤثر فمما االحتضار،
 والطبية، والبحثية العلمية املراكز يف املسلمني العلماء جند أن إذن غرابة وال

  .ووقته عقله حيفظ من مكانة هي فهذه أوروبا، أو أمريكا يف سواء
 ،)فليغرسها فسيلة أحدكم يد ويف الساعة قامت إذا: (احلديث ويف

  !هذا؟ من أعظم الوقت حفظ وعلى والزراعة العمل على حث هناك وهل
 الرجوع إىل بل ثقافية، ثورة إىل حيتاجون ال مأ املسلمني وحسب

  .والسنة للكتاب الصادق
 حكومام سنت أو أنفسهم، الغرب يف االجتماع علماء أجهد ورمبا
 يشعروا أن دون عوامهم يفعلها املسلمني لدى بدهية أمور يف القوانني،
  .بأمهيتها

 أم الباب، اهذ يف أحد وكل الرأمساليني على املسلمون فيه يتفوق ومما
  .جمهوال كان ولو حىت الضيف ويكرمون املريض ويزورون األسرة يقيمون

: وقال املسلم، جاره زوار كثرة رأى ملا الغربيني املرضى بعض ذهل وقد



 

 
 

١١٤٧ 

 وال أعرفهم ال: املسلم املريض قال هؤالء؟ كل تعرف أو يعرفك هل
 عجيب هذا: ريبالغ فقال اجلامعة، يف ابين زمالء لكنهم قبل، من يعرفونين

 بطاقة امليالد عيد يف يل أرسل وإذا هنا، من قريبا يسكن ابن يل فأنا! جدا
  !برا منه ذلك أعد

 أحد أعطى وإن تعاىل، اهللا لوجه ومينعون يعطون املسلمون كان وقد
  .املعطَى إىل وليس إليها، وينظر نفسه يعرف ألنه هو فإمنا ذلك لغري

 أحد أعطى بكرمه، املشهور املهلّب نب يزيد أن التاريخ يف حيكى ومما
 ال وهذا يسريلبا يرضون األعراب إن: أصحابه له فقال كثريا، ماال األعراب
 هذا إن يقولون اليوم والغربيون) نفسي أعرف أنا: (يزيد هلم فقال يعرفك،

 يسمونه مما بد وال واالقتصاد، التقدم هو البخل وإن وإسراف تبذير
  "!.الترشيد"

 ومما يعرفهم، ال من حىت -خاصة والعرب- املسلمون يصلُ وهكذا
 العيوب من املرء يف يكن فمهما. عيب كل يغطي الكرم: العرب يقوله

  !كرمي ولكنه: قيل إذا كلها تذهب
 حنيذا، مسينا عجال قدم الذي السالم عليه إبراهيم ألبينا تبع فنحن

 ال فهم األكل، عن امتنعوا إم مث جاءوا، مل يدري وال يعرفهم ال ألناس
 هذه ألن ذلك، السالم عليه إبراهيم إليهم وقرب مالئكة، ألم أصال يأكلون
 أول: ( النيب قال يعرفه، مل أو الضيف عرف سواء ضيف، كل مع عادته

 كما إليه، يقرم ومل إليهم قربه أنه إىل وانظر)! إبراهيم الضيفان أقرى من
  .اليوم حنن نفعل

  .الوالدين معاملة يفالض معاملة من وأكثر
 ورأت مسلمة أسرة زارت ملا جدة يف أملانية دبلوماسية أسلمت وقد

 الرعاية دار يف بالكبري يزجون عندنا: "وقالت جدام األحفاد يعامل كيف
 ويف اليمن يف تراه للكبري واالحترام التقدير وهذا"! ميوت حىت االجتماعية

  .اجلاحد الغرب لدى مفقود وهو كلها، اإلسالم بالد
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 إن ويقولون كثريا واألمهات باجلدات حيتفون وجدة مكة يف هنا وهم
  .البيت بركة

 عندهم وانتشرت وحاروا، الغربيون ضاع األسرة تفكك وبسبب
 والضياع والشك احلرية وهذه واملخدرات، واجلرمية واألمراض الفواحش

 وإن رهف،امل اإلحساس ذوي وكل واألدباء الشعراء عنها يعرب واالضطراب
  .والغرب الشرق يف الدنيا عبيد من كثري ذلك عن غفل

 ومل احلقائق، جهلوا الوحي، دون البشري العقل على اعتمادهم وبسبب
 قال فقدميا منهم، للصراحة اهللا وفقه من ذلك عن وعرب للصواب، يهتدوا

  ".شيئا أعرف ال أين إال أعرف ال إين: "اليونان فالسفة أحد
 من أدري ال إنين: "اآلداب يف" نوبل "جبائزة الفائزين أحد قال وحديثاً

  ".أمتلكها اليت الروح هي ما أعرف وال أنا، أكون
  .اجلنون من ضرب إىل الشك ذلك م أخذ وقد

 هو واانني الشعراء بني الكبري الفارق إن: "بنوبل الفائز ذلك يقول
 وال استقصاؤه، يطول كثري ذلك وأمثال" مجيعا ميتلكهم الذي اجلنون مصري
 الغرب يف فاملعايري احليارى، هؤالء ألمثال" نوبل "جائزة تعطى أن يف غرابة
 صاحب السالم عدو لإلرهايب للسالم نوبل جائزة أعطوا وقد منكوسة، كلها

 اخلائن، السادات وألنور" بيجن مناحيم "املعروفة اليهودية العصابات
 املواطنة حقوق كل سلمونامل حيرم حيث" ميامنار "بورما حاكمة وأعطوها

 نوبل، جائزة يعطونه من كل إىل فانظر والتعليم، والصحة اجلنسية حىت
  .بعيدة أو قريبة أهداف فلذلك

 اختراع لنوبل أغفر: "قوله الالذعة" شو برنارد "كمات ومن
  !".اجلائزة له أغفر وال الديناميت

 أم يظنون وال باآلخرة يؤمنون ال الذين- احليارى الغربيون وهؤالء
 الزمان، هذا يف أتباعهم كثر مهما األمم عن شاذون -عظيم ليوم مبعوثون

 واآلشوريني كاملصريني القدمية، الشعوب كل باآلخرة يؤمن كان فقد
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 اليابانيون فعلها اليت الطقوس أن وجدت تأملت وإذا والكنعانيني، والبابليني
 كتاب يف كما الفرعونية الطقوس نفسها هي" هريوهيتو "االمرباطور جبثة

 املصريني مشركي عند التحنيط فن نشأ هنا ومن مثال،" وعاملهم املوتى"
 حمور هو واملعبد البشري اتمع يف الشاذ هو مطلقا باآلخرة فالكفر القدماء،

  .التاريخ يف حضارة كل
 اتمعات ليصلح نذيرا أمة كل يف يبعث وفضله برمحته جالله جل واهللا

 والطقوس واخلرافات األوهام وبني احلقيقي اإلميان بني الفرق مهل وليبني
  .والنار وللجنة لآلخرة احلقيقي بالوصف الناس وخيرب الوثنية،

 الذي" الوجود سر "معرفة ميكن ال الرسل وبعث والفطرة الوحي وبغري
  :رباعياته يف اخليام قال بعده، الغربيني الفالسفة وأرق قبل، من اخليام أرق

  الوجود لغز حل لفكري يتح ** ومل عمري مر إن حسرتا يا
 جدا، سهل وحلّه حملول، هو لغزا املسكني يظنه وما لغزا، األمر وليس

 والغربيون حريته، لذهبت فطرته واستنطق اهللا كتاب قرأ احلائر هذا أن ولو
 واحدة املصيبة ألن ا، واالستشهاد رباعياته ترمجة على حيرصون اليوم

 أدري ال جئت: "النصارى املهجر شعراء أحد قال وقد مشترك، والضالل
 أم أمشي أأنا فمشيت، طريقا قدامي أبصرت ولقد أتيت، ولكين أين من

  ".أدري لست أدري، لست وملاذا أدري لست يسري، الدرب
 ﴾l m n o﴿ يدري ال ملاذا يدري وال يدري ال فهو

  .الغرب فالسفة أسياده وهكذا ،]٤٠:النور[
 فرضية سيما ال وضالالً حرية احلديث اإلحلاد زادهم احليارى وهؤالء

 اكتشاف: ذلك ومن نفسه، احلديث العلم أبطلها فرضية وهي ،"داروين"
 الرد يف يسهب وممن احلديثة، البيولوجية والبحوث مؤخرا، الوراثية الشفرة
 اجلمعية رئيس ذلك بعض عن حتدث وقد البشرية، األجناس علماء عليها

 ،"وحده يقوم ال اإلنسان "كتابه يف" موريسون كريسي "نيويورك يف العلمية
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 ملاذا "كتابه يف" شومسكي نعوم "املشهور األلسين الباحث لغويا أبطلها كما
  .٢٠١٥ سنة الصادر" فقط حنن

 يكن مل إذا "أمه عن" ويلسون كولن "ذكر كما يتساءل الغربيني وبعض
 عما اهللا تعاىل ،"إذن؟ لقهاخ فمن واألرض السموات خلق الذي هو يسوع

  .يشركون
 بل وبكتابه، باهللا كفروا ألم والضالل احلرية هذه يف هؤالء وقع وإمنا

 حق ورسوله حق وكتابه حق تعاىل اهللا أن على الدالة بالفطرة كفروا
  .حق واآلخرة

 فطرية على يدل ومما الفطرة، على األقل على كانت القدمية واتمعات
 تاريخ يف الباحثون جيد مل أنه والعمى، احلرية وهذه جيتمع ال وأنه التدين،

 فهذه قط، دين بال أمة االجتماع علماء أو اآلثاريون أو القدمية، احلضارات
 الرئيس قال كما التاريخ يف ملحدة حضارة أول هي الغربية احلضارة
  .التشيكي

 اًرب قوم كل وعبد الغابرة األمم أشركت احلديث الغريب الشرك وقبل
 املصريني فقدماء الرسالة، بنور تتنور مل ما تضل الفطرة أن ذلك خيتارونه، هلم

 الطبيعة، مظاهر عبدوا والسومريون األهرامات، هلا وبنوا الكواكب عبدوا
 رجال "املردة يسمون وكانوا واألموات، واجلن الشياطني عبدوا واليونانيون

 من وكان ،"األوليمب "لجب عند سيما ال هلم تراءوا ما وكثريا ،"الغيب
 تنصروا مث وثنيني كانوا والروم النار، عبدوا والفرس ،"أبولُّو "معبودام
   $   #   "   ! ﴿ اهللا وصدق اجلن، عبدوا الناس وأكثر آهلتهم، وتعددت
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 يف الغربيون اختلف وقد تأثريا، االجتماعية العوامل أكثر هو لدينفا

 أما الدين، أصل هي األسالف عبادة أن" تايلور "فافترض الدين، أصل
 أصل أن فافترض" فرويد "وأما احملرم، أي" التابو "أصله أن فافترض" فريزر"
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 كما ألم،ل األب امتالك من عنده االبن لغرية وذلك اجلنسي، الدافع هو الدين
 موسى أن" والتوحيد موسى "كتابه يف وذكر األسطورية،" أوديب عقدة "يف

 واحد، بإله واإلميان التعدد ترك إىل الناس يدعو فرعونياً، كان السالم عليه
   º   »   ½¼   ¾   ¿   À   ¹   ¸﴿: تعاىل اهللا وصدق ،"أخناتون "فعل كما

Á   ﴾ ]فخر٢٠:الز[.  
 الشيوعية أي" رسل "تعبري حد على) وروما وموسك (نظاما ويشترك

 الطعام عندمها وهي لإلنسان، األساسية احلاجات حتديد يف والرأمسالية
 العبادة، وهي األهم احلاجة كالمها وينسى والسكن، واجلنس والشراب
 عن أبدا ينفك ال ولكنه بعضها، أو الشهوات تلك عن ينفك قد فاإلنسان

  .كان أينما يعبده معبود
 ا يشعر قدمية معروفة وأمثاهلا، والضياع واحلرية والشك الشرك ذاوه

 أيضا ا شعر قدميا" زوربا "ا شعر فكما اهللا، ذكر عن أعرض من كل
 قال الذي" لونيدأندريف "املسرحي الكاتب ومنهم الغربيني، من كثري حديثا

 يعود ليلال من اآليت هو اإلنسان، ميوت هكذا": "اإلنسان حياة "مسرحيته يف
  .]٢٧:ص[ ﴾2   1   0   /   .   ,-   +   *   ( ﴿ اهللا وصدق ،"الليل إىل

 باإلسالم اجلهل مع باملوروثات والكفر والشك والقلق احلرية وهذه
 يف فتجده الغربيني، ومسرحيات كتابات يف جتده ذلك كل والتوحيد،

 كتبه اوفيم االيرلندي،" شو "كتابات يف كما النروجيي،" إبسن "كتابات
 مواطنه أو الفرنسي" سارتر "كتبه ما وكذلك االجنليزي،" ويلسون كولن"
 قال كما فاجلميع األمريكي،" مهنغواي أرنست "سطره ما أو ،"كامو ألبري"

 ﴾G   H   I   J   LK   M   N   O   P   RQ   S   T   U   V﴿: شأنه جل
  .]٦٦:النمل[

 بالعدل وتعبدنا واهلدى احلقب جاء الذي احلنيف ديننا خبالف كله وهذا
 احلقوق، أعظم هو الذي تعاىل اهللا حق بأداء وأمر خملوق، لكل واإلحسان
 احلقوق، مبحث يف مفصل هو كما واحليوان، واخلدم املماليك إىل واإلحسان
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 والدرب جلي النور بل جشع، وال قلق وال ضياع وال املسلم لدى حرية فال
 إال عنها يزيغ ال البيضاء، احملجة ىعل  اهللا رسول تركنا وقد واضح،
 وجييعه جيهده مالكه أن إليه يشكو اهللا رسول إىل بعري جاء وقد هالك،
 وكيف ،البعري منطق  الرسول عرف كيف انظرف يطيق، ال ما وحيمله
 وكيف الظلم، يقر ال وأنه شفوق، رحيم وأنه اهللا، رسول أنه البعري عرف
 الغرب يف الضائعون أولئك جهله كما ثا،وحدي قدميا الكتاب أهل ذلك جهل
  .امللحد

 ذلك عن بعضهم وعرب وغريهم، وأشعرية معتزلة من املتكلمون وحار
  :فقال شعرا

  اضطرار أم املسري ذا أقَصد**  املدار الفلَك أيها بربك
  :آخر وقال
  البايل واهليكل املنحل اجلسد من ** خروجها بعد الروح حمل وأين
  :غريمها وقال

  ضالل العاملني سعي وغاية**  عقال العقول إقدام يةا
  وقالوا قيل فيه مجعنا أن سوى**  عمرنا طول حبثنا من نستفد ومل

 نصف يشترون وهم يصدقون ال الغرب يف اجلشعون املاديون وهؤالء
 من باان الفاكهة من كامالً طبقاً يعطيهم من الفاكهة، من الواحدة

  .كثرياً لذلك ويعجبون جماناً، كله هذا: طياملع ويسألون املسلمني،
 تقريبا دقيقة كل يف يتأملون -كلهم يكونوا مل إن- الغربيني من وكثري

 ومنهم للدوالر، العبودية غاية وهذا بقي، وكم منه صرفوا كم سيارام وقود
  .هو يدفعه وال أكلها تكاليف بتحمل عشيقته أو ابنته يأمر من

 وحيرصون ،"اإلسالمي الدين"و" اجلهاد "هلم ذكر إذا فرقا يرتعدون وإمنا
 مؤثر أهم هو الدين أن مع الدين، عن جدا بعيدا إعالمهم يكون أن على

 وهذه ،"اإلسالم فوبيا "يسمى مبا باحثوهم ويقر ،"رينان "قال كما اجتماعي
 غري رهاب إنه" "فيفر جون "عنه يقول خطري ونفسي اجتماعي مرض الفوبيا
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 تكون ولكي اإلسالم، يف الغربيون يدخل ال حىت جدا موهوضخ ،"عقالين
  !مربرة العرب جزيرة يف املقدسة البقاع بتدمري اليهود مطالب

 عكس والراحة األمن اهللا أعطاهم احلق، فوبيا املسلمني لدى ليس وألنه
  .الغربيون عليه ما

 لكثرة املرء ويتعجب هناك، منتشرة اجلرمية جيد أمريكا إىل يسافر ومن
  .كلها بقفلها الرتيل يوصون العاملني أن وكيف الفنادق، يف األقفال

 حيمل ال (الفندق أو املطعم يف العامل حيملها لوحة يكتبون هناك وهم
  .كثري النقود على احلصول بسبب عندهم القتل ألن ،)نقودا

 هذه يل فقيل عنه فسألت نيويورك يف صوت دوي بنفسي مسعت وقد
  !.قنبلة

ملاذا: هلا فقلت" كي جي إف "مطار يف العامالت إحدى وسألت 
 ولكن باملطار، العمل يف مين رغبة هنا أعمل ال أنا: "فأجابت هنا؟ تعملني

  ".شقيت من أمانا أكثر ألنه
 ما وهذا شيء، كل اللصوص سرق عندهم الكهربائي التيار انقطع وإذا

 مدا أكثر ويف" أمريكا "يقال كما جدا املتقدمة البالد يف وحيدث حدث
  "!.نيويورك "تقدما

 واهللا االجتماعي، األمن يكون به الذي اإلميان إىل هؤالء أحوج فما
   "   !﴿: فقال ووحده، به آمن من واألمن الطيبة باحلياة وعد إمنا تعاىل

 خوف فال ،]٨٢:األنعام[ ﴾+   *   (   )   '   &   %   $   #
 هذين أحد من ختلو فال الغربية اتمعات أما قاتلة، حرية وال املوحدين لدى

  .كليهما من أو
 يف يضعوا اليت اللوحات ترى أنك اجلنة إىل األمريكيني شوق ومن
 طبيعية مناظر أو صور فيها كلها ذلك، وحنو وفنادقهم وعيادام مكاتبهم

  .نفسها الطبيعة من أمجل
 باقية ذكراه وأن فيه، هم ما غري إىل يتطلعون القوم أن على يدل وهذا
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  :يقول إذ اهللا رمحه القيم ابن وصدق لديهم،
  املخيم وفيها األوىل منازلك ** فإا عدن جنات على فحي

  ونسلّم أوطاننا إىل نرد ** ترى فهل العدو أسرى ولكننا
 الفردوس "مساها اليت" ملتون "الغريب الشاعر بقصيدة يذكرنا وهذا

 مل وإن لذكراه ختليدا اللوحات يضعون املفقود الفردوس وهذا ،"املفقود
  .يشعروا

 األخالقي بالفساد تعج اليوم الغربية اتمعات ترى املقاييس وبكل
  .واحلرية والتشرد والعنف واملخدرات واجلرمية والدياثة واإلباحية

 اهلالك، ا حلل -تعاىل اهللا سنة حسب- البقاء أسباب من فيها ما ولوال
 باألخطاء واالعتراف القول وحرية لنظاموا العدل: البقاء أسباب ومن

 واملرضى، احملتاجني ورعاية احملكومني، آحاد به يعامل ما مبثل احلاكم ومعاملة
  .العظيم دينهم عليه وحث منهم، به أوىل املسلمون مما ذلك وأمثال

 املستورد مع كالمه يف العاص بن عمرو الفضائل ذه هلم شهد وممن
  .مسلم رواه ماك عنهما اهللا رضي القرشي

 أمة فنحن الفضائل، من الروم لدى مبا املسلمون يشهد أن غرابة وال
 ومن عنف، وال ظلم ديننا يف وليس كافرا، كان ولو حىت أحد كل مع العدل
 والنظام التربية يف منا خري كفرهم مع الغربيني بأن نعترف أن اليوم العدل
 يف متأصل العنف نإ: "قال حني" شومسكي نعوم "وصدق األخالق، وبعض

 إال هي ما اإلعالم يعرضها كما اليوم الغربية فاملصارعة ،"الغربية حضارتنا
 ذلك مثل وقل الكولوسيوم يف تقام اليت القدمية، الرومانية للمصارعة حماكاة

 ما وكثرياً القدمي،" أبيقور "مذهب على الشهوات من العب يف اإلفراط يف
   o   p   q   r ﴿: شأنه جل قال أنه ونسوا مهل اهللا بإمالء الغربيون اغتر

ts   ﴾ ]١٧٨:آل عمران[، وقال :﴿e   gf   h   i j﴾ ]١٨٣:األعراف[، 
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 أكثر وما ودنياهم، بقوم أو كفروا الذين بتقلب املغرورين أكثر وما
  .منهم واحدا -املسلم أخي- تكن فال املخدوعني،

 تؤمن تكاد وال والقوة، الربح وراء تلهث اليوم الغربية واتمعات
 قال والصفح، العفو وهو منه، خري هو ما إىل وندب به اهللا أمر الذي بالعدل
 ﴾¿   ¾   ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   º¹   ´   ³   ²﴿: تعاىل
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  .]٤٠:الشورى[

  :االجتماعية األمراض كثرية الغربية واحلضارة
. والغش واألنانية اجلشع فيها يتأصل أنه الغربية احلضارة أمراض ومن
 بل ،"الدويل القانون "يسمونه ما وليس القوة حتكمها فيها الدولية والعالقات

 الشعوب، بني واملساواة للعدل ال الغامشة وةللق النظري، القانون هذا خيضع
 تعاىل، باهللا اإلميان إىل وحاجتهم الروحي اخلواء من نراه ما ذلك من وأعظم

 من مصري نفسه هو املصري وأن واجلحيم، األمراض ذه يعترفون وعقالؤهم
 احلضارة تدهور "الضخم كتابه" شبنجلر أسوالد "ذلك يف وكتب سبقهم،
 من أكثر درس وبعضهم ،"الغرب انتحار "كتابه أوبنهامي تبك كما ،"الغربية

  .نفسها بالنتيجة فخرج" توينيب "مثل حضارة عشرين
 من حصانة أقوى ليست الغربية احلضارة": "توينيب آرنولد "يقول
 باحلضارات أحاطت اليت املشكالت إن: "ويقول ،"البائدة احلضارات

: ويقول ،"عاملنا يف ذروا اليوم بلغت قد النهاية يف وقهرا األخرى
 إال ليست إميان بغري والشعوب األمم تعيشها اليت احلياة إن": "رينولدتيري"

 اتمع يف االجتماعي التماسك إجياد يف احلاسم العامل إن: "ويقول". فناء
 كارثة يواجه العامل إن": "رسل برتراند "ويقول ،"الروحية القوة هو العاملي
  ".األبيض الرجل قيادة نتهتا: "ويقول ،"حمدقة

 أصبح كياننا إن: "مشهور فرنسي فيلسوف وهو" ماريتان جاك "ويقول
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 روح إن: "ويقول". واألخالق احلكمة من التحلل جراء من باخلطر مهددا
". العدل حمل القوة إحالل إىل اإلنسان ساقت حضارتنا تشربتها اليت الوثنية

 جمرم أصبح الذي هو الغرب أن فيجزمان" يورك"و" فيسك روبرت "أما
  !وبربري حرب

 أعدائهم من الصليبيون يتلقاها اليت املعاملة أدهشته الصليبيني وبعض
 على يشكره" الكامل "إىل رسالة كتب دينهم رجال أحد أن حىت املسلمني،

 اجلود هذا مثل أن حلظة يشك أن ميكن الذي هذا من: "فيها جاء كرمه
  ".اهللا عند من والتسامح
 هو مما كثريا تعرف ال الغربية اتمعات أن متجرد باحث كل يراه ومما

 احملافظة التسمية، السالم، إفشاء: مثل اإلسالمية اتمعات يف جدا عادي
 تعاىل، هللا الشكر ،)باليمني والشرب األكل (التيمن والعرض، الشرف على

 ترك حلشمة،ا هلم، واالستغفار األموات بر للمصاب، الدعاء املريض، عيادة
 اخلروج آداب اخلالء، دخول آداب النوم، آداب تدينا، والتدخني املخدرات

 النكاح، وآداب األمساء، آداب األلفاظ، آداب فيه، الدخول أو املرتل من
  .ذلك وأمثال االستنجاء، وآداب املساكني، إعطاء وبركة الركوب، وآداب

 املاء يطفئ كما ئةاخلطي تطفئ وأا الصدقة فضل الغربيون يعرف وال
 مل مبا تتشبع الغربية اتمعات وهذه السوء، مصارع اهللا بإذن تقي وأا النار،
 يف البابا لدى اجتمع ولو ذلك، قلَّ وإن احملاسن من لديها مبا تفاخر أو تعط،
 الدنيا ملأل واحدة يومية فريضة يف احلرام املسجد يف جيتمع ما كاملة سنة

 وألظهرته ذلك، الصحافة ولكتبت طويالً، ذلك عن ماإلعال ولتكلم فخراً،
 قداسته قداس يف اجتمع وقالوا األنباء، ووكاالت املختلفة الفضائية القنوات

  .ألفا كذا
 األلبسة بعض الشرع حرم وإمنا احللّ االجتماعية العادات يف واألصل

 نيللمسلم وليس الفسق، أو البدعة أو الكفر بأهل التشبه من فيها ملا مثال
 يلبس ما " للرسول الصحابة قال وملا غريهم، أو العلماء يلبسه خاص لباس
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 إمنا وهم احملدود، هو يلبس ال فما وكذا، كذا يلبس ال: أجام" احملرم؟
  !.يلبس ال مبا فأجام يلبس، عما سألوه

 أو املخدرات أو اخلمر شرب يف الغربية اتمعات مشكلة وليست
 أعراض كلها فهذه ،"توينيب أرنولد "االجنليزي خاملؤر يرى كما التدخني
  .نفسه املرض هي وليست للمرض

 بالدار وال باهللا تؤمن ال أا وهي ذلك، من أعمق مشكلتها وإمنا
 الشقاء وجوههم يف ويظهر وفاحشة، شر كل عندهم يكثر وهلذا اآلخرة،

 هنفس مسى الذي النمساوي اليهودي ذلك" فايس ليوبولد "عنه كتب الذي
 الفواحش أصحاب ينفع وال واسعة، رمحة اهللا رمحه أسد، حممد إسالمه بعد

 املشركني ذريعة هي فهذه آباءهم، عليها وجدوا اجتماعية عادة بأا القول
 أي ،]٢٨:األعراف[ ﴾¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {   |   }﴿ األولني

   ª   ©   ¨﴿: الوق ذلك عليهم اهللا ورد وشريعتنا، تقاليدنا وفق ذلك كل أن
 الناس، بني وإشاعتها الفاحشة بفعل يأمر فلم ،]٢٨:األعراف[ ﴾¬   »

  .ويشيعها ينشرها الفاسد اإلعالم ترى األسف مع واليوم
 حتقيق ميكن أنه الناس بعض يظن أن اتمعات يف اهللا سنن خمالفة ومن

 أو حسان،إ بدون االجتماعية العدالة حتقيق أو جهاد، بدون العاملي السالم
 للظاملني يكون أن أو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر بدون األمن حتقيق

 هيئة "يسمى ما على آماهلم يعلّقون حني اإلميان ضعاف يظن كما استمرار،
  .األرض من بشيء لليهود ويعترفون الدولية، والشرعية" املتحدة األمم

 مثل السيئة غربيةال العادات بعض اإلسالمية اتمعات يف راجت وقد
 ال ما ذلك فوق املسلمني بعض وفعل السريعة، والوجبات واإلدمان االنتحار

 املركبة، املشكلة على مثاالً خذ والتبذير، واإلسراف كالسحر الغربيون يفعله
 بعض لكن الكثري، الدولة وتكلف أنابيب، يف الرياض إىل تأيت احملالة فاملياه
 إم بل الفواتري، دفع دون والربك التالشال منها يصنعون القوم كبار

 الضعفاء وأما شهورا، للخارج سافروا إذا حىت مفتوحة املياه صنابري ليتركون



 

 
 

١١٥٨ 

 هذا ريال ألف أحيانا) الوايت (الصهريج سعر متوسط ويبلغ املاء، فيشترون
 وحيثوم الضعفاء يعظون والوعاظ اخلطباء جتد أخرى جهة ومن جهة، من

 وهم مطلوب وهذا الوالئم، يف اإلسراف عن ينهومو التوفري على
  ؟املليارات يهدر عمن يتحدثون ال ملاذا لكن عليه مشكورون
 قال وقد املسلمني؟ مال بيت من تبذيره يكون من يعظون ال وملاذا

 أو غالّ فهو زاد فما رزقًا فرزقناه عمال لنا ويل من: ( األمني الصادق
  ).سارق

 حىت اجلهاد، يف وقُتل مشلة كركرة له يقال  اهللا رسول موىل غلّ وملا
 إن واهللا، كال: (وقال  النيب ذلك نفى الشهادة له هنيئا الصحابة قال

 وإمنا ، األعظم للرسول موىل وهو هذا ،)نارا عليه لتشتعل غلّ اليت الشملة
 ؟!له جهاد وال املليارات ويسرق يسرف مبن فكيف جماهدا وكان مشلة غلّ
  ؟للمسلمني خدمة أي له ليس رمبا بل

 النهار، ونوم الليل سهر لدينا فشت اليت السيئة االجتماعية العادات ومن
 والنهار سباتا الليل جعل تعاىل واهللا غريه، أو االنترنت إدمان بسبب وذلك
  .وقتها غري يف أدائها أو للصالة ترك من فعلهم يف ما مع معاشا،

 وقد االزدحام، مشكلة منها يننعا اليت االجتماعية املشكالت ومن
 فال هنا أما سنة، كل السيارات استرياد مبنع ذلك من الدول بعض ختلصت

 عند احلل وإمنا!! العامة املصلحة أجل من السيارات شركات إغضاب ميكن
 وكثرة الطرق وتوسيع والقطارات اجلماعي النقل هو املشكلة دارسي بعض

  .اجلسور
 وقوع اهللا، حرم ما وإدمان الجتماعيةا اهللا بسنن اجلهل أعظم ومن

 يقال وأصبح القليل، هو العدل أصبح حىت املسلمني، بني جدا وتفشيه الظلم
 تعاىل واهللا ،)أمينا رجال فالن بين يف إن (احلديث يف جاء كما عادل، فالن
   #   "   !﴿: تعاىل قال وقد حني، بعد ولو الظامل على املظلوم ينصر
  .]٣٩:احلج[ ﴾+   *   (   )   '   %&   $
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 يف لذلك األمثلة ومن أخرى، ذنوب على حماسبته املظلوم نصر ينايف وال
 اهللا فينصره عليه وتعتدي الالت حزب الصهيونية الدولة تظلم أن عصرنا
  .رافضيته على وحياسبه لذلك

  :واملشغالت امللهيات -
 الناس شغالبإ األمة وقضايا اتمعات يف اهللا سنن عن اإلغفال يصح ال

 عن بالسياحة اإلشغال ذلك ومن جيدي، ال فيما أوقام وإضاعة بالتفاهات،
 اجلد، عن بالعبث واإلشغال اجلهاد، عن الترفيه يسمى مبا واإلشغال العمرة،

 العقل "قاعدة حسب جسدي تدريب من حولوها اليت الرياضة مثال فخذ
 وغرضه ،"جانز اهلويل "يفعله جمنون تعصب إىل ،"السليم اجلسم يف السليم

 أو املنشطات أو الرشوة كانت لو حىت طريق بأي الكأس على احلصول هو
  "!الدنبوشي "السحر أو واملدربني الالعبني شراء

 يكون بينما حمدودا، عددا الالعبون يكون مثال القدم كرة ويف
  .للمباراة الناقلة الشاشات وأمام الرياضي، األستاد يف باملاليني املشجعون
 األمنية املشكالت عن فضال سياسية، مشكالت يف ذلك تسبب ورمبا

 يف الفقراء يبقى حيث املال، إنفاق يف خلل إىل يؤدي كما والشجارات،
  ".مدريد ريال "أو" مانشستر "لنادي األغنياء ويتربع فقرهم

 أحد من بنفسي مسعته كما اللعب ألجل القرآن حتريف ذلك من وأسوأ
 اهللا تنصروا إن: "هلم فقال املنتخب إليه أحضروا حني نيسابقال امللوك

  ".أقدامكم ويثبت ينصركم
 مثن وأصبح وامللونني، السود من األوروبية الدول يف الالعبون وأصبح

  .اإلعارة مدة حتديد مع كبرية مبالغ املدرب أو الالعب استعارة
  !فخرا وتوقيعه معتربا ورأيه احلاكم من أهم الالعب وأصبح
  !العسكري اال يف منه أهم الكروي اال يف صرالن وأصبح
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 بعد إال يعتزل أال سننه ومن تارخييا، حدثا الالعب اعتزال وأصبح
  !اللعب يف مشاركته

 ،-رأمسالية أو اشتراكية- الدول عليه حترص ما أهم من اإلهلاء وأصبح
 قدم،ال بكرة اهتماما غريها من أقل األمريكية املتحدة الواليات كانت ورمبا
 ووجود فيها األلعاب لكثرة بل وزهدها، عقالنيتها إىل ذلك يرجع وال

 إذا ويبتهجون األمريكيون يعشقها اليت السلة كرة سيما ال أخرى ملهيات
 يسمون هكذا (العكس أو" ميتشيجان "ثريان على" كلورادو "بغال انتصرت

  .والتنس واهلوكي" لبيسبولا "لعبة وكذلك ،)الفرق
 األلعاب سيما ال واأللعاب الفن على حترص كلها لالدو أن كما

  ).البلوت (الورقية أو اإلليكترونية
 حوهلا املسابقات إقامة ذلك ومن امللهيات، إىل الناس اهتمام ويوجهون

  .هلا املباين أفخم وبناء
 مثال وانظر املسلمني، بالد يف اجلامع من أهم الرياضي األستاد وأصبح

  ؟الرياضية األستادات مثل أهي األوقاف وزارة اتبنيه اليت املساجد إىل
 وقارن الرياضية، األستادات يف إال متردية اخلدمات تكون أن مانع وال

  !بااري جدة يف" اجلوهرة "ملعب مثال
 هلم وعليتهم القوم فأثرياء االجتماعي، االنقسام جليا يظهر الكرة ويف

  .آخر فريق السوداء أو ةاملسحوق وللطبقة وغريمها، وجدة الرياض يف فريق
 يسمى فيما سيما ال األندية، يف بغيتهم جيدون جنسيا الشواذ أن كما

  .الفواحش وكل والزنا االختالط يكثر وكذلك ،"األشبال"
 والسكر والقمار السحر من عادة الكرة يصحب ما ذلك إىل أضف

  .املخدرات وتعاطي
 ا وخترج لبوتطا حتتج األوملبية الدورة من حترم اليت والدولة
 القنوات فتتسابق األوملبية الشعلة حيمل الذي الشخص أما املظاهرات،
  .لتصويره والصحف
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 الرجال من الكثرية اجلماهري له حتتشد بلدا يزور الذي والالعب
  .اململكة إىل" مارادونا "األرجنتيين الالعب جاء ملا فعلوا كما والنساء،
" الفيفا "ملنظمة برشوة ولو بيةاألومل الدورة تستضيف اليت الدولة أما

  .األخرى الدول ذلك على وحيسدها العامل، ا يهتم دولة فهي
 ضمن يذكرها أصبح حىت التفاهات ذه األمة الضال اإلعالم وأشغل

  .األسهم وأسعار األخبار مع الشريط يف ويكتبها األخبار نشرة
 إىل عاسري نشري املشكالت من كثري إىل الكروي اجلنون ذلك وأدى

  :بعضها
 دمي خلرج ذحبتموين لو: شخصيا أعرفهم من بعض قاهلا اليت املغاالة -

  .يشجع الذي الفريق لونا ومها ،)وكذا كذا (لونني
 اختالف بسبب والديه ومنهم أقرباءه اإلنسان فيقاطع القطيعة، -
  .نفسه للسبب أبناءه ويضيع أسرته يدمر وقد زوجته يطلِّق وقد األندية،
 بل فريقه، ازم إذا ميوت أو ينتحر الناس فبعض: املوت أو تحاراالن -

  .شبكته يف الكرة دخول رد ميوت قد
 غيبة الناس من كثري استحل قد بل معه، يشجع مل من غيبة استحالل -
 سابقًا الشورى جملس وعضو" العربية "جملة حترير رئيس القاضي محد األستاذ
  .شجيعبالت مقتنع غري أنه عندهم وذنبه

 وعن اهللا ذكر عن ويصد الصالة عن يشغل ما كل يف ذلك مثل وقل
 احملرمة، أو التافهة املسابقات مثل املؤمل، واقعهم الناس وينسي اخلري، عمل

 من املتربجة تلك باختيار والفخر اجلمال، ملكات يسمى ما كمسابقات
 شيعية وهي "الفقيه رمي "باختيار أمريكا يف العرب افتخر مثلما كذا، أصول
  .لبنانية

 أو الفالين املغين أو الفالين املالكم بأن فيها األفارقة يفاخر ومثلما
 أؤخر مل: السن كبار أحد يل قال وقد إفريقية، أصول من الفالين الالعب
  .الرياض يف مباراة إىل ابين فيها أخذين واحدة مرة إال حيايت يف الصالة
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 وأقبح دجاجة، وأسرع كلب، أمجل مسابقة الغريبة املسابقات ومن
 واجلنون وهكذا. إخل البدينات مجال ومكلة القذارة، يف العامل وبطل امرأة،
  .فنون

 باألصباغ، املتلطخات املتربجات بصور الناس إشغال امللهيات ومن
  .اجلنسية والنكات الداعرة واملسلسالت والفن وبالتمثيل

 والرعب اجلنس أفالم هي أمريكا يف سيما ال اليوم رواجا األفالم وأكثر
  .واإلثارة

 القريب احمليط يف أو بلدك يف املعارك اشتدت إذا أنه أيضا اإلشغال ومن
 تدهور أو اإلسالموفوبيا، موجة زادت أو السكانية، التركيبة غريوا أو لك،

 فالن مع وباملقابالت وتفاهاته الغرب بأخبار أشغلوك إخل،.. بلدك اقتصاد
  .وفالنة

 منبوذة جاهلية عادة مثال كان فما املصطلحات، قلب اإلشغال ومن
 عليه ويشجعون إليه يدعون وتطورا، تقدما اليوم أصبح" الشبكي "مثل عندنا

  .يقولون كما السياحي للجذب
 هكذا فقلت ،االختالط إىل دعا جامعيا أستاذا ذلك يف ناقشت وقد

  .ءللورا نرجع ولن ذميمة عادة كل وألغينا تطورنا مث عندنا كان
 هي بل اختصاصك، من ليست قضايا يف اآلراء استطالع اإلشغال ومن

 حمرم، بال السفر وحكم املرأة، ومرياث املرأة والية مثل شرعا، حمسومة
 أن واملهم وشطبوه، عليه ضربوا جوابك يعجبهم مل وإذا الفالنية، واملشكلة
 تناهى،ت ال احلقيقة يف هي بل التفاهات استقصاء ويصعب شيء بأي يشغلوك
  !.الرمال ذرات عد حماولة مثل حصرها وحماولة

 لدينا االجتماعية املفاهيم انتكست الفاسد وباإلعالم امللهيات وذه
 هؤالء يأيت الذي الدبلوماسي هو املنافق وأصبح التقدم، هو التعري فأصبح
 كثريا، باحلجاب االستهزاء وأصبح فنا، الغناء وأصبح بوجه وهؤالء بوجه

 الفاحتني أو الصحابة أمساء حفظ أما األصل، هو الالعبني أمساء حفظ وأصبح
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  .باملطاوعة خاص فهو الكربى اإلسالم معارك ذكر أو
 االنشغال وأصبح اإلبل، رعي من أهم الدجاج مزرعة وأصبحت

 أو القرآن حبفظ االنشغال من الناس من كثري عند أهم الرباز أو البول بتحليل
 إكرام وأصبح الشريعة، دراسة من أهم الطب دراسة وأصبحت احلديث،
 الكرة عب ال وأصبح الوالد، إكرام من الشباب من كثري عند أهم الصديق

  .وهكذا الوزير، من أهم
 وعاداتنا، بعقيدتنا حنتفظ كنا أن فبعد احلياة مظاهر من كثري تغري كما

  .االنفتاح باسم التغيري رياح علينا هبت
 استطالعات حسب نعمل أصبحنا سماحلا هو الشرع كان أن وبعد

  .االجتماعي التواصل مواقع يف املعجبني عدد وحسب الرأي،
 مثال، كاالنتحار قبل من نعرفها نكن مل اجتماعية بأدواء ابتلينا وهكذا

 األديب الغرب يف انتحر كما الناس، بعض انتحار عن نتحدث كنا وقد
 واملمثلة" كوستلر ثرآر "الربيطاين والكاتب" مهنغواي أرنست "األمريكي
  .عندنا اللعني الداء هذا أصبح مث" مونرو مارلني "املشهورة

 وتعاطي اخلمر وشرب التدخني األخرى االجتماعية األدواء ومن
 والسفر األوقات، وإضاعة السياسي، والغباء الضعفاء، واحتقار املخدرات

 عند أسرىك أنفسنا إىل ننظر نعد ومل واملنسيات امللهيات وكثرت للفساد،
 وأخذوا شيء، أي يف واملتعة اللذة عن يبحثون الناس أكثر أصبح بل العدو،

 فطرته، تستيقظ من ا ليخدروا وأوضاعهم العلماء رخص يف التنقيب يف
  .ذلك على ضمريه ويؤنبه

  :املغريات -
 التقدم أسقطوا او املغريات، الشيطان جند نشر امللهيات إىل إضافة

 العكس، وليس للموضة خادماً العلم فأصبح والفتنة، التعري يف العلمي
 ودخلوا املشترين، قلوب لكسب وتتسابق جدا، متعددة التطورات وأصبحت
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 باملظهر، االفتتان وهي اجلنسني، عند الرائجة الضعف نقطة من اإلفساد يف
 بل الواحد اليوم يف حىت الفساتني، وتعددت األزياء بيوت كثرت لذلك وتبعا

 والعفة ا، يتفاخرن األمهات كانت اليت احلشمة وقلت الواحدة، احلفلة يف
 على غطاء وضع أصبح حىت األوىل، األجيال يف السائدة هي كانت اليت

 الفتيات وتعلم فقط، الكبريات العجائز به ختتص مما السراويل لبس أو الرأس
 البطلة وأصبحت اهللا، هدى من إال األغاين حب على ونشأن الرقص، أنواع

  !اإلغراء جنمة هي
  :الغربية اتمعات نوعا -

 أو شيوعي أحدمها كبريان، متناحران قسمان اليوم الغربية اتمعات
 له يقال قد ربوي رأمسايل واآلخر اليساريون، له يقال قد اشتراكي،
 وقد للمسلمني، عداوم يف املتطرفون املتعصبون اليمينيني ومع اليمينيون،

 دونالد "األمريكي الرئيس هؤالء املتعصبني ومن لتمويه،ل" شعبويني "يسمون
  ".ترامب

 باسم اإلسالم وحيارب) الغرب أسلمة (يسمى مما خائف وكالمها
  !!اخلطر ذا الغريب اإلنسان وخيوفان اإلرهاب، على احلرب

  .وروما موسكو نظامي" رسل برتراند "يسميهما القسمان وهذان
 احلقيقة يف مها ظاهرا اختلفا وإن منيالنظا كال إن يقول" رسل "أن على

  .واحدة وحضارة واحدة نزوة نتاج ومها األمور، من كثري يف يتفقان
 يد يف املال الحتكار يسعى منهما كال أن: بينهما التشابه أوجه ومن

 ،"أغنياء سوبر "بعضهم يسميها اليت الغرب يف الثرية فالطبقة معينة، طبقة
 مساه ما وإما التنفيذية جلنته إما الشيوعي، زباحل: الشيوعية يف مياثلها

  .وغريمها وكوبا الصني يف اليوم قائم هو كما الدولة، رأمسالية" تروتسكي"
  :ومنها مصادر املاركسية وللشيوعية

 رأوا ملا الفالسفة افترضها خيالية فكرة وهي ،"الطوبيا "اليويتوبيا -١



 

 
 

١١٦٥ 

 وكتبوا يفتقدون، مبا يسعفهم علّه اخليال إىل فلجأوا الواقع، يف العدل انعدام
 والفارايب وأوغسطني أفالطون فعل كما الفاضلة أو الطوباوية املدن عن

  .وغريهم مور وتوماس وكامبانيال
 اشتراكية مثل علمية، غري إا ماركس عنها قال اليت االشتراكيات -٢

  .وأضرام) وفورييه سيمون، وسان أوين،(
 الوحيدة، العلمية االشتراكية هي هماشتراكيت أن الشيوعيون ويزعم

 إىل األحياء عامل من الصراع نقلت أن بعد الداروينية على اعتمدت حيث
  .البشرية اتمعات

 من حتويله بعد الديالكتيكي، منطقه يف" هيجل "أحدثها اليت اجلدلية -٣
 على" هيجل "أقاما إما" إجنلز"و" ماركس "يقول حيث الواقع، إىل الفكر
 النقيضني إن قوله" هيجل "آراء ومن رأسه، على قائما كان أن بعد ،قدميه

 شيء كل إن املاركسية قالت ولذلك ،"أرسطو "قرره ما عكس جيتمعان
  .نقيضه حيمل

 أجرى الذي" مورجان "نظرية سيما ال الدين أصل عن النظريات -٤
  .البدائيني عند الثقافية االنتربولوجيا عن كثرية أحباثا

 كان اليت املزرية احلالة سيما ال آنذاك األوروبية تمعاتا واقع -٥
 انطلقت أن بعد أوروبا أرجاء عمت اليت الصناعية الثورات أثناء العمال عليها

  .بريطانيا من
 مث" يلتسن "وجاء معلوم، هو كما اارت السوفييتية الشيوعية إن مث

 النفطية، الدول على ةاألسلح من خردته" بوتني "املاكر القيصر وباع" بوتني"
 أفعاله عن الناس يعلمه ما مع الدول ذه روسيا عالقة تطوير على وحرص

  . وليبيا واليمن الشام بالد يف
 االشتراكيني لكل سقوطًا تفككه أو السوفييت االحتاد سقوط ليس لكن

 على يوافقون العامل ماركسيي كل يكون أن بالضرورة يستلزم وال العامل يف
 االشتراكية" ماركس "مساها اليت للماركسية الستاليين للينييينا التفسري



 

 
 

١١٦٦ 

 األقلية وخمالفوهم" البلشفيك "األكثرية أم يدعون اللينيني ولكن العلمية،
  ".منشفيك"

 تستلزم ال وأصبحت وتنوعت، تعددت العاملية االشتراكيات إن مث
 :ذلك ومن بالضرورة، امللحدة املاركسية

 االجتاه أصحاا عارض اليت الفكرة وهي ،التروتسكية الشيوعية .١
 هؤالء وأشهر" يابري "خمابراته ومسؤول ستالني إليه دعا الذي ستاليينال

 املكسيك، يف" ستالني "خمابرات اغتالته الذي" تروتسكي "لستالني املعارضون
 ".الدولة رأمسالية "هي ستالني شيوعية إن يقول وكان

 ال السوفييت االحتاد عليه ما الفخي آخر نوع وهي الصينية الشيوعية .٢
 .الثقافية الثورة) تونج ماوتسي (مساه ما اعتماد يف سيما

 انتهج الذي" وسفابي "الروماين القائد إىل نسبة: الفابية االشتراكية .٣
 حزب اليوم وعليها خصمه مع املباشرة املواجهة عن وعدل املطاولة منهج

 .الربيطاين العمال
 يف تدور أن دون خاص توجه هلا اليت غربال يف الشيوعية األحزاب .٤

  ".الفرنسي الشيوعي احلزب "أشهرها ومن ييتفالسو االحتاد فلك
 النهاية يف الدين واجتثاث االجتماعي التغيري تعتمد اليت االشتراكية .٥

 يف ترعرع يساري اجتاه وهي الفردية، امللكية وتقر الليربالية إىل وتدعو
 مدرسة يسمى ما أن ويبدو" يغرامش "اتهدع أكرب ومن املتحدة الواليات

 عن السائد احلريف التطبيق ترفض وهي عنها، بعيدة ليست" فرانكفورت"
 وترى منهما كل مزايا وأخذ بينهما التوفيق وحتاول الرأمسالية الشيوعية
 .اشتراكي ج على لكن العوملة ضرورة

 وفلسفات كثرية فكرية مدارس أو مجعيات املاركسية عن نشأت .٦
 مستقلة بتفسريات وجاؤوا نفسي، وبعضها لغوي وبعضها اجتماعي عضهاب

 بالد يف ومنها معارضة، يسارية اجتاهات أا كلها جيمعها واحلياة للكون
 الفرنسي اليسار أفكار على أساسا قائمة وهي" احلداثة "مسي ما احلرمني



 

 
 

١١٦٧ 

 نصراين وهو" ديب أبو كمال "و الفرنسي" فوكو ميشيل "أمثال من وأتباعه،
  . سوري

 شعيب األنبياء خطيب قوم كان فقد موضوعيا، قدمية فهي الرأمسالية أما
: قاله ما ضمن من شعيب نبيه لسان على تعاىل قال عليها، السالم عليه

﴿W   X   Y   Z   [   \﴾ ]قالوا لكنهم ]٨٥:األعراف 
﴿u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~   �   ¡   ¢   £   

 يف املطففني كل عليهاو التجارة حرية القوم منهج أن أي ،]٨٧:هود[ ﴾¤
 أهم هو التجارة وحرية ،]١:املطفِّفني[ ﴾§   ¦ ﴿: تعاىل قال التاريخ،
  .الرأمسالية املبادئ

 وعرب اليهود سيما ال الربا آكلي كل أيضا الرأمسالية على وكان
   µ   ¶   ¸   ¹   ´   ³   ²   ±﴿: اليهود عن تعاىل قال اجلاهلية،

º ﴾ ]١٦١:النساء[.  
  .]٢٧٥:البقرة[ ﴾5 4 3 2  1  0  /﴿: اجلاهلية عرب عن وقال
   A   B   C   D   E   F   G﴿: والنصارى اليهود عن وقال

H   I   J   K   L﴾ ]بد ال رأمسايل عنصر والربا ،]٣٤:التوبة 
  .منه

 إا مث ،"ريكاردو"و ،"مسث آدم "بالرأمسالية نادى احلديث العصر ويف
  .وغريمها وأوروبا أمريكا يف املعاصرة املرحلة حىت تطورت

  :ثالث إىل الرأمسالية ا مرت اليت املراحل تقسيم وميكن
 -تقدم كما-" ريكاردو"و" مسث آدم "وابتدأها النشأة مرحلة -١
  .والنهب االستعمار دعاة وبعض
 الغريب االستعمار فيها ساد اليت املرحلة وهي الوسطى املرحلة -٢
 الربيطاين،" كيرتي "فيها ونبغ" السياسي االقتصاد "مسي ما فيها ودرسوا

  .األملاين" شاخت"و



 

 
 

١١٦٨ 

 الشركات فيها تطورت اليت املرحلة وهي املعاصرة، املرحلة -٣
 فيها وظهرت الشخصي واالقتصاد فيفاخل التصنيع فيها وانتشر االقتصادية

  .العوملة
 مثل" كارتل "املسماة العمالقة اريةاالحتك الشركات دور تضخم وفيها

 وشركة للسيارات،" موتورز جنرال "وشركة البترولية،" أرامكو "شركة
  .السبع النفطية الشركات وكذلك للحاسوبات،" أبل"

" األوبك "دول من أكثر وحدها" موتورز جنرال "شركة ميزانية وتبلغ
 وإذا الضرائب، عيداف جيب من املال األمريكية اإلدارات هلا وتقدم جمتمعة،
 األملانية بالشركات فعلت كما بالفضائح، أمطرا أخرى شركة نافستها

  ".دبليو إم يب"و" واجن فولكس"و" مرسيدس"
  .وضعفاء مأل فيه يقطب نظام بطبيعته الرأمسايل والنظام

 جعل حيث الظاملة الطبقية عرف قد العامل كان احلديثة الرأمسالية وقبل
 بنو هم املصري اتمع طبقات أحط وجعل اً،شيع مصر أهل فرعون
  .إسرائيل

 يف" أفالطون "ذلك وأقر ،"العبيد "منحطة طبقة فعله من اليونان واقتبس
  ".أرسطو "تلميذه مث" اجلمهورية"

 وهي الروم، طبقة: طبقتني الروماين اتمع وجعلوا الروم بعدهم جاء مث
 احنطت فقد العبيد أما ت،املستعمرا سكان وهم الربابرة، وطبقة العليا،

 بقيادة الرومية االمرباطورية على الثورة إىل اضطروا حىت كثرياً، درجتهم
 ضد علي بن حممد الزنج صاحب بثورة بعضهم شبهه الذي" سبارتاكوس"

 هو كما البصرة الزنج صاحب احتل وقد اهللا، على املعتمد أيام العباسيني
  .تارخييا معلوم

  .اهلندوس عند األربع الطبقات إىل يرجع الكل أن ويبدو
 ملوكه كان الذي املستبد، اإلقطاعي احلكم قام فقد أوروبا يف أما
 الثالث الطبقات فيها نشأت مث أزرق، دمها أن تزعم خمصوصة عائالت



 

 
 

١١٦٩ 

 حيرم األورويب اتمع وكان والربوليتاريا، والبورجوازية االرستقراطية،
" الثامن إدوارد "الربيطاين امللك شقع وملا طبقته، غري من أحد على الزواج
 األمر أن أي يتزوجها، لكي العرش عن للتنازل اضطر ارستقراطية غري امرأة
 اليوم وحىت خضريية، إا يقال امرأة هنا قبلي رجل يتزوج أن من أشد كان

 وطبقة للعموم، واآلخر للوردات، أحدمها جملسان إجنلترا يف يزال ال
  .دوا وطبقة أرستقراطية
 احلمراء الثورة إىل" الربوليتاريا "الكادحة الطبقة الشيوعي البيان ونادى

  ".احتدوا العامل عمال يا: "وقال الرأمسالية، على الشاملة
 امللكية بإلغاء اإلنسانية للفطرة التنكر حد إىل اجلماعية يف وغالوا

  .للدولة ملكا شيء كل وجعل الفردية،
 أي عكسه، إىل الرأمساليون ذهب كذل إىل الشيوعيون ذهب حني ويف

 واالحتكار الربا من للفرد شيء كل إباحة حد إىل الفردية يف املغاالة
  . والتطفيف

 السيطرة هي والفردي اجلماعي: املذهبني كال منها ينطلق اليت والرتوة
  .فقط هلا والعمل الدنيا حب أا أي والربح،

 يف ذلك وظهر لطبقات،ا باقي عن متيزهم ميزات االرستقراطيون واختذ
 االجتماعية طبقتهم على يدل وما التفخيم، ألفاظ يسبقها أن بد فال ألقام،

 جيعلون حيث والقطارات الطائرات يف ذلك اثر وبقي ،"فان "لفظة مثل
  !لالرستقراطيني فخمة أوىل درجة

 والظروف، البيئات وفق والتكيف تدرجييا النمو يف الرأمسالية وأخذت
 اهلند شركة مثل املستعمرون أنشأها اليت الشركات يف االستعمار ذلك ومتثل

 جزر يف هولندا أنشأا اليت الشرقية والشركة بريطانيا، أنشأا اليت الشرقية
  ".أندونيسيا "باسم اليوم املعروفة الشرقية اهلند

 وقامت" كيرتي "آراء على العشرين القرن يف الرأمسالية اعتمدت مث
 النفط إنتاج حتتكر اليت السبع األخوات ومنها الكربى ديةاالقتصا الشركات



 

 
 

١١٧٠ 

 االقتصاد عامل يف املشهورة الثالثة األنواع وتكونت وتسويقه، وتكريره
 يعتمد الذي املشخص االقتصاد نشا مث ،)واهلولدنغ والكارتل، الترست،(

 كانت اليت" الكمبيوتر "احلاسوبات يف ذلك ويتمثل اخلفيف، التصنيع على
 على تعتمد جدا، سهلة خفيفة أصبحت مث واسعة، مساحات تشغل ضخمة
 اهلاتف عمل تعمل اليت الذكية اهلواتف معها وظهرت فقط، اخلفيف اللمس

  .واحلاسوب والكامريا
 هلم وخضعت اهلائلة، بثروام العامل وابتزوا وبغوا الرأمساليون وطغى

 ولكنهم الربا، أكل عن ينتهوا لكي اهللا أنذرهم وقد احلاكمة، السلطة
  .كثر مهما قُلّ إىل أمره وأن ميحقه اهللا أن ونسوا استمروا

 ج١٩٣٠ سنة أمريكا يف وقع الذي الكبري بالكساد اهللا ووعظهم
 الرهن أزمة وكانت ج،٢٠٠٨ سنة وقعت اليت العاملية االقتصادية وباألزمة
 إىل النفط أسعار باخنفاض اهللا عاقبهم كما املشكلة، تطورت مث العقاري،

 ماذا أعلم واهللا ويتوبوا يتعظوا مل لكنهم االقتصادية، والتقلبات الربع،
  .به اهللا سيعاقبهم
 فكتبوا املفكرين، بعض له فطن الذي اإلفالس تدمريهم مقدمات ومن

 يف سيما ال العامل يف كثرية بنوك افلست وقد ،)اإلفالس م١٩٩٥ (كتاب
 مببالغ أسهمها باعت أو هاإفالس أعلنت اليت البنوك بعض وإليك أمريكا،
  :زهيدة

  .براذر ليمان بنك -١
  .بريستفرز بنك -٢
  .الينش بنك -٣
  .مورجانستانلي بنك -٤
 انكماش يف ووقعت مفرغة، حلقة يف تدور أصبحت فقد اليابان أما
  .حاد اقتصادي
 أهلك بأنه يفاخر احلر العامل يسمى ما يزال ال الواضح االيار هذا ومع



 

 
 

١١٧١ 

  !للربح دف ال اليت اإلنسانية وللمساعدات الدميقراطية لنشر لبداً ماالً
 أكرب دريتشه بنك سيما ال كثرية أوروبية ببنوك األزمة عصفت كما

  .أوروبا يف اقتصاد أكرب هي اليت أملانيا بنوك
 األحزاب كل وحتظره الشيوعية، الدول كل يف مطلقا ممنوع والربا
 ال- الغرب يف اإلسالمية البنوك مع لنياملتعام وأكثر العامل، يف االشتراكية

 للربا املدمرة اآلثار ظهرت أن بعد املسلمني غري من هم -بريطانيا يف سيما
  ".شاخت "الشهري العاملي االقتصادي منها حذر اليت

 به يتعامل وال املتدينون، اليهود وكذا حترمه، النصرانية الكنائس أن كما
 ومن إسالمية، أا تدعي اليت هلم لتابعةا والدول الغرب يف العلمانيون إال

 مع التعامل على جتربهم املسلمني وخبدمة بالدين تتاجر اليت الدول أن العجيب
 درهم: (قال  النيب أن مع شارع، كل يف فروعا هلا وتفتح الربوية، البنوك

  .الدعارة بيوت فتح من إمثًا أكثر فهو ،)زنية وثالثني ست من أشد ربا
 تقوم أن أمريكا رأت التجريبية الفلسفة على الرأمسايل فكرال قيام ومع
" جيمس وليم "وضعها اليت الفلسفة تلك الربامجاتية، الفلسفة على سياستها

: بقوله" كيسينجر هنري "عنها وعرب" سانتيانا جورج"و" ديوي جون"و
 الفلسفة من جديد نوع فهي ،"دائمة مصاحل لنا ولكن دائمة صداقة لنا ليس"

  .واألخالق الدين من معيار بأي يلتزم ال عيةالنف
 تسمي اليت الدول يف أكثرها ترى كثرية مظاهر الرأمسالية واختذت

  :مظاهرها ومن إسالمية، نفسها
 أو الدولة، خزينة من مباشرة إما ودعمها الربوية البنوك تعميم -١
 ،أسهمه سحب من فيها املساهم مبنع تشريعيا دعمها وإما املركزي، بنكها
 عن واملكافآت الرواتب تكون وبأن شاء، إن آخر ملساهم يبيعها ولكن

  .طريقها
 اليد عن تبحث واليت للحدود، العابرة االحتكارية الشركات -٢
  .مكان أي يف الرخيصة العاملة



 

 
 

١١٧٢ 

  .وحتميهم الكبار اهلوامري مصلحة ختدم اليت التشريعات وضع -٣
 وإجياد الستثمارا تسهيل باسم اخلارجية األموال رؤوس جلب -٤

  .للمواطنني الوظائف
  .والعمل اخلربة حبسب ال اجلنسية حبسب الرواتب جعل -٥
 باإلسكان يتعلق فيما سيما ال شيء كل يف الفاحش الغالء -٦

  .والعمائر كاألراضي
 بديال الورقية العملة وجعل السلع، من سلعة العمالت تصبح أن -٧

  .والفضة الذهب عن
  .أخرى بالد من أقل مببالغ شراؤه، ميكن ما استئجار -٨
  .شيء كل يف الدعاية واستخدام الطوعي والرق الثقايف املسخ -٩

 أو للشركات فروع إنشاء ومنها الناعمة بالقوة الشعوب استعباد -١٠
  .هلا وكاالت
 ال قد اليت املستوردة للكماليات مستهلكني إىل الناس حتويل -١١
  .قط إليها حيتاجون
  .وتربجها املرأة عمل -١٢

  :منها كثرية مصطلحات وللرأمسالية
 التنافس، البطالة، املضافة، القيمة احمللي، الناتج التضخم، االستثمار،

  .املستدامة التنمية الرفاهية، النمو، العملة، سعر الشرائية، القدرة
 أي عنها يستغين ال عامة اقتصادية جعلوها املصطلحات هذه وبعض

  .رأمساليا نيك مل ولو اقتصادي، باحث
 وتصدر الربيطاين، باركليز بنك من فتقترض السعودية اخلطوط أما
 الركوب ودرجة الراكب اسم وتكتب لندن، لكمبيوتر وفقا تذاكرها

 البنوك دع أرامكو، يف العمل له سبق من يرأسها أن فيها واألصل! باإلجنليزية
 الربيطاين، والبنك الفرنسي، والبنك األمريكي، كالبنك األخرى، احمللية

  .وغريها الفرنسي، والبنك



 

 
 

١١٧٣ 

 مشاعرهم واستغالل السعوديني املواطنني بعقول االستخفاف ومن
 اإلسالمية املصرفية تسميه ملا أقساما تفتح نفسها الربوية البنوك أن الدينية

  .جمتمعة الرئيس ملقره تذهب وأمواله واحد، البنك رأمسال أن مع احلالل،
 التدين وحماربة الشعوب، على احلديدية القبضة تشديد مع هذا كل

  .تدرجييا ولو االحنالل وفرض
 هنا يسمى ما وإنشاء الشيوعيون به يطالب ما ببعض الترقيع اخلطأ ومن
  .مؤسسة ٣٠ من أكثر السعودية يف عددها وبلغ عامة، مؤسسات
 تنخفض كيف: نقول الصرحية الذنوب وهذه اهللا مع احلرب هذه ومع

 من خريا قبل من ريال املئة تكون وكيف الريال، قيمة بط وكيف العملة
  اهلزائم؟ بنا حتل وكيف اإلرهاب؟ ينتشر وكيف حالياً؟ ريال األلف

 واالقتصاد" العوملة "فكرة باستحداث فظائعها توجت الرأمسالية إن مث
،وإسرائيل األردن بني اليت كتلك احلرة، التجارية واملناطق احلر.  

 الصناعية للدول اجتماعات أو ،"دافوس "مثل يةعامل مؤمترات وعقدت
 لقاءات أو السبع، الصناعية كالدول إسالمية، غري كلها هي اليت الكربى
  .غربية دول وأكثرها العامل، يف األقوى االقتصاديات ذات العشرين للدول

 مسامهة، شركة إىل ناجح عمل أي حيولون الرأمسايل للنظام تبعا أنه كما
 تعب فيما معه آخرين إدخال إىل أو األسهم شراء إىل ملالع مالك فيضطر

  .ومجعه حتصيله يف هو
 التكاثر وأهلاهم املادة، على والتكالب اجلشع املسلمني بني وانتشر

 تفوز أن وطنية شركة أرادت إذا أنه حىت والقناعة، والزهد اجلهاد وتركوا
 أحناء خمتلف يف افرع كذا هلا وأن العاملية، نفسها تسمي أن بد ال بالعطاء
 المسها ترمز وأن الغربية، كذا شركة هي االستشارية الشركة وأن العامل،

  !التينية بأحرف
 إال العامل، على ثقافتها لفرض أمة كل منها نفذت فقد العوملة أما

 ومل تأمركوا فقد اإلسالمي، العامل يف سيما ال املساكني من ا املخدوعني



 

 
 

١١٧٤ 

  . لإلسالم العامل يدعوا
" اهلامربجر: "ثقافة ونشر كله العامل ألمركة تسعى مثال مريكافأ

 األمريكية، باالجنليزية والرطانة الغازية واملياه ،"ماكدونالدز"و" اجليرت"و
  .إخل".. هوليود "وأفالم واالختالط ،"كويف "وحمالت ،"الند دزين "ومالهي

 واحملافظة ين،اليابا التقليدي الزي لنشر وسيلة العوملة جعلوا واليابانيون
 يف لذلك قامت اليت احلركات ومن األمريكي، الغزو من ومحايته داخليا عليه

  ".كاي سوغا "حركة اليابان
 اهلندوسية لألصول للعودة تدعو هندوسية حركات فيها قامت واهلند

 وهي ،"كريشنا جهارا "وحركة" سايدبايا "حركة مثل العامل، يف ونشرها
  .الدول مئات يف فباآلال تعد فروع هلا حركات

 خبلط" التهجني "سياسة فانتهجت كله، العامل قيادة حتاول والصني
  .الغربية بالثقافة الكونفوشيوسية الثقافة

 ال األخرى الدول يف الربوتستانتية الثقافة لنشر العوملة استغلوا واألملان
  .هممع البابوية وأن سيما ال العكس فعلوا الكاثوليك لكن الكاثوليكية، سيما

 كافة، املسلمني وتشييع الثورة لتصدير العوملة استغلوا وعمالؤها وإيران
  .أمريكا داخل لوبيات هلم أصبح أنه حىت

 البضاعة أن حىت األرخص، مبنتوجاا العاملية األسواق الصني وأغرقت
  .نفسها أمريكا داخل نادرة أصبحت األمريكية
 ضدها املظاهرات متقا مثلما العوملة، ضد يقف من نفسه الغرب ويف

  .وسياتل ولندن نيويورك يف
 يف لليرباليني ديه ،"كثرية عوملات "بعنوان كتابا أمريكا يف كتبوا وقد

  .احلرمني بالد
 الوحيد العاملي الدين عندهم الذين السنة أهل إال ذلك عن يتخلف ومل

 ولينصرن إليه، سائرة تزال وال لذلك طريقها تركيا شقت وقد ،"اإلسالم"
  .ينصره من اهللا



 

 
 

١١٧٥ 

 مقدما الطلبة وحتجز الفكرة تصطاد أا األخرى، الرأمسالية أعمال ومن
 حلاجات مراعاة دون تريد، اليت الوظيفية ااالت يف الشركات لدى ليعملوا
  .البالد

 الرجل، حمل وإحالهلا املرأة بتوظيف األسري التفكك مساوئها ومن
 دور وامتالء املدن، إىل ريافاأل من الناس وهجرة املروري، واالزدحام

 االنتحار، وكثرة الوالدين، وعقوق اتمع، أفراد بني الرمحة وقلة العجزة،
 وأن الربح، وراء الالهثة الضنك املعيشة إىل الطيبة احلياة من الناس وانتقال
 األمريكي الرئيس أشاد وقد بالليل، جيفة بالنهار محارا اإلنسان يكون

 ثالث يف يوميا تعمل أمريكية بامرأة لقاءاته إحدى يف" بوش ووكر جورج"
  !.الصاحل األمريكي للمواطن منوذجا وجعلها وظائف،

 االبتسامات على تقوم اليت التجارية األخالق انتشار أيضا مساوئها ومن
 خالصا أوىل به املسلمون مما ذلك وأمثال باحلسىن، الزبون ومعاملة املتكلفة،

  .اهللا لوجه
 أن مع للتقاعد، أحالوه خربته نضجت إذا اإلنسان نأ مساوئها ومن

 إال التقاعد من يعفى وال سنة، مثانون وعمره" الفونسو "هزم" تاشفني ابن"
  .شيء أي عمل عن عجزوا أو عقوهلم اختلطت إن حىت املتنفذون

 وإما أبواا، تقفل بأن إما الصغرية، املنشئات على القضاء مساوئها ومن
  .العمالقة شركاتال يف تندمج أنب

 الذي السعر ووضع السلعة باحتكار التنافس على القضاء مساوئها ومن
  .املالك كبار به يرضى

 وقد عقوبته، واستجالب سننه، وخمالفة اهللا حماربة هو املساوئ وأعظم
   M   N   O   P   Q   R   S﴿: لقومه السالم عليه شعيب قال
T   U﴾ ]أمواهلم يف احلرية هلم أن مواوزع كذبوه قومه ولكن ،]٨٤:هود 
﴿t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~   �   ¡   ¢   

  .اهللا ذكر كما الرجفة هي عاقبتهم كانت ولكن ،]٨٧:هود[ ﴾¤   £



 

 
 

١١٧٦ 

 للخيانة يروج الذي املنحط اإلعالم على الناس إقبال مساوئها ومن
  .العقدية الثوابت ويهز اراألفك ويبلبل القلوب وميرض والفساد، والزنا والدياثة

 املخدرات وتعاطي املسكرات شرب الكثرية االجتماعية شرورها ومن
  .والسهر والتدخني
  :واإلعالم اتمع -

 الثالث السلطات بعد أي الرابعة، السلطة اإلعالم الغربيون يسمي
 السلطة هو اإلعالم إن قال اليوم أحدا أن ولو والتشريعية، والقضائية التنفيذية

 أهلها، من شاء من وضع أو الثالث السلطات فضح ميكنه إذ أبعد، ملا األوىل
  .لديها مقربا أو السلطات تلك إحدى من ليصبح الرويبضة رفع له ميكن كما

 تسخريه أو اإلعالم إلسكات يسعى مستبد حاكم أي أن املعلوم ومن
  .خلدمته

 جاء وملا ،اآلفاق تبلغ الكذبة يكذب الرجل بأن نؤمن بالوحي كنا وقد
 أصبح االليكترونية، أو الورقية والصحافة الفضائية والقنوات املباشر البث

 من به فيعلم باملشرق الدجال يظهر أن يستغرب أحد يعد ومل شهادة، الغيب
 سائل كل جتيب وأصبحت احلاسوبات انتشرت وملا يومه، يف املغرب يف

 حياسب تعاىل اهللا بأن اناإلمي جداً سهل بالدقيقة، حمددة الفواتري وتعطي
 ما ينجز األطفال ميلكه الذي احلاسوب وأصبح واحد، وقت يف مجيعا اخلالئق

  .البشر على اآللة غلبة من وهذا كامل، أرشيفي جهاز به يقوم كان
 وكانت بذلك، مهتمني قدميا العرب كان أمهية من اإلعالمي لألثر وملا

  .خطيب أو شاعر فيها نبغ إذا تفرح القبيلة
 بشاعرهم فاخروه ، النيب إىل الوفود سنة يف متيم بين وفد جاء وملا

 من أفصح وخطيبه شاعرهم، من أشعر شاعره أن أقروا مث وخطيبهم،
  .خطيبهم

 للسلطة خيضع وال وحده، اهللا وجه يراعي أن لإلعالمي وينبغي



 

 
 

١١٧٧ 

 وليس والسنة الكتاب هو واملعترب الوحي، به جاء حق أنه يعلم فيما السياسية
  .كان أيا احلاكم رغبة

 ينشد أن عنهما اهللا رضي ثابت بن حسان على الفاروق عمر أنكر فقد
 قد: لعمر وقال ذلك يف استمر حسانا ولكن ، اهللا رسول منرب فوق الشعر
  .- اهللا رسول يعين- منك خري هو من أيام أفعله كنت

 "العربية "ويف" الرياض"و" الوطن"و" عكاظ "يف اإلعالميني فليت
  .ذلك يفعلون" اإلخبارية"و

 القناة واألخرى األوىل، القناة إحدامها قناتان احلرمني بالد يف كان وقد
 اآلن أما ،"٢غصب"و" ١غصب "الصحافة مستهما اللتان القناتان ومها الثانية،

 قناة مشاهدة على احلكومية اإلدارات وأرغموا الغصوب كثرت فقد
 جزيرة "إا: الصحف إحدى عنها لتقا اليت" اجلزيرة "ومنع ،"العربية"

  ".احلقد
 الذين املشركون، هم أعلم فيما أحدثه من أول قدمي، الغصب وهذا

 كما حممد بسحر السامع يتأثر ال حىت األذن يف القطن بوضع يأمرون كانوا
 كفر مساع أما مشهورة، ذلك يف الدوسي عمرو بن الطفيل وقصة يزعمون،

 سنة رمضان ويف به، بأس فال الكفني يوذ ومناة والعزى الالت عباد
 الشيوعي احلزب عن برناجما اإلفطار وقت العربية قناة بثت هـ١٤٣٧
 الشهر طيلة إبراهيم لعدنان برناجما" سي يب إم "قناة بثت بينما العراقي،
  !.املبارك

 بالطبع، إسالمية غري قناة وهي اجلزيرة، قناة مشاهدة إىل دفعين ما وهذا
 تبني برامج اجلزيرة تعرض حني سيما وال املذكورة، القنوات من خري ولكنها
 هل"و ،"القذرة أمريكا حروب"و ،"غوانتنامو أطفال "مثل أمريكا، حقيقة
 االستخبارات متارسه الذي التعذيب وعن ،"يكونوا أال عليهم كتب

  .األمريكية واملباحث األمريكية
 الفضائح من ائهوأبن صاحل عبداهللا علي عن اجلزيرة توثقه ما وكذا



 

 
 

١١٧٨ 

 مشغولة لوجدا مثال" العربية "على الشاشة فتحت لو حني يف والفساد،
  .الفضيلة وحماربة اتمع بإفساد

 كان إذا سيما ال حملية، قناة يف اآلخر والرأي الرأي جتد أن احملال ومن
  .أحد على الثناء دون احلق ويقول بالتطرف متهما اآلخر

 االجتاه "مثل برنامج حملية قناة يف يكون نأ فهو املستحيالت رابع أما
 حكيم هو التنفيذية السلطة أو الوزراء جملس يتخذه قرار وكل ،"املعاكس
 احمللية، اإلعالمية الرؤية وفق الدخل وزيادة املواطن لراحة ويهدف وصائب،

  !.املعصومني؟ الشيعة ألئمة أبقوا ماذا شعري وليت
 إال إعالمه عن راضٍ عبش كل: "فيه قال مقاال كتب من وصدق

  ".السعودي الشعب
 يف التشكيك حرية أا فاعلم اإلعالمية احلرية عن إعالمهم حدثك وإذا
  .التربج على واحلث الفاحشة وإشاعة الثوابت،
  .العراق يف الرافضة أنه فاعلم العراقي اجليش قالوا وإذا
 ضده قامتو إسرائيل زار أنه فاعلم نفسه، إال ميثل ال فالن: قالوا وإذا

  .عشقي أنور عن قالوا كما اتمع، يف ضجة
 بامسه األمريكي الرئيس عن يقول نفسه األمريكي اإلعالم أن مع
  .االجتماعي التواصل مواقع على الناقدون يقوله ما أضعاف الصريح

 السعودي واإلعالم واد يف الدنيا أن واملهم جدا، طويلة األمثلة وقائمة
 النفي، وزارة اإلعالم وزارة تسمي هنا احمللية فالصح كانت وقد واد، يف
 يسمي اليمين واإلعالم التربير، وزارة وأصبحت الوزارة تطورت فقد اآلن أما

  ".فالن موالي أو سيدي "املتحدث فيقول هنا أما" الرئيس األخ "الرئيس
 فإن معدودين، أناسا تقتل إرهابية املسماة التنظيمات كانت ولئن

 خطرا أشد املضلِّل فاإلعالم واحلق، الغرية كله الشعب يف يقتل اإلعالم
 من أشد والفتنة وأخالقها، األمة عقيدة على يقضي هو إذ فتكا، وأعظم
  .القتل



 

 
 

١١٧٩ 

 كما اهللا، يهلكنا أال أردنا إذا الفساد، حملاربة عامة الناس استنفار فيجب
   ¸   ¶   µ   ´﴿ ،مسلم كل على املنكر عن والنهي باملعروف األمر جيب

¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á﴾ ]١١٦:هود[.  
 بعد" برتراندرسل "قرر وقد جدا، كثرية والرأمسالية الشيوعية ومساوئ

 ما على واطلع إجنلترا، بلده عن فضال السوفيييت واالحتاد والصني أملانيا زار أن
  .والرأمسالية الشيوعية من خري النازية أن وهؤالء هؤالء يقوله

 رأمساليا وال شيوعيا وليس كلها، الغربية باحلضارة كافر ملحد" رسل"و
 من لإلنسانية ضررا أكثر عنده" روزفلت"و" ستالني "أن أي نازيا، وال

  .السالم دعاة من إنه ويقول ،"هتلر"
  ".آرثركوستلر "من" النظامني كال اهللا لعن "يقول أن أحق واملسلم

  واحد؟ شيء الغرب هل -
 بل واحدا، شيئًا ليسوا املسلمني أن كما دا،واح شيئا الغرب ليس

 الفكري تأثريهم ويف لنا عداوم يف حىت ودرجات أصناف الغرب
  .والسياسي

 األملان هم البشري الفكر مسرية يف تأثريا وأكثرهم عدوانا الكفار أقلف
  .علينا وحقدمها لنا كليهما عداوة مع اإلجنليز عمهم بنو مث

 وشاخت، وآينشتاين وكانت، وجوته هيجل املشهورين األملان ومن
 رسل، وبرتراند وكيرتي وبرناردشو، نيوتن إسحاق املشهورين اإلجنليز ومن

 حترم معروفة طائفة وهي النصرانية، الربوتستانت فرقة من األمتني هوكال
 غري كفار كلهم والنصارى كنائسها، يف املقدسة اآلثار يسمونه وما التماثيل

   ¥   ¤   £   ¢﴿ لنا املعادين الكفار مع حىت عدلبال أمرنا اهللا أن
 حارب وإمنا إسالمية بالدا حيتل مل ظلمه مع وهتلر ،]٨:املائدة[ ﴾¨   §   ¦

 األديان حوار يسمى فيما يشارك من أن والعجيب نفسها، أوروبا داخل
 علماء بعض إن بل الربوتستانت، حياور وال الكاثوليك اهللا أعداء حياور اليوم



 

 
 

١١٨٠ 

 الكنائس جملس يسمى ما إن ويقول احلوار، من املسلمني حيذر ربوتستانتال
  !.صهيونية واجهة إال هو ما العاملي

 من للمسألة ننظر أو حكومام على الناس كل نقيس أن اخلطأ ومن
 التعويضات وتدفع األتراك تعادي مثال األملانية فاحلكومة واحد، جانب

 بذلك، الغرب وتنصح املهاجرين قبلتست نفسه الوقت يف لكنها إلسرائيل،
 يسمى ما بتحرميهم الربوتستانت أن كما اهللا، لوجه وليس طبعا للمصلحة

  .الكنائس يف وجيعلها يعظمها ممن للحق أقرب كنائسهم يف املقدسة اآلثار
  .الكفار من غريهم على اهللا أظهرهم اإلسالم من الشعبة وذه

 باهللا، يؤمنون ال ملحدون مأ مع الشيوعيون تقوى الربا وبتحرمي
 دد شعبيا احملدودة اقتصاديا، الضعيفة الدولة الشمالية كوريا وأصبحت

  .دارها عقر يف أمريكا
  :اتمع صالح يف احملرمات أثر -
 ولصالح البشر حنن ملصلحتنا حرم ما وحرم أحل ما أحل تعاىل اهللا
 اهللا وكشف يسلم، مل من عند حىت ضرره ثبت اهللا حرم ما وكل ،جمتمعاتنا

 نكاح حىت بل اخلمر شرب أو واجليف اخلرتير أكل مثل أضراره بعض هلم
 دارسي من العلمانيني بعض ويقول لوط، البنيت التوراة تنسبه الذي احملارم

 أو اإلمرباطور كان بل التابو، بقايا من إنه البدائية واتمعات الفلوكلور
 وحنو أخته ناكح أو أخته عاشق بأنه يعرف النابغة العسكري القائد أو امللك
 هذه يفعلون وكانوا! املشركني عند والتقديس التبجيل أوصاف من ذلك

  .يزعمون كما األزرق امللكي الدم لنقاوة حفظًا السيئات
 يفرضون فإم الصحة وزارات وال اليوم، األطباء يقره ال ذلك وكل

 من وكثري املانعة، مراضاأل من خلومها تثبت شهادات الزوجني كال على
  . الزوجني بني القرابة سببه يكون األمراض

 يكادون وال ،الدين حبرب يهتمون اإلسالم بالد يف والليرباليون



 

 
 

١١٨١ 

  .امللوك من املقت هذا ارتكب من وال اخلطرية، األمراض تلك يذكرون
 أمريكا وتأخر اجتماعيا املسلمني تقدم على يدل آخر مثاال أردت وإذا

 ا جرت حىت املسلمون أراقها اخلمر اهللا حرم ملا أنه كيف فانظر مثالً،
 عند ومثنها شرا ازداد األمريكي القانون حرمها ملا بينما املدينة، يف السكك

 أمريكا يف ترى واآلن دستوريا، إباحتها إىل احلكومة واضطرت األمريكان
 تشرب ال ولكن بيتك يف تشرب أن ميكن (عليها يكتبون مرورية لوحات

 البوليس ابتدأ أمريكا يف مروري حادث وقع وإذا!) السيارة قيادة أثناء
 إن القول ميكن شاذ فعل أو جرمية أي بل! اخلمر زجاجات عن بالتفتيش

  .العزاء يف" بوش ووكر جورج "رقص مثل مثالً، خممورا كان اجلاين
 وحيا إليه تدعو ما يكن مل لو " للنيب العرب بعض قول يصح وهكذا

  ".الشيم وحماسن األخالق مكارم من ذلك لكان اهللا من
 وينهى املزاح، سبيل على ولو ترويعه أو املسلم إخافة حيرم واإلسالم

 مطلقًا السالح محل فيجيز األمريكي الدستور أما مسلوالً، السيف تعاطي عن
 يف النظر إعادة من البد: قالوا نار إطالق حادث عندهم وقع وإذا فرد لكل

  .والشرور األذى من اتمعات اإلسالم يصون كيف فانظر ور،الدست
  :واالجتماع املعاصرة السياسة تقوم شيء أي على - 

 دولة، ألي السياسية واخلطة االجتماعية القضايا بني وثيق ارتباط هناك
 قوى فيها وتتحكم املبادئ، على ال املصاحل على املعاصرة السياسة وتقوم

 واشتغاهلا الشعوب، جهل مع السيما الكربى، كاتوالشر" اللوايب "الضغط
 أجرته الذي البحث نتيجة مثل باخلرافات، وتصديقها البهيمية، بالشهوات

 من الغزاة إن األمريكان من% ٨٠ فيه وقال األمريكية النيوزويك جملة
 املواطنني، من شاؤوا من وخيتطفون أمريكا يغزون األخرى الكواكب
 املتحدة األمم أن األمريكان من كثري اعتقاد ومثل! الوالية بلهجة ويتكلمون
  .املرور بإشارات عليهم تتجسس



 

 
 

١١٨٢ 

 إن ويقول حزبه وال الرئيس اسم يعرف ال من بذلك يصدق ال وكيف
  ؟زوايا مخس للمثلث

 كما شيء كل يف التوافق دون األهداف تتالقى أو املصاحل تتقاطع وقد
 والصني أمريكا تتفق وكما رس،الف على الروم بانتصار قدميا املسلمون فرح

  .وإيران" داعش "تتفق أو القضايا بعض يف
 ويكون هلا مصلحة هو ما هلا التابعة أو الصليبية الدول بعض تفعل وقد

 التغيريات يف األساس هي السياسية والقرارات ،أيضا للمسلمني فائدة فيه
 تربح لكي فطالن سعر رفع تتعمد أمريكا إن احملللني بعض ويقول االقتصادية،

 وأملانيا اليابان مثل له املستوردة الدول أو بالشركات ولتضر شركاا
 االقتصاد ومنها املنافسة الدول باقتصادات لتضر ختفضه وقد والصني،
 وترد للنفط املنتجة الدول على املسؤولية كامل حتمل احلالني ويف الروسي،

  !.النفط سعر رفعت ملنتجةا الدول أن إىل الغذاء أسعار ارتفاع يف سبب كل
 الثنائية تلك تكون مجهوريا وإما دميقراطيا إما األمريكي يكون ما ومثل

 مع أو املواالة مع يكون أن إما فاإلنسان الثالث العامل دول يف ا املعمول هي
 يف إال يوجد فال مشفقا ناصحا ويكون عنهما يستقل أن أما املعارضة،
  .اإلسالم

 كل يف اليمينيني شوكت قويت الرئاسة إىل ترامب وصل أن ومنذ
 عن املسلم حبث وإذا لإلسالم، العداء موجة واشتدت أوربا يف سيما ال مكان
 من الصادرة الفتاوى ظهره وأثقلت واإلرهاب، بالتطرف اموه آمن مالذ

 وقوانني األمر والة أمر يطيع بأن اإلسالم بالد يف احلاكمة السلطة أعوان
 املسجد هو الغرب عند اإلرهاب مصدر وأصبح فيها، يقيم اليت الدول

  .والقرآن



 

 
 

١١٨٣ 

  :النفط نفاد -
 كالطاقة النفط عن ا ليستغين الطاقة، بدائل إلجياد اليوم العامل جيتهد
 النفطية الدول أمام واملستقبل والرياح، والغاز الشمسية والطاقة الكهربائية

 حني سينفذ أنه صيبةوامل الزمن، طال مهما نفاذ إىل النفط ومصري مظلم
  . األزمة تتضاعف وبذلك للوظائف طلبا وأكثر سكانا أكثر البالد تكون

 دولة تصبح سوف السعودية أن الطاقة، يف العامليني اخلرباء أحد قرر وقد
 من كل تتفوق واآلن قوله، حد على م٢٠٢٥ عام حبلول للنفط مستوردة

 يف العراق عليها وقوتتف الغاز، إنتاج يف السعودية على وإيران قطر
 الغرب عنها يتحدث ال كثرية نفطية حقول وهناك النفطي، االحتياطي

 حبر ونفط األمازون، نفط ومنها اخلليج، نفط أوال يسترتف لكي اليوم الرمسية
  .أالسكا ونفط إفريقية، ونفط قزوين،

 ركبت وأنا أحد لكل مشاهدة حقائق بل أحالما الطاقة بدائل تعد ومل
 مصانع وشاهدت الكهربائية الطاقة تستخدم بيوتا ورأيت بائيةكهر سيارة

  .الرياح من الطاقة الستخراج
 دليل سعره ارتفاع وهل بالنفط مرتبط الرزق هل: سؤال يربز وهنا

  ؟األمة غىن على
 وإمنا غباء، أو بذكاء وال قلة، أو بكثرة يرتبط ال الرزق أن: واجلواب

 األمور اهللا يقدر الذي القليب اإلميان هأسباب وأهم ،للقدر تابع أساسا هو
 ولكن الثروة، حب شأا من اليت البشرية للطبيعة يتنكر ال واإلسالم حبسبه،

 مع علينا جيب وإمنا آخرين، وإفقار الناس بعض إغناء يف بالغة حكمة تعاىل هللا
 عليه إال األرض يف دابة من ما أنه وعده يف والثقة اهللا على التوكل السعي
 ﴾| } x y z﴿ مكتوب أنه ولنعلم الرزق عنده فلنبتغ رزقها

   j   k   l   m   n   o   p q   r   s ﴿ بالتقوى مرتبط وأنه ،]٢٢:الذاريات[
t   u﴾ ]أال وأجلها رزقها تستكمل حىت نفس متوت لن وأنه ]٣-٢:الطالق 



 

 
 

١١٨٤ 

 مث الواحدة امللعقة من البعض ويدع الطعام بعض يأخذ احملتضر أن ترى
  .املوت يدركه

 ،والبغي الطغيان عنها نشأ إذا سيما ال الثروة من خريا الفقر كان ورمبا
   x   y﴿: وقال ،]٧-٦:العلق [﴾d   e   f   g   h   i   j   k﴿: تعاىل قال

z   {   |   }   ~   �﴾ ]٢٧:الشورى[.  
 أراد فإذا ]٣٢:الزخرف[ ﴾µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯﴿: قال وقد

  .مثله الفقراء البشر من ال سبحانه ميلكه ممن فليطلبه شيء أي أو اآلخرة
 آخر مصدرا لنا أخرج اتقيناه وإذا منا علم دون النفط لنا أخرج وقد

  .لطاعته شيء كل نسخر وأن معه املعاملة إحسان إال علينا فما يعلمه، هو
  .واجلوع اخلوف فلنتوقع عصيناه إذا وأما
  :اتمعية اخلصوصية -

 جيب خصوصيات أيضا وفيه مشتركة مسات فيه اإلنساين التاريخ
 خصوصيته جمتمع لكل أن على املتحدة األمم ميثاق نص وقد مراعاا،
 استعمارية دولة ألا بريطانيا يف قامت إمنا مثال الصناعية فالثورة وثقافته،

 يف التجربة استنساخ اخلطأ ومن كاهلند، مستعمراا من اخلام املواد تأخذ
 حني اهللا رمحه ناظر هشام األستاذ فيه وقع اخلطأ وهذا هلا مستعمرات ال ةدول

 االختالف مع للسعودية، اخلمسية اخلطة لوضع) آي يت، إم، (معهد استأجر
 عن قال حني خطؤه وظهر السعودي، واتمع األمريكي اتمع بني

 احلرمني، بالد يف متوت وكيف) لتموت وجدت هذه (الدينية املؤسسات
 التخطيط وزارة يف طابقًا معاليه خيصص وكيف احملافظ؟ املسلم اتمع وفيها

 العام العرف يوجبه ما على وحيكم ،اخلطة يف له وجود ال أنه مع للموظفات،
  .باحلياة عليه وحيكم الشاذ هو ويستحدث باملوت

 اللجنة (مسي فيما وغريه التركي منصور األستاذ كرره نفسه واخلطأ
  )!املشتركة لسعوديةا األمريكية



 

 
 

١١٨٥ 

 إىل احلضيض من األملاين باالقتصاد يرتقي أن" شاخت "استطاع ولقد
  !القمة

" إندونيسيا "مثل الدول بعض استعارته املدوي النجاح هلذا ونظرا
  !!أخفقت طبقتها ملا لكنها خطة هلا فوضع

 يف أما مكان، كل يف أمريكا يف الكهرباء أن املادية الفوارق ومن
 فضال فيها كهرباء ال األحياء أو املناطق بعض تزال ال اليوم فحىت ة،يالسعود

  !! ناظر هشام أيام عن
 والشرائع األعراف تقره ثابت حق فرد كل بل أمة كل وخصوصية

 املفروضة الثقافة بلون يتلون الذي احلربائي واتمع والوضعية، اهللا، من املرتلة
 وأخرجها الناس على شاهدة اهللا جعلها اليت األمة عند به معترف غري عليه

 كان ومن اسم، أي أو العوملة باسم ذلك فرض الغرب حاول مهما للناس،
  .مثال" غيتس بيل "قدوته من مع جيتمع ال  اهللا رسول قدوته

 اتمعات بقية فيها يشاركنا ال خصوصية لنا املباركة اجلزيرة هذه ويف
 من كائنا ألحد نسمح ال سيادة اولن الغربية، اتمعات عن فضال اإلسالمية،

  .ينتهكها أن كان
 أو أنفسنا على ننغلق أنو )لعاداتنا املقيت التعصب( ذلك يعين وال

 نكون بل والعوملة، التغريب تيارات نقاوم لكيال اخلصوصية وراء خنتبئ
 عن ندع ما وندع العاملية، الثقافة من نأخذ ما فنأخذ إمياننا، مستغلني إجيابيني
  .علمو بصرية

 والتنوع أمجعني، للعاملني رمحة وديننا للناس أخرجت أمة خري فنحن
  .البشر اهللا خلق ولذلك ربانية سنة

 هذا ولكن سهال، ليس واخلصوصية االنفتاح بني اجلمع أن ريب وال
  .الثقايف جهادنا هو وهذا منه، مناص ال الذي قدرنا وهذا التحدي، هو

 أعماق يف جبذوره يضرب قعري جمتمع أنه جمتمعنا خصوصيات ومن
 ال الذي األمريكي باتمع نقارنه فكيف طويلة، تارخيية جتربة وله الزمان



 

 
 

١١٨٦ 

  .شىت أعراق من خليط وهو قرون؟ ثالثة إىل عمره يصل
 كان وعندما اتمعني، بني الكبري الفارق على يدل احملسوس والواقع

 كان رخيهبصوا السعودية يف األمريكية القواعد يستهدف حسني صدام
 وبال الصواريخ مصارعة لريوا البيوت  سطوح إىل خيرجون املسلمون
 حتت وخيتبئون الكمامات يرتدون األمريكيون كان حني يف كمامات،
  .الطباع يف حىت خمتلفان فالفريقان األرض،
 قال اهللا عند الدواب شر هو من وبني اهللا يوحد من بني تسوية وال

 والناظر ،]٥٥:األنفال[ ﴾J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S﴿: تعاىل
 من ذلك على مثاال وليأخذ القبيحة الصفة هذه جيد عامة الغرب إىل اليوم

  .أمريكا عليها ويقيس )فرنسا( العرب صديقة
  :الفرنسي اتمع -

 القوة فأما اإلسالم، حلرب والناعمة الصلبة القوتني منشأ هي فرنسا
 كانت حيث فرنسا فمصدرها مثال الصليبية حلمالتا شن يف املتمثلة الصلبة
 فرنسيا) الناسك بطرس (املسمى بطرس وكان الصليبية احلمالت منطلق

 ملدينة بطريكا كان الذي الرابع أوربان كالبابا البابوات من كثري وكذلك
 وآل لويس آل مثل النصارى ملوك من وكثري بابا، ينصبوه أن قبل القدس
 باسم كلها الصليبية احلمالت املسلمون مسى ذلكول شارل، وآل فيليب

 املبتعثني أوائل وأن فرنسية، محلة كانت نابليون محلة أن ومعلوم) الفرجنة(
  .فرنسا إىل كانت أمني قاسم وبعده الطهطاوي رفاعة مثل للغرب

 أخرى، أمساء محل الذي الفكري الغزو يف املتمثلة الناعمة القوة وأما
 للفكر املؤرخني من كثري يرى كما بدأ فقد املخ، لوغسي النفسية كاحلرب

 ويف املنصورة سجن يف العميق تأمله بعد فرنسا، ملك التاسع لويس بوصايا
 يف خليجية قمة" أوالند "الفرنسي الرئيس حضر حتديدا هـ١٤٣٦ سنة

  .علمي حسب عربية قمة حيضر صلييب أول وهو الرياض



 

 
 

١١٨٧ 

 وظنت  للنيب تسيء رسوما الفرنسية) ايبدو شاريل (جملة نشرت وقد
  .هلا مباحا ذلك جتعل املزعومة التعبري حرية أن

 الرئيس أراد وقد احلرب، من نوعا إال يعرف ال الغربيني من وكثري
 إن وقال األول، النوع إىل شرياك جاك يعيد أن) الصغري بوش (األمريكي

 هم العراقيني وأن يوحنا ورؤيا حزقيال سفر حسب جاء إمنا للعراق غزوه
 جاهال كان شرياك أن غري اآلشوري، هو حسني صدام وأن الشمال شعب
 من فأرسل ديين كتاب وكل الالهويت يوحنا وبرؤيا كلها وبالتوراة بالسفر

  .عنها خيربه
 اإلفريقية الدول من كثريا الفرنسيون احتل الصلبة الفرنسية وبالقوة

 إىل مايل حتويل لك جعلوا الناعمة وبالقوة ،)الفرنسي السودان (ومسيت
 وعمموا املعتادة، الضريبة عليه ويفرض بباريس أوال مير أن بد ال مستعمراا

 ومل عمد، عن القرآن لغة وأقصوا الدول تلك يف الفرنسية اللغة تدريس
 وأن إسرائيل األملان يعوض أن الغرب أمر بينما بشيء، املستعمرات يعوضوا
  .الكويت العراق تعوض

 مؤمتر يثين ال وكيف فرنسا مع ذلك بعد تفرنسونامل يقف ال فكيف
  .فرنسا على نواكشوط يف العربية القمة

 به نصح ما إىل وعدل طريقته، غري محلته لويس إخفاق نابليون رأى وملا
 نوعا فاستخدمت األمريكية اإلمرباطورية اليوم غريا مث سجنه، يف لويس
 القوتني بني جتمع احلقيقة يف أا مع الناعمة، القوة مسته االستعمار من آخر

 ومعها األمريكية والقواعد األساطيل تنشئ فأصبحت والناعمة اخلشنة
  .األمريكية والبنوك الشركات

﴿W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   
b﴾ ]٤٦:إبراهيم[.  

   T   U﴿: تعاىل قوله من أبلغ أولئك حلال وصفا جتد ولن
V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   `_   a   b   c   
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d﴾ ]٣:إبراهيم[.  
 االستعمار مسى) ماس هابر (األملاين االجتماعي الفيلسوف أن على

  .وصدق) احلياة استعمار (اجلديد
 ما شروط اسهلو رمبا بل االستعمار هلذا يتفطن من املسلمني من وقل

 نداهل شركة تكن مل وكأنه الشركات بقدوم ورحبوا االستثمار يسمونه
 الشركات تكون ال فكيف املباشر؟ اإلجنليزي لالحتالل مقدمة الشرقية

 يف لكان عقولنا استخدمنا لو وحنن األمريكي؟ االستعمار من نوعا األمريكية
 أرامكو تكون أن مثال إمكاننا ففي الساحر، على السحر نقلب أن إمكاننا
 كثريا أعرف وأنا مسارك، يف النفطيني املهندسني بتولية وذلك فعال سعودية

 اجلامعات يف يدرسوا مؤلفام بعض أن وأعلم غريهم، عن فضال منهم
 هو وصل وقد التسويق عن حبيب غازي الدكتور كتاب مثل األمريكية

 مؤلفام األمريكان يعترب فكيف وزير نائب درجة إىل وغريمها العبدان وحممد
 خرجيو وأين األمريكية؟ دارةلإل وخنضعهم كاتبيها قيمة من نقلل وحنن عاملية

 اللغة هي العربية وجنعل اإلدارة هم نوليهم ال وملاذا واملعادن؟ البترول جامعة
 واألملان بالفرنسية الفرنسيون يفعل ما مثل بغريها، الكالم وحنظر السائدة،
 يف كما النفطية اخلربة ذات واملاليزية التركية الشركات وأين باألملانية
 ال فلماذا أمريكي شخص الستخدام فرضا اضطررنا وإذا مثال، السودان

 بأنه رمسيا وخنربه لغتنا لتعلم وندعوه أقل أو املواطن وبراتب فرديا معه نتعاقد
  .عقده ينتهي سوف عنه االستغناء حال ويف مؤقت

 املال وال العقول ينقصنا ال أنه وأعلم شئت، ما املثال هذا على وقس
 ال أننا بل نستطيع ال أننا ليست القضية أنو نفسه، يضع حيث املرء وأن
  .نريد
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  :األمة وحدة -
 الوحدة ففوق دوالً، يسموا حظائر جعلونا مهما واحدة أمة حقا حنن

 اإلسالمي والعامل وجغرافيا اجتماعيا، واحدة أمة أيضا حنن املعلومة الدينية
 وميتد وسي،ا الشرقي والعامل الصلييب، الغريب العامل من أكرب ضخم عامل
 وأراه  لنبيه األرض اهللا زوى وقد معلومة عرض خطوط بني وغربا شرقا
  .منها أمته ملك يبلغ كم

  : اهللا حباها اليت الطبيعية الوحدة عوامل ومن
 واجلزائرية والليبية املصرية الصحراء تشمل اليت الكربى الصحراء .أ

 الربع تعد أن تطيعوتس وغمبيا والسنغال والنيجر ومايل تشاد تشمل وكذلك
  .هلا امتدادا اخلايل

 بروناي وسلطنة إندونيسيا ويف ماليزيا يف الكثيفة االستوائية الغابات.ب
  .إفريقيا ويف

 وتركيا العراق مشال ويف عامة الشام بالد يف جتده الطبيعة مجال.ج
 حبر من قريب إىل الطائف من العريب الدرع اجليولوجيون يسميه وفيما

  .العرب
 والقطن والتمور النفط إنتاج يف العامل مناطق أكثر اإلسالمي العامل.د

 غري كله وهذا الشمسية، الطاقة مصادر أكرب وفيه الفواكه، وسائر والكاكو
 واحد واحلج واحدة والقبلة واحد والرسول واحد فالقرآن الدينية، الوحدة
  .واحد والصوم

 العلمانيون (ساخلام وطابوره الغرب يريد الكربى امليزة وهلذه
 ثواب على واهلجوم املسلمني تقسيم زيادة) املنافقني وعامة والليرباليون

  )!.اإلنسانية احلياة (يسموا اليت الغربية احلياة إىل ودفعنا اإلسالم
 والعلماء الكبرية العقول وهو ثروة، كل من أغلى هو ما لدينا أن كما

  . غرينا إىل احتجنا ملا توحدنا فلو جمال، كل يف والعبقريات األفذاذ
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  :واتمع الدين -
 قال كما البشرية العواطف وأقوى االجتماعية املؤثرات أكرب هو الدين

 صلوات إنه بل فيه، أساسيا ركنا املعبد جتد القدمية احلضارات وكل ،)رينان(
 بني يفصل كان وفيه الشريف، مسجده ببناء هجرته بعد بدأ عليه وسالمه اهللا

  .اجلهاد ألوية يعقدو اخلصومات
 القارة دول من دول عشر رؤساء القذايف خلف صلى هذا عصرنا ويف

 القذايف غري صلى ولو إفريقيا، ملك أنه ادعى وباإلسالم ،)إفريقيا (املسلمة
 جيتمع كيف اليوم نرى زلنا وال احلرمني، بالد من خاصة أكرب العدد لكان
  .بلدا احلرام املسجد أئمة أحد زار إذا مؤلفة ألوفا الناس

 زرت ملا ويقبلوا خلفي من مشاغي جيذبون كان كيف أذكر زلت وال
 جزيرة أبناء أن هؤالء يعتقد وكيف العربية، غري اإلسالمية الدول بعض

 باحلب املفعمة القلوب هذه على نفضل فكيف الصحابة، أحفاد هم العرب
 أو أعطيته مال مقابل إال تنشره مل رمبا غربية، صحيفة يف نفاقًا الصادق
  .ستعطاه

  :قالت اليت العامية الشاعرة كحال حالنا يكون وكيف
 إا مخيس بن اهللا عبد ويقول ،!"تبغيه النفس عيت يبينا اللي"
  !!.مطريية

  : قالت اليت الزهرانية الشاعرة أو
  .إخل" ... األقصى جند على حدك وش اهللا جار الشيخ يا"

  :التوحيد -
 الصور أخطر ومن الشرك، هو وآخرا تمعاتا دنيا على شيء أخطر

 ال أنه مع اهللا، كتاب ونبذ الوضعية، القوانني إىل التحاكم للشرك العصرية
 يكون وأن اهللا، إال إله ال أن وشهادة الشرك بنبذ إال مسلما اإلنسان يكون
 هو وشركا، كفرا كونه مع الشرع غري إىل والتحاكم هللا، خالصاً كله الدين
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 والشنقيطي، باز ابن اجلليالن الشيخان بني كما وفسق، ظلم نفسه الوقت يف
 واضطرابات ضنك ومعيشة واقتصادية اجتماعية أزمات ذلك عن وينتج

 يقوله ما البني والضالل اخلطأ ومن دائما، الشرك كعادة ونفسية اجتماعية
 األنواع وترك االستحالل، أو التكذيب يف حمصور الكفر أن من املرجئة
 اهللا ذكره الذي التويل وكفر إبليس، فعله الذي اإلباء كفر مثل ىاألخر
 مشركي بعض الكتاب وأهل وقومه فرعون عليه كان الذي اجلحود وكفر

 أخرى كفرية أعمال وارتكام الكتاب، ببعض اليهود وكفر قريش،
 ،]٤١:املائدة[ ﴾±   °   ¯   ®   ¬   »   ª   ©﴿ اهلوى كتحكيم
 واختاذ الربا وأكل السبت يف واعتدائهم املقدسة األرض دخول وتركهم
 من ذلك وأمثال املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وترك أولياء، الكافرين
 أمجع وقد القليب، اإلقرار أو القلبية املعرفة جمرد معها ينفع ال اليت األفعال

 محقى الصحابة يكن ومل الزكاة تركوا الذين املرتدين قتال على الصحابة
 أردت وإذا ذلك، من وحاشاهم ال؟ أم ذلك أتستحلون يسألوم املرجئةك

 فقط، القبور على القباب بناء إىل تنظر فال الشرك من احلقيقي املوقف معرفة
 اليت املولد مكتبة يسمى ما إىل انظر ولكن هنا، اتمع منه ينفر الذي األمر

 العمارات من حوهلا ما يهدمون أم وكيف ويستقبلوا، الكعبة يستدبرون
  !!.هي ويدعوا

 أن الناس بعض ظن ،والشرك التوحيد وحقيقة اهللا بكتاب اجلهل ومن
 وهذا ،فيه تقع ال بأا األمة هذه وفضل الكتاب، أهل الشرك عن ى إمنا اهللا
 اليهود "للمسلمني قال حني عنهم اهللا رضي الفاروق أنكره قدمي داء

  اهللا رسول سر صاحب وأنكره" أنتم املقصود وإمنا مضوا والنصارى
 كان ما كانوا اإذ اليهود لكم عم أبناء نعم: (قال حني  اليمان بن حذيفة

 والفقهاء العلماء وبعض) هلم فهي مرة من كان وما لكم فهي حلوة من
 اإلسالم شيخ ذكر كما اإلرجاء، شبهة عليهم دخلت ولكن مرجئة ليسوا
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 من اليت كتبه أنزل وبه بالتوحيد رسله كل ثبع إمنا تعاىل واهللا تيمية، ابن
  . التوراة آخرها

 شريعة عن يقولون اليوم، العاملي التاريخ يف والباحثني املالحدة وبعض
 عن الطوفان أخبار أخذ كما محورايب شريعة عن موسى أخذها إمنا التوراة
  :جوابان لذلك ولنا مش جلجا ملحمة
  التوراة؟ من أسبق الشرائعو املالحم تلك إن تارخييا قال من .١
 إىل اهللا أوحاه واحدا، الشرائع تلك مصدر يكون أن عقال املانع ما .٢
 ؟وأشركوا حرفوا األتباع لكن إليه أوحاها مث السالم عليه موسى قبل أنبيائه
  .مشش ربه من تلقاها إنه: قوانينه مطلع يف يقول الذي محورايب إىل مثال انظر

 سودا واحدة أمة واملسلمون  حممد إىل دمآ من واحد األنبياء ودين
 وعد اليت العربية الوحدة مشروعات كل أخفقت وقد وعجما وعربا وبيضا

 وذهب ،هلا رمزا العربية اجلامعة" إيدن أنطوين "وجعل" مكماهون هنري "ا
 يسمى ما املسلمون يعرف وال األمم يئة يذهب وسوف األمم بعصبة الزمان
 بل األقليات، مشكلة وال اإلسالمية اتمعات يف الدين، يف املخالفني مشكلة
  .واجبا ذلك مقابل وعليه حقا إنسان لكل الشريعة جعلت

 يشهدون واإلقليمية والوطنية القطرية عليهم غلبت وإن اليوم والناس
 الذين هم واجلاهليون يفرقهم، وال جيمعهم الذي للماضي كربى عودة

 ،متباينة اجتماعية طبقات الناس علونوجي دونية، نظرة لغريهم ينظرون
 يستطيع ال عامة صفة شعب ولكل بعض فوق الشعوب بعض وجيعلون
  . منها االنفكاك

 على يعيشون مثاليون عاطفيون أناس العرب إن يقولون فالغربيون
 االزدراء، إال يستحق وال إنسانية لديه ليس املسلم وإن واخلياالت، األوهام
 دودي "مع الغرب تعامل كيف مثال خذ كثرية، ةواقعي أمثلة ذلك وعلى
 الفايد، حممد وابن خاشقجي، عدنان السعودي امللياردير قريب" الفايد

 واحد، حادث ويف واحد آن يف هلكا أما مع" ديانا "مع تعامل وكيف
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 يف األثرياء أكرب من وأبوه متدينا ليس بل يقولون كما إرهابيا دودي وليس
  !مسلم أنه عندهم شكلةامل ولكن بريطانيا

 كما احلالل حترمي أو احلرام حتليل يف واألمراء العلماء اتباع الشرك ومن
 كثري ابن واحلافظ التوحيد، كتاب يف الوهاب عبد بن حممد الشيخ عليه نص

©﴿: تعاىل قوله يف ¨ª¯®¬«﴾ ]٣١:التوبة[، 
  . الوسطى عصورها يف أوربا عليه وكانت

 العلم أهل أن مع الناس من كثري له نيفط ال قد هذا الطاعة وشرك
 اهللا كتاب يف ذلك قبل هو بل تيمية، ابن اإلسالم شيخ وبينه منه حذروا

﴿b   c   d   e﴾ ]لقومه قائال صاحل اهللا نيب منه وحذر ،]١٢١:األنعام 
   £   ¢   ¡   �   ~   {   |   }   u   v   w   x   y   z ﴿: مثود

 أو الترفيه باسم املفسدين أطاع من وكل ،]١٥٢-١٥٠:الشعراء[ ﴾¤
 هذه يف والشقاء بالضيق اهللا يبتليه أن بد ال ذلك، وغري الكرة أو السياحة

 الدنيوية التعاسة وهذه اآلخرة، يف احملتوم مصريه إىل يذهب مث الدنيا، احلياة
" مونرو مارلني "عنها وحتدثت أوربا يف أسد وحممد" توكفيل دو "شاهدها
 أكثرها هي شقاء اتمعات أكثر لكون وعجبت املتحدة األمم هيئة وأثبتتها

   @   ?   <   =   >   ;   :   9   8   7 ﴿: تعاىل قال ذلك وقبل غىن،
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K﴾ ]قال وقد ،]٥-٤: النمل 
   ,   +   *   (   )   '   %&   $   #   "   !﴿: املنافقني إخوام عن

 مشاهد هو ما العمى ومن ،]٥٥:التوبة[ ﴾2   1   0   /   .   -
 أو التخصيص، يف يكمن احلل أن -األسف مع- املسلمني بعض ظن من اآلن

  .باخلالق االستمتاع من ذلك وأمثال الدخل مصادر تنويع
 ختصيص فلماذا شيئا؟ عنا تغن ومل قبل من خاصة شركات لدينا أوليس

 بعد ولو الضرائب لفرض مقدمة ذلك أن أم ا؟وغريه واملطارات أرامكو
 وننشئ الذهب تبيض اليت الوزة نبيع وكيف األخرى، نتائجه مع حني،
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 فكيف فيها؟ فرد كل يهم مما األمة مستقبل أوليس سياحية؟ مشروعات
  واحد؟ رأي له واحد به يستأثر

 والبناء، الصناعة يف هي إمنا التنمية أن حنسب أن الضالة املفاهيم ومن
 شقاًء، إال ذلك زادنا ملا سنغافورة، أو كونج هونج مثل أصبحنا لو أننا مع
  .احلال هذه على دمنا ما أبدا ما نلحق فلن واليابان أمريكا دع

 موانئه ويقفل منا، الكيماويات يستقبل ال الغرب أن من نشكو أولسنا
  .بالتقسيط بنغالديش على للبيع اضطرنا الذي األمر وجوهنا يف

 فقد تعقيدا، املشكالت ونزيد التخلف ننمي إننا يقول املؤمل عنافواق
 لدينا أصبح مث طازجا، اللنب نشرب وكنا بيت، كل يف مثال األبقار كانت

 وثالثون ستة نعم" عجال ٣٦ اململكة يف "اخلمسية اخلطط إحدى قالت كما
  .عجال

 مكان كل يف جتري والغيوم السيول وكانت اهللا فيغيثنا نستسقي وكنا
 يف يفرقونه كما بالطائرات، السحاب ونفرق املطر من خناف اليوم وأصبحنا

 واملظاهر والشكليات القشور إال الغرب من نأخذ ومل للشمس، طلبا الغرب
 األوقات وإضاعة والدياثة الكالب وتربية والقصات والشرت كاجلرت اجلوفاء

  .مسرفا استهالكيا جمتمعا وأصبحنا
 جنس، كل من للكفار حالالً التاريخ يف مرة ألول مياهنا وأصبحت

  .دولية مياه أا بذريعة
  !.متطرفني البالد هذه توحدت أيديهم على الذين الدين أهل وأصبح

 إجراما الدنيا جمتمعات أكثر من األممية اإلحصاءات حسب وأصبحنا
 هو ارم يعد ومل الشارع يف الشرطي على ليعتدون ارمني أن حىت وتبذيرا،
  .الشرطي بل اخلائف

 هيئة وأنشئت املال على االحتيال أساليب وكثرت الرشاوى وانتشرت
 ويعرفه األمم هيئة قالت كما بعدها منه أفضل قبلها احلال فكان" نزاهة"

  .هنا املواطنون
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 دون واالحتيال والنصب الغش من حتذرنا املختصة الوزارات وأصبحت
 أخرى، مناطق إىل أو ارج،اخل إىل يهربن الفتيات وأصبحت جدوى

  .املزورين كل مقاومة عن عاجزة التزوير مكافحة وأصبحت
 واإلقامة اجلنسية تزوير بل الشهادات تزوير على األمر يقتصر ومل
  .والبضاعة والعملة األختام وتقليد والرخصة

 يف بؤسا األكثر العشر الدول من السعودية املتحدة األمم هيئة وصنفت
  !العامل

 كي احلجارة من كميات تكدس ذكاء األكثر الوقود حمطات وأصبحت
  .حياسب مل من ا تقذف

 إىل املليارات حيولون وأم ،الوافدين على منصبا مهنا أكرب وصار
 احلكومة تدفعه ال واخلادمة السائق راتب أن مع اقتصادنا، ويسلبون اخلارج
 عشرات يكفي الواحد الغريب راتب أن معو استقدمناهم، الذين وحنن

 يف وإسكانه واحلراسة، واجلنود اإلمسنتية املكعبات تكاليف غري املسلمني
 املواطنني من السالح سحب ومع بلغته، شيء كل وكتابة فاخرة مساكن

  !.للغريب به يسمحون
 العرب جزيرة من بإخراجهم  النيب أمر حيث طردهم لنا ينبغي وكان

  .البيوت يف خدما ولو نستقدمهم وال
 اخلائبة فلسفاته وكل والربامجاتية، امليكافيللية، الغرب من وتعلمنا

 واملساواة اإلنسان حقوق عن الغرب شعارات وخدعتنا الضالة، وسياسته
 خدعنا كما ذلك، وأمثال املرأة ضد التمييز وعدم والدميقراطية واحلرية

 وإذا هلم، مساعون وفينا إعالمهم علينا وسلطوا الضرار، مبساجد املنافقون
  !للتقاعد أحلناه خربته ونضجت املرء عقل اكتمل

 شرعت وملا عليها، وزدنا الغربية االجتماعية األدواء نقلنا وباجلملة
  .عكسها حنن سرنا التوبة يف اإلسالمية اتمعات



 

 
 

١١٩٦ 

  :الغرب أهداف -
 حياول كما عدة، أغراضا حتقق ومركَّبة مدروسة البنتاجونية األهداف

 األهداف ذات) الشعريات( لسوريا الصاروخية ضربةال مثال خذ األمريكيون،
  :ومنها الحقا سيتحقق وبعضها املتعددة
  .وخارجيا داخليا ألوباما ترامب خمالفة إثبات .١
  .الدولية عزلتهم وزيادة الروس إذالل .٢
 أمريكا وقوف وإثبات بشار لنظام الرافضة اخلليجية الدويالت إرضاء .٣

  .معتدلة املسماة املعارضة مع
  .الشمالية كوريا إخافة .٤
  .ترامب بوالية املبتدئ اجلديد الدويل ونظامها أمريكا قوة إثبات .٥
 وعني املوصل يف املدنيني ضد التحالف جرائم عن النظر صرف .٦
  .والرقة" كوباين "العرب
  .أمريكا تريده الذي السياسي احلل فرض .٧
 قد زمانه بأن بترام صرح الذي الناتو حلف عن االستغناء إثبات .٨

  .ولّى
  .غولن بتسليم تطالب اليت لتركيا رسالة إرسال .٩

 اإلعالمية احلرب إن: يقول أمريكا، يف حىت السياسيني املراقبني وبعض
 العاملي النظام يف جديد عنصر التفاهم وإن مسرحية،" بوتن"و" ترامب "بني

 على تنيبو أطلع ترامب بأن البنتاجون بتصريح لذلك ويستدلون احلايل،
 أن على" ترامب "أطلع" بوتني "إن يقولون وكذلك الشعريات، مطار ضرب
 مكان، كل يف السورية املعارضة ويقصفون حلب، جيتاحون سوف الروس

 ا بعض وأن الطرفني، بني اجلوي بالتنسيق التفاهم على يستدلون كما
 األيام تكشف وسوف الروسية،" محيميم "قاعدة يف يقيمون ألمريكان

  أعلم واهللا قيقةاحل



 

 
 

١١٩٧ 

 احملللني بني احلاصل باإلمجاع يستدلون اآلخر الرأي أصحاب أن كما
 ملا ترامب لدونالد املشينة األفعال بعض خفية، بكامريات صوروا الروس أن
 لبوتن أوليس نقول ولكن ذلك ننكر ال وحنن الرئاسة، توليه قبل موسكو زار

 بامرأة الفريسيون جاءه ملا حاملسي السيد قول ينطبق اموعليه مثلها، أفعال
  .أحد يتقدم فلم) فلريمجها خطيئة بال منكم كان من (ارمجها له وقالوا

 الطرفني أن ويعلمون التفصيالت يف كثريا خيوضون ال املسلمني أن على
 والتكتيكات، الوسائل يف بينهما، اخلالف كان مهما عليهم، واحدة يد

  .وسيظلون واليهود املشركون كان وهكذا
  :الضالل تطور - 

 وخروج إيقاعها على العنيف والرقص أمريكا يف الصاخبة املوسيقى
 يف الشياطني تعشش حيث) الزار (من معاصر نوع هو طوره، عن الراقص
 هؤالء لدى الروحي اخلواء عن تعبري أنه كما اهللا ذكر من اخلالية القلوب

  .املساكني
 أصبح متأخرة، تسمى اليت البيئات يف شعبية عادة ذلك كان أن وبعد

 التهامي الزار أن هو األمريكان نظر يف والفرق أمريكا، يف اجتماعية ظاهرة
  !.متقدم فهو األمريكي الزار أما متأخر، تراث

  ".بريطانيا "سيما ال األوربية اتمعات أمريكا على وقس
 مثل كثرية أمور يف ويتشاان يتماثالن واألمريكي الربيطاين فاتمع

 أقلية فيه بروتستانيت وكالمها السياسية، املواقف ووحدة اللغة ةوحد
  .انفصالية دعاوى فيه وكالمها اإلسالم يعادي وكالمها كاثوليكية

 الدياثة، مثل واخلرافات االجتماعية األدواء فيه وتنتشر جاهل وكالمها
 العتناق أقرب وهي اإلسالمية األخالق يشبه ما بعض بريطانيا، يف أن على
  .أطول ماضٍ املسلمني مع وهلا خربة، أكثر فيها اإلنسان إذ سالم،اإل

 إخواننا حاهلا يعرف اليت فرنسا سيما ال مشهور فحاهلا باوأور بقية أما



 

 
 

١١٩٨ 

  .اإلسالمي املغرب دول من
 وينكر مفتريام، ويفند هلؤالء، يتصدى الذي الوحيد املسلم واإلعالم

 يثور ولذلك! فقط التركي ماإلعال هو واملصاحف، املساجد إحراق عليهم
 ويكتبون أردوغان صورة فوق مسدسا ويضعون! مكان كل يف الغرب عليه
  !اإلرهابيون هم فقط فاملسلمون ذلك ومع ،"أردوغان تلوااق "عليه

  :علينا اهللا نعم -
 فانظر حقًا معرفتها أردت وإذا اإلسالم نعمة هي علينا اهللا نعم أعظم

 وتسيري نأكل ما ضم تكفل تعاىل فاهللا منها، اشأن األقل األخرى النعم إىل
 فهلك غرينا، ا ابتلى اليت األمراض من كثريا وعافانا األمل، موضع إىل الدواء

 واملال الثروة اهللا أعطاه الناس وبعض طويلة، سنني املستشفيات يف بقي أو
 وواوارت وقومه هو شبع ملا  والنيب وامللح، السكر عن ينهونه األطباء لكن
 عن يومئذ لتسألن:"تعاىل لقوله تبعا" اليوم هذا نعيم عن لتسألن: "قال

: وقال كله الليل قام ليلة شبع ملا اهللا رمحه الثوري سفيان واإلمام ،"النعيم
  !!وكده العبد أشبع

  :شعرا قال السلف وبعض
  اإلبر من واحملمى اجلمر شبا على   له بالعيون سجدنا لو من سبحان

  العشر من عشرا وال عشريا وال   نعمته معشار من شرالع نبلغ مل
 ﴾0 ./ ,- (*+ ) '﴿ اهللا وصدق

 إليهم خريي: (تعاىل اهللا عن اآلثار بعض يف جاء ملا يشهد وهذا ،]٣٤:إبراهيم[
  ).باملعاصي إيل ويتبغضون بالنعم، إليهم أتقرب صاعد، إيل وشرهم نازل

 ،منه واحلياء بادتهع حق وعبادته وشكره توحيده هو علينا فالواجب
   0   /   .   -﴿: وقال ،]١٣:سبأ[ ﴾Å   Æ   Ç   È﴿: تعاىل قال

 للصراط هدانا أنه -سبق كما- النعم تلك وأعظم ،]٢٠:لقمان[ ﴾1
 غري يعبدون حولنا والناس القرآن، وعلَّمنا رسول أكرم لنا وبعث املستقيم،



 

 
 

١١٩٩ 

 يف اوس يفعل كما ذلك ريوغ واألبقار، واألصنام النريان يعبدوا أن إما: اهللا
. الغرب يف النصارى يفعل كما والعظماء األنبياء يعبدوا أن وإما املشرق،

 جمتمعه يف اليت باخلرافات كافر أي ملحد، إنه يقول أن الغريب يقوله ما وغاية
 أمحد اإلمام كان وقد منه، ويستحيون اهللا يطيعون ال وملاذا البديل؟ ما ولكن

  :الشاعر قول يتمثل حنبل بن
  تعصيين استحييت أما **  ريب يل قال ما إذا

  تأتيين وبالعصيان **خلقي عن الذنب وختفي
 أدىن عن حيجمون اهللا من حيائهم لشدة والسلف الصحابة وكان

 عظمة إىل ولكن املعصية صغر إىل ينظرون وال قدره، حق ويقدرونه املعاصي
  .يعصون من

: القيم ابن قال وقد البالغة بةاحمل عن وفرع اإلسالم خلق هو واحلياء
  ".احملبني حياء إال احلياء وهل"

 يزجر خلق وهو احلديث، يف صح كما خبري إال يأيت ال كله خري واحلياء
 الرسول كان وقد فعله، جائزا كان فيما حىت باملروءة اإلخالل عن صاحبه
 بربه معرفة وأكثرهم حياء الناس أشد.  

 وال بعث وراءنا يكن مل ولو اهللا، من يستحي املؤمن أن واحلاصل
  : الشاعر قول حد على نار وال حساب

  تضرم مل النار وجامحة ** رسله تأتنا مل البعث هب
  املنعم املنة ذي شكران ** املستحق الواجب من أليس

 الدعاة حنن منا التقصري وإمنا له، وسبب خري بذرة من إنسان خيلو وال
  .احلجة وإقامة الدعوة يف

 وأن شريرة، اإلنسانية الفطرة أن من" هوبز "قاله ما يحاصح وليس
  .اإلنسان أخيه على ذئبا إال يكن مل اإلنسان

  .ذلك غري كانوا وإن خري باطنهم يف فالناس
 شكله أو طلعته يف يظهر ال قد نفسه، قرارة يف خري فيه الناس من وكثري



 

 
 

١٢٠٠ 

 يقول كما رالسك حترك اليت هي والدعوة وظيفته، عليه تدل وال اخلارجي،
  .والتبليغ الدعوة مجاعة يف إخواننا

  .بالداعية يليق ومبا باحلسىن كلهم الناس معاملة ينبغي وإمنا
 اليت األمنية اجلهات بعض عند خصوصا كثريا، ذلك من رأيت وقد

  . وأهله الدين تعادي أا الناس اعتقد رمبا
 حنسنه جتدنا األمنية، اجلهات يف العاملني بكل الظن إساءتنا مقابل ويف

 أنه مع أخرى، مبهن متسترين البالد هذه إىل القادمني جمتمعنا أعداء بعض يف
 أو نصراين أنه يكتب متعصب يهودي أو مبدع اجتماعي باحث أو جاسوس

  .ملحد
 يف طبيبا كان الذي جراي الدكتور هو" احلجاب حتت "كتاب فمؤلف

 اليابانية هي" البدوية القرى "ومؤلفة بالرياض، التخصصي املستشفى
 مصادر عن بالبحث تستر وبعضهم فاطمة، وادي يف عملت اليت" كاتاكورا"

 كان وإمنا السعودية، يف التنمية عن كتابا كتب الذي" تويتشل "مثل املاء
 كي السباكة هي الظاهرة مهنته كانت األمريكان وأحد! النفط عن يبحث
 حيسب ومما وزيرا، عينوه أمريكا إىل عاد وملا فيها، ما ويرى البيوت يدخل

 املسلحة باخلرسانة النفط آبار من الغربيون حفره ما كل أقفل أنه عائض لنب
  .النور تر مل) اكسرياب (شركة ذلك بعد وقعتها اليت االتفاقية إن مث

 هي الوحيدة مهنته وأن شامي أنه يدعي رجل صغري وأنا رأيته وممن
 بأخبس النفيسة املخطوطات يشتري مث فعالً، يصلحها وكان الدوافري، إصالح
 الظهران يف أرامكو مكتبة إىل يرسلها مث وترتيبها بتجميعها ويقوم األمثان،

  .الكوجنرس مكتبة إىل مث ومن
 وحنن لدينا، مقبولة مبهن متسترين الغربيون اجلواسيس إلينا يأيت وهكذا

  .يفهمون ال وكأم ونعاملهم مال، طالبو أم نظن لسذاجتنا
 منهم كل يقوم أشخاص إىل يعمدون أم األمريكية، السياسة ومن

 األمريكي القرار كان لو فيما فعله رد يكون وكيف عريب، حاكم بتمثيل



 

 
 

١٢٠١ 

 مثل البحوث، مراكز هلم تقدمها اليت اخلالصات ذلك إىل وجيمعون كذا،
  .وغريها" األمريكي القرن "و" انتربرايز"و" راند "ومؤسسة" واشنطن معهد"

 لكن اهتمام، كبري حنن هلا نلقي ال حماضرة أو كلمة هنا عندنا لقىت وقد
 غريها، لديه مبا أو يعلم مبا ويقارا استماع، جلسة هلا خيصص الكوجنرس

  .حميط ورائهم من واهللا اهللا وميكر ميكرون وهكذا
 وعداوة شديدا حقدا ويكن الصهاينة، عليه يسيطر الكوجنرس وهذا

 الصهاينة ويفضل اجلهاد، أو محاس من كانوا إذا ماسي ال للمجاهدين، مريرة
 يسمحون بل إسالمية، دعوة أي أو ااهدين على" روسيا "التقليدي والعدو
 باسم البحرية أساطيلها تنشر وأن العسكرية، القواعد تنشئ أن لروسيا
  !اإلرهاب على احلرب
 هذا يف الوحيدون السذج أننا على تدل متواترة، كثرية حوادث وهناك 
  .املكر على املتمرس العامل

 الذي الطبيب من بالوافدين ممتلئا كان احلائر سجن يف كنا ملا حىت
 ورمبا جموسي، كوري والطبيب النظافة، عمال إىل املعذبني جراح يداوي

 يف كنت ملا فوجئت وأنا بالده، يف كبرية عسكرية رتبة ذا أحدهم كان
 بسبب مسجون أنت: بالعربية وقوله زنزانيت مسلم غري فلبيين بدخول احلائر

 هذه وأرفض بالدي، يف عملي هذا وأنا األمريكية، القوات على اعتراضك
  .بكلمة القوات شأن عن أسأل مل بأنين علما !مكان أي يف القوات

 ،"الير مستر" يرأسهم بريطانيون فهم السجون على املشرفني دع
 ."ريد مستر"

 قد) الوافدين أو األجانب (نسميهم ممن أعيننا تزدريه من بعض أن كما
 ،له يؤبه ال نظافة عامل أو خادما نعده إمنا وحنن وعلما، دينا منا أرقى يكون
 عليا، أو جامعية شهادة حتمل خادمتها لكن أمية تكون املخدومات وبعض

 لبضعة تطبخ وبعضهن مجعيات أو مدارس وهلا بلدها يف داعية وبعضهن
  .آالف



 

 
 

١٢٠٢ 

 وحنن خبريا، أو طبيبا أو قبيلة شيخ أو عاملا يكون قد املستقدمني وبعض
 من األمثلة هذه وإليك فقط، املادة ألجل قدموا وإمنا البهائم مثل أم نظن

  : املشاهد الواقع
 لكين بعضهم فذكرت الغربيني الفالسفة بعض عن أحتدث أنا كنت .١
 دريكي وما فسألته وفالن وفالن ويقول يكمل باحلارس وإذا اآلخرين نسيت
  .بالدي يف ذلك درست: قال عنهم؟
 لكنهم إلمخاده، املدين الدفاع وجنود ضباط وجاء حريق نشب .٢
 هلم، ففتحها نظافة عامل فجاء لذلك، املخصصة اآللة فتح عن عجزوا

 يف مدين دفاع ضابط أنا: قال هذا؟ عرفت كيف وسألوه ذلك فاستغربوا
  .بالدي
 إذا: يل وقالوا مترجم ومعهم ابقاس السوفييت االحتاد من وفد زارين .٣
 تعلمتم كيف سألتهم مث كان، ما وذلك مترجم إىل حنتج مل بالفصحى كلمتنا

  !األرض حتت احلجرات يف: قالوا العربية؟
 من أحدنا وحبسب التواضع، ويعلمنا باحلذر يأمر ديننا أن واملقصود

  .دوننا من بطانة نتخذ أن وانا املسلم، أخاه حيقر أن الشر
  :االجتماعية املسؤولية -
 مسؤول فكلٌّ املنكرات انتشار يف الدولة على كله اللوم إلقاء يصح ال

   T   U﴿: تعاىل قوله مبقتضى ذلك عن مسؤولة الدولة نعم رعيته، عن
V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   

a﴾ ]وقوله ،]٤١:احلج ) :كنول ،)استرعاه عما راع كل سائل هللا إن 
: تعاىل قوله مبقتضى وزوجام وبنام أبنائهم عن مسؤولون أيضا اآلباء

﴿«   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶   ¸   ¹   
º﴾ ]قوله ومبقتضى ،]٦:التحرمي ) :ومسؤول بيته أهل يف راع واألب 

  ). رعيته عن
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 يعلم مسلم فكل وحدهم، العلماء على كله اللوم إلقاء يصح ال كما
 والتربج والغش والظلم والرشوة املعصومة النفس وقتل والربا الزنا أن بالبديهة

  .احملرمة املنكرات من
 املسكرات تعاطي وعن التربج، عن ذويهم حجزوا اآلباء كل أن ولو

 وشوارعنا أسواقنا يف انتشرت اليت املنكرات، هذه النتهت واملخدرات،
  .والقرى املدن ومشلت ومستشفياتنا، ومطاراتنا وطرقاتنا
 واألمن بالعقيدة املخلة األلعاب ألبنائه يشتر مل أب كل أن ولو

  .اإلمث من عليهم ما الباعة على أن مع هنا، سوقا هلا وجدت ملا واألخالق،
 التجار جللبها الساترة املالبس إال لبناته يشتر مل أم أو أب كل أن ولو

 يضعون أو أحيانا، فاضحة اراتعب عليها يكتبون اليت الغربية األزياء من بدال
 أو منتج أو لشركة دعاية األحوال أقل ويف كرة، العب أو ممثلة صورة عليها

ناد.  
 وهكذا باملسؤولية، التهاون سببها إمنا االجتماعية األمراض من وكثري

 بالتائه، والتائه باملقلِّد املقلِّد ويقتدي املعروف، هي تصبح مث املنكرات تبدأ
 املسؤولية أصبحت اهليئة صالحيات قلّصوا أن بعد واليوم عاصي،بال والعاصي

  .منا فرد كل على أكرب
  :والعدل اتمع -
 يبقى لكي أنه األمم، أحوال باستقراء املعلومة االجتماعية القواعد من

 على شؤم فالظلم أفراده، بني العدل إقامة من بد ال أموره وتصلح اتمع
 أي يف النفوس منه تنفر مما وهو فاجرا، أو فراكا املظلوم كان وإن الظامل
 لنصرة اجلاهليون عقده الذي احللف على  النيب وأثىن ومكان، زمان

) معاذ (واحلرام باحلالل األمة أعلم عليه وسالمه اهللا صلوات وحذر املظلوم،
  .املظلوم دعوة من لليمن أرسله ملا

 قصة له فذكروا احلبشة، يف رأوه ما أعجب عن الكرام أصحابه وسأل



 

 
 

١٢٠٤ 

 ربه عن وروى تعاىل، اهللا يدي بني مبحاسبته ظاملها توعدت مظلومة امرأة
 نفسي على الظلم حرمت إين عبادي يا: (فيه تعاىل اهللا قال إهليا حديثا

  .القيامة يوم ظلمات الظلم أن وأخرب ،)تظاملوا فال حمرما بينكم وجعلته
 جرى، ما هلم جرى كيف حكيمهم، سألوا بالربامكة النكبة حلت وملا

  .غافلون عنها وحنن سرت مظلوم دعوة لعلها: فقال ذال العز بعد وبدلوا
 العادلة الدولة يقيم اهللا إن: (فقالوا للظلم، احلتمية النتيجة الناس واستقرأ

 عبارة وهي ،)مسلمة كانت ولو الظاملة الدولة يقيم وال ،كافرة كانت ولو
 وشواهدها اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ أقرها امللك نظام ذكرها عظيمة

  . معلومة حية
 وحرصت العدل قيمة الغرب يف الكافرة الدول عرفت كيف فانظر

 منها خري هم الذين للظاملني يعطه مل ما والعزة الرفاهية من اهللا فأعطاها عليه،
  .اخلبث يكثر حني اهللا يهلكها وإمنا دينا،

 أن حىت به، ينبهرون وجعلهم أمجعني، آدم بين إىل العدل اهللا حبب وقد
 قناعاته، غير رمبا أو الدمار أسباب من اتمع يف ما نسي رآه إذا أحدهم

 القائد على وحكمه العزيز عبد بن عمر عدل رأوا ملا مسرقند أهايل أن كما
  .اإلسالم يف طوعا دخلوا الباهلي، مسلم بن قتيبة املسلم

: قال حراسة، بال شجرة تحت نائما عمر كسرى رسول رأى وملا
  ".عمر يا فنمت فأمنت عدلت"

 بظلم وقارنوه املسلمني عدل رأوا ملا اإلسالم يف مصر أهل ودخل
 هذا يقول ما: لوزيره فقال خربة يف ينعق بوما األكاسرة أحد ومسع الروم،
 عمر اهللا أطال إن: "يقول -الرعية ظلم عن امللك ليزجر-: فقال الطائر؟

  ".هذه خربيت مثل املدن لك أصبحت امللك
 على القسطنطينية يقاض حكم ملا الدهشة من حالة أوروبا وأصاب

  .روميا رجال ظلم ألنه بالقصاص" الفاتح حممد "فاحتها
 القيامة، يوم إىل تتلى متواصلة، آيات أنزل تعاىل اهللا أن ذلك من وأعظم



 

 
 

١٢٠٥ 

 ابن "نافقنيامل من وليس اليهود، أحد هو سرق الذي أن الكرمي رسوله ظن ملا
   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �﴿: تعاىل قال" األبريق

 ومع ذلك، على خلقه أكمل اهللا عاتب كيف فانظر ،]١١٢:النساء[ ﴾®   ¬
 املشركني مع حىت بالعدل، تعاىل أمره الظلم عن وأبعدهم الناس أعدل  أنه

   ¶  µ  ´  ³ ²﴿: فقال بيته، عن اإلسالم أهل صدوا الذي
¸   ¹   º   »   ¼   ½﴾ ]٢:املائدة[.  

 من عدال أكثر ألا غريها على بريطانيا خيتار إمنا املسلمني من وكثري
 أصحابه  النيب أمر وقد الغربية، الدول بقية ومن منها، هاجر اليت البالد

  ).أحد عنده يظلم ال ملكا فيها إن: (قائال احلبشة إىل باهلجرة
 أن يرجو فإنه املظلومني، لدعاء احلساب حيسب الماإلس أن وكما

:  قال قيمة، كبري على يدل ال مظهرهم كان وإن الصاحلني دعاء اهللا يتقبل
)ألبره اهللا على أقسم لو طمرين ذي أشعث رب(، وقال ) :تنصرون إمنا 

 أعظم لألمة يتحقق كيف فانظر ،)وإخالصهم بدعائهم بضعفائكم وترزقون
 أي يهدر ال املسلم فاتمع الضعفاء، ؤالء والرفاهية لنصرا ومها مطلبني
 أحد، أي بدعاء يستهني وال جهد، أي حيتقر وال فرد، أي يزدري وال طاقة،

 اجلاهلون يظن كما- احملسوس املادي اجلانب يف حمصورة الطاقات وليست
 ورب خدرها، يف عجوز بدعاء حتقق -فاصلة معركة يف عظيم نصر فرب
ار به وأجرى الثمرات به وأكثر األرض به اهللا تأنب غيثباستسقاء األ 
 ضخم حقل ورب الليل، جوف يف اهللا سأل مستغفر أو التحفيظ، يف طفل

  .املستضعفني من صاحل رجل أو صاحلة امرأة بدعوة اخلرباء اكتشفه للنفط
 قيمته يعلمون واملؤمنون ضعيفا، كان مهما املؤمن سالح هو فالدعاء

  .واإلحسان والذكر صدقةال وقيمة
 حال يستطلع رجالً الباهلي، مسلم بن قتيبة املشهور القائد أرسل وملا

: قتيبة قال" ا يدعو أصبعه رافعا وجدته: "وقال إليه عاد واسع، بن حممد
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 رواية ويف شهري، وسيف طرير شاب ألف ثالثني من عندي خري تلك إصبعه
  .إخل...) ألف مئة من خري: (أخرى

 تعطي ما أنفقت أنك لو: "زنكي حممود الدين نور للمجاهد وقيل
 وأنفقها ختطئ، ال اليت السهام عن املال أقطع ال: "فقال اجليش، على لألربطة

  !"وتصيب ختطئ اليت السهام على
 الظلمة، به يعلم وال الكرمي ومواله العبد بني أنه الدعاء عجائب ومن

  .التقارير عنه املخربون يكتب وال
 وحرم وصغارا، كبارا للمستضعفني حقوقًا الشرع جعل لذلك ووفقًا

...) صغرينا ويرحم كبرينا يوقر مل من منا ليس: ( وقال مسلم، أي احتقار
 أبا يا: (ألحدهم قال كما األطفال مداعبة  خلقه من وكان. احلديث

 مهما سؤاهلا أو شكواها العجوز من يسمع وكان ،)النغري فعل ما عمري
  !.مبلك وليس نيب أنه به وعلم حامت بن عدي له عجب مما وهذا أطالت،

 أو سياسية أمور عن الصغار يسأل  اخلطاب بن عمر وكان
 يف العذارى عوف بن الرمحن عبد وشاور أذهام، حدة يبتغي عسكرية
  . عمر بعد اخلليفة يكون من خدورهن

  .جدا كثرية السلف عن ذلك يف واألخبار
 واملسكني الضعيف حيتقرون الذين الغربيون، يفعله ما عكس وهذا

 عن ورثوه الداء وهذا إليهم، اإلحسان وحرموا قتلوهم ورمبا واملعاق،
   µ   ´   ³   ²   ±﴿: نوح قوم قاله قدمي داء وهو الكفرة، أسالفهم

¶   ¸   ¹   º﴾ ]فرعون وقاله ،]٢٧:هود :﴿W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   
_   `   a﴾ ]فالز٥٢:خر[.  

 جنلس كي األعبد هؤالء عنا اطرد: ( اهللا لرسول الشرك زعماء وقال
 املنافقون ونبز ،"قريش جالبيب "املهاجرين أيب بن اهللا عبد ومسى ،)معك
  .معلوم هو مبا ينبزوم واليوم ،"سفهاء "بأم اإلميان أهل

 عهميتب األنبياء هكذا: "قال الذي" هرقل "اآلخر الكافر منهم وأعقل



 

 
 

١٢٠٧ 

  ".العاقبة هلم تكون مث الناس ضعفاء
 احلديثة، املالتوسية مث مالتوس سار املشركني أولئك طريق وعلى

  .فيه اإلجرام وعتاة الغرب وكفار والنازية،
 مالتوس ذلك وأحيا الصدقة" هرياقليط "اليوناين الفيلسوف حرم فقدميا

 متوالية وفق يزيدون السكان إن وقال العلم، من مسحة عليها أضفى بنظرية
 متوالية وفق -زعم كما- يزيد فإمنا الغذاء أما إخل، ١٦ ،٨ ،٤ ،٢: هندسية
 بالوسيلة الفقراء من التخلص جيب ولذلك. إخل... ٤ ،٣ ،٢ ،١: عدديه
 نظريته داروين استلهم ومنه ذلك، طورت اجلديدة املالتوسية إن مث. املناسبة

  .لألقوى البقاء وأن الطبيعي االنتخاب يف
 منتج غري ألنه نازيا، أملانيا كان ولو اجلريح قتل النازية قررت كما
  .مادية فائدة بال الدولة يكلّف قد وعالجه
 ما أجازوا إذْ وأذكى، أعجب هو ما استخدموا فقد األيام هذه يف أما

 مع وحنوه، بالسرطان كاملصاب شفائه من ميئوس لكل" الرحيم القتل "يسمى
 اجلاهلي املعيار هو فاملتبع عنده، من اهللا يشفيه وقد أثر له املريض دعاء أن

   X﴿ منهم للمستضعفني مثود من املستكربون قال وقد والثروة، الصحة القدمي
Y   Z   [   \﴾ ]املترفون ويقول ،]٧٦:األعراف ﴿g   h   i   

j   k   l   m﴾ ]لنفسه الظامل اجلنة صاحب وقال ،]٣٥:سبأ ﴿'   (   )   
: قال هللا، أسلم واحلضارة التقدم ملدعي قيل وإذا ،]٣٥:الكهف[ ﴾,   +   *
 وهل اليمن؟ أم أمريكا أهي ]٧٣:مرمي[ ﴾¤   £   ¢   ¡   �   ~﴿

 موديالت أحدث يركب من وهل العشش؟ كأصحاب القصور أصحاب
  البعري؟ أو احلمار يركب كمن السيارات
  الكربى؟ الصحراء دول أو بنغالديش مثل الغرب ودول أمريكا وهل

 عبده على القرآن أنزل حني احلق، خالف قد عندهم تعاىل اهللا أن بل
 املعيار هو وهذا عظيم، القريتني من رجل على يرتله ومل ، حممد الفقري



 

 
 

١٢٠٨ 

  .املوروث اجلاهلي
 اجلاهلية واملعايري احلضارات وتتطور العصور، تتبدل كيف اهللا فسبحان

 وهذا حبر، طرش وهذا خضريي هذا يقول من نسمع فالزلنا هي، هي
  .إخل ... هندي، قطعة وهذا سبعة، صفر من وهذا تكروين،

 متنعهم مل كيف" اخلاصة االحتياجات ذوي "املعاقني قيمة إىل وانظر
 بن عبدالرمحن كان فقد والتحدي، والعلم اإلبداع عن اجلسدية إعاقتهم
 بل هأكم نوبيا أسود عطاء وكان كفيفا قتادة وكان أهتم، أعرج  عوف

 وكان الدنيا، أهل وحيقره األعني تزدريه مما كانت كلها صفات مثان فيه
 كانوا علمائنا أعظم أن وحسبك أعرج، املازين وكان أطرش، الرافعي
 والشيخ باز بن العزيز عبد والشيخ إبراهيم بن حممد الشيخ: البصر مكفويف

  .مجيعا اهللا رمحهم محيد بن اهللا عبد
 كل: "العامة يقول كما لغريهم، أيضا هو بل باملسلمني خيتص ال وهذا

  "جبار عاهة ذي
 القرن معجزة يسموا اليت األمريكية" كيلر هيلني "إىل مثال فانظر
 السيمفونيات صاحب بيتهوفن أن كما صماء، عمياء كانت وقد العشرين،

 انتخبه الذي الوحيد أنه مع مقعدا، كان روزفلت والرئيس أصم، كان
  .مرات بعأر األمريكيون
  .]١٣:احلُجرات[ ﴾Q R S T U﴿: قال حني األمر حسم تعاىل واهللا

 فوق مصونة ذوات وال زرقاء، دماء وال متفوق عرق فيه ليس واإلسالم
  .املهنة أو النسب حبسب تصنيف وال مقدسة، أبقار وال النقد،

 ملا احلقيقي احملك هي والواجبات، احلقوق يف البشر بني واملساواة
 تستثين أن أما ،"والعدل والدميقراطية، اإلنسان، حقوق "غربيونال يسميه
 بينما األلوف، مئات منهم مات الذين العراقيني أمهات الربيطانية العدالة
 غاية فهذا فقط، بريطانية أما) ١٧٠ (وسبعني ملئة" بلري توين "يعتذر

  . االحتقار
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 احلرب أن قرر الذي" شلينكوت "تقرير بعد اعتذاره،" بلري "قدم اوإمن
  .حياكَم أن خشي أن وبعد خطأ كانت العراق على

 ضد باملظاهرات احلائط عرض" بلري "ضرب فلم خطأ كانت وإذا
  لبوش؟ خارجية وزير مبثابة يكون أن ورضي احلرب،

 حتوله يف نطمع جيعلنا الكاثوليكية إىل اإلجنيلية من" بلري "حتول أن على
 يف املسلمني على سيما ال كبري اجبو ودعوته زوجته، كأخت اإلسالم إىل

  .بريطانيا
 قال أن بعد ألحد يعتذر فلم" بوش ووكر جورج "األمريكي الرئيس أما

 وحنن جرائمه، كل الشماعة هذه على وعلّق ضلّلته األمريكية املخابرات إن
  . أحد اعتذار ننتظر ال

 ومن! الكنيسة إىل أحد كل وزوجته هو يذهب أن" بلري "تقدمية ومن
 يذهبون الذين العراقيون أما! متعصبا أصوليا يكون أن الصغري بوش قدميةت

: قال أسلمت قد ابنتك إن لبوش قيل وملا! وإرهابيون متأخرون فهم للمسجد
  .صحت إذا) نعمة (وتلك ،"العراق لعنة هذه"

 يستحقون أال األغنام من قطيع هم وإمنا بشرا ليسوا العراقيني أن هب
  ؟الدرجة هذه إىل رخيصة دماءهم أن أم جماملة ولو رئيسنيال من اعتذار كلمة

 املزعومة؟ اإلنسان حقوق وأين تدعون؟ الذي األخالقي الضمري وأين
  ؟البشر بني تساوي اليت دميقراطيتكم وأين

 له يكون أن دون جمتمع أي يعيش ال أنه التاريخ استقراء دلّ وقد
 وقد نصارى، أو يهودا كتابال أهل اليوم املسلمني أعداء أعدى ومن أعداء،
 وقد كفروا، كما نكفر لو يودون أم وأخربنا اتباعهم من اهللا حذرنا

 قال الذين النفاق أهل وكذلك لتنصرينا، جاهدين ويعملون أرضنا اغتصبوا
 التقية أصحاب املنافقني ومن ،]٤:املنافقون[ ﴾Ä Å Æ﴿: عنهم اهللا
 املالكي ومنهم الشيعي، دواحلش) مكة فيلق (أنشأوا الذين" الرافضة"

  .وغريهم واإلمساعيلية والنصريية والعبادي،
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 أن أو املاليل، بروتوكوالت يعلم رافضي كل أن نظن أن الغباء ومن
 مقاتل كل أن أو البابا، بأهداف يعلم األوىل الصليبية احلروب يف جندي كل
 علمي ماسوين كل أن أو األبيض، البيت خمططات يعلم األمريكي اجليش يف

  .وهكذا... احملافل بأغراض
 على القومة إىل اتمعات ندعو وال بالعنف، اهللا ندين ال وحنن
 املنكرات وينكر اهللا إىل يدعو أن جيب مؤمن كل أن نرى وإمنا حكامها،

  .أحد كل وينصح
 كانت فقد للثورات، العكسي األثر رأينا التارخيية الدراسة خالل من بل

 إن مث ،إنطوانيت وماري عشر السادس لويس لىع ثورة الفرنسية الثورة
 األكرب املستبد الثورة بعد وجاء بالثورة، القائمني رؤوس قصلت مقصلتها
  .نابليون

 أيام احلر السوق إىل الروس ارتد مث روسيا قياصرة على البالشفة وثار
 الناصر عبد مجال جاء مث فاروق امللك على جنيب حممد وثار وبوتني، يلتسن

  .ذلك من أعمق يكون أن البد فالتغيري كثري ذلك وأمثال أفظع، وه مبا
 تعاىل اهللا إىل والدعوة املنكر عن والنهي باملعروف األمر إىل ندعو وإمنا

 علينا اهللا فرض من جناهد ا مث العقيدة، وتصحيح احلجة وإقامة أمر، كما
  .منحوتة أو بشرية املعبودات وكل األصنام وحنطم جهاده،

 الناس، عليها اليت العقائد تغيري من يبدأ اإلسالم يف االجتماعي ريفالتغي
   |﴿: تعاىل قال الكي؛ الدواء آخر أن إذ اجلهاد وآخره  حممد فعل كما

 ما على نثور أن فيجب ،]١١:الرعد[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {
  .والظلم ةوالغفل والغيبة واحلسد والشح واألنانية الدنيا حب من بأنفسنا

 مبا أو غريه مبوقف أحدا نلزم وال واملفاسد، املصاحل نراعي أن وجيب
 وكان) صاحبكم على صلوا: (للصحابة يقول  النيب كان فقد غريه، يعلم

 عن الناس ينهى ال لكن املنافقني على يصلي ال  حذيفة سره صاحب
  .عليهم الصالة
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  .احلجاج خلف يصلون الصحابة بعض وكان
 كل أن والقاعدة وهكذا، اجلهمية، خلف يصلي أمحد اإلمام كان وقد

 مبتدعا، أو ظاملا نفسه يف كان ولو خلفه، الصالة صحت صالته صحت من
 صحة على دليال صالته صحة وليست خلفه الصالة احلق أهل يتعمد ال لكن
  .تصرفاته باقي

 إطالتها يريد الصالة يف يدخل كان  أنه الناس أحوال مراعاة ومن
  .بأمه رمحةً قصرها طفل بكاء مسع ذافإ

 اجلمعة، يصلي أالّ العيد صلى ملن رخص ومجعة عيد يوم اجتمع وإذا
  ).ثوبان لكلكم أو: (قال الواحد الثوب يف الصالة عن الصحابة سأله وملا

 أفتان: (ملعاذ قال الصالة يطيل معاذا أن احلرث صاحب إليه شكى وملا
 يتامى قدم فإنه كاملال، الصالة غري يف ىتح  شأنه وهكذا ،)معاذ يا أنت
 خادما يعطيها أن عنها اهللا رضي فاطمة ابنته طلب على الصفة وأهل بدر
  .إخل..

  :اتمع خدمة يف اإلعالم -
 عنها منافحا اإلسالمية للعقيدة خادما اإلسالمي اإلعالم يكون أن جيب

 واقع لذلك، خصبة مادة الواقع يف كان إن سيما ال شيء كل يف ا ملتزما
 األمة لثوابت يتنكر حني رسالته اإلعالم ويفقد أعدائها، واقع أو األمة

 اإلعالم يف احلال هو كما بناء، وسيلة ال هدم وسيلة ويكون وأخالقها
  .وغريها" سي يب إم"و العربية "قناة مثل األسف مع السعودي

 أداةو هدم معول يصبح أن العليا وأهدافه رسالته فقد من وأسوأ
 الناس أن مع والرذيلة الشهوات أوحال يف الشباب معه وميرغ يتمرغ سقوط،
 الصحيحة الوجهة فقده إىل إضافة مهنته يفقد وبذلك متويله، مصادر يعلمون

  .-الفرق لترى جماورة بفضائيات السعودي اإلعالم قارن-
 تشغل وال جادة، قناة ولكنها إسالمية قناة اجلزيرة قناة ليست فمثال
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  .به تبدأ ال لذلك اضطرت وإذا العادية قطر بأخبار املشاهد
 األمم عند باإلجنليزية األوىل القناة وكذلك بالعربية، األوىل القناة وهي

 برامج وفيها باخلسران، نفسه على حكم من إال يستعديها وال املتحدة،
 املتضادة للمواقف عرض وفيها" واشنطن من "برنامج مثل مفيدة حتليلية

 املقابالت يف ما وبعض" املعاكس االجتاه "برنامج يف كما املتناقضة آلراءوا
 اإلعالم ينشره مما تستفيد الشعوب، مع دائما وهي مجة، حقائق جتريها اليت

  .أمريكا واقع عن نفسه األمريكي
 من وغريه -اهللا هداه- الظفريي علي: األستاذ تفريق يعجبين وال
 هو؟ اإلسالمني أي فمن السياسي، اإلسالم يهيسم وما اإلسالم بني املذيعني

 كان ومن ؟!الكفار مع التعامل وآيات والشورى احلكم آيات نضع وأين
 قياس يصح وهل قيصر؟ أم كسرى أهو  النيب أيام يف السياسي احلاكم
 موضوعات نفس هي القرآن موضوعات وهل النصرانية؟ على اإلسالم
  الرمسية؟ األناجيل

 قناة على ويل السعودية،" العربية "قناة من خري حال ةأي على واجلزيرة
  .موضعها هذا ليس أخرى مالحظات" اجلزيرة"

 املغرب بالد يف اإلخوة على اعتمادها هو متيزها سبب أن وأظن 
 أخطاء هلا بالفصحى التكلم على حرصها مع وهي الشام، وبالد اإلسالمي

 مثل أو مثل مبعىن" هكذا" استخدام منها غريها يف األسف مع انتشرت لغوية
  .نفسه اخلطأ السعودية اإلخبارية قناة منها استعارت وقد. هذا

 الغربيني من أعلى فهي علٍ، من لألمور تنظر أن اجلزيرة من وأرجو
 أمساه عما يبحثون حيارى غالبا وهم آراءهم، تستطلع أو تقابلهم الذين

  .اجلزيرة متلكه الذي الفطرة دين" روسو جاك جان"
 تفضح وثائق من اجلزيرة لدى ما على العريب التحالف اعتمد إمناو

" العربية "قناة يتابعون وال يتابعوا هنا الناس من كثري وكان ،وأبناءه املخلوع
  .الصحوة وذم اتمع بإفساد املشغولة
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 وال ألقواهلا يستمعون حني كافة العقول أصحاب من ألعجب وإين
 ذلك وأمثال واملخيمات املساجد يف الدروسو الصحوة أيام حالنا يقارنون

 من املفسدون اختطفنا أن بعد حالنا كيف مث واألمن، والنعمة اخلري من
 وكان اهليئة من فروا الذين أن وكيف األسعار، وغالء العيش وضيق األزمات
 وبال عقال ذو وهو املنكر ينكر من هلم اهللا أخرج حرا يف حمصورا جهدهم

 حان إذا املشجعني بعض أن وكيف أصال، شعرة وجهه يف سلي رمبا بل حلية،
 للنساء مسحوا وملا امللعب، يف أحدهم ويؤمهم يتجمعون الصالة وقت

 ملا صوتا نسمع مل بينما أنفسهن، النساء ذلك على اعترض املالعب بدخول
  .الدينية املؤسسة سمونهي

 تستعجلون أم اهللا تتقون أال والصحف، القنوات املفسدين تولون من فيا
  !الفساد على اتمع وجتربون نقمته،

 ديايث ولسنا عرضه، على االعتداء مقابل نفسه لديه ون منا كل وحنن
 تعمله الذي القتل من أشد العربية تنشرها اليت والفتنة واملوارنة، كاألمريكان

  .داعش
 تسمية سعودي، أمن رجل أي يقرها ال اليت" العربية "منكرات ومن

  !.طقوسا احلج شعائر وتسمية جئنيال احلجاج
 قناة مثل العرب بني األمركة تنشر قناة البنتاجون اعتمدها ولذلك

  ".احلرة"
 ال اإلسالمية غري- القنوات هلذه األمر يستطيع من على جيب وعموما

 وإال تتوب، أن - الشعب وتلهي آمنوا الذين يف الفاحشة تشيع اليت سيما
 الصحابة أتلف وقد الطرب، وآالت اخلمر دنان على قياسا غلقها له جاز

 بن عمر ذلك وتبع حترميها، اهللا أنزل ملا اخلمر ظروف عنهم اهللا رضي
 الثقفي رويشد وحانوت وقاص أيب بن سعد باب أحرق الذي  اخلطاب

  ".فويسق "عمر ومساه
  !رافضية قناة تكون أن الرافضة يستحي وأخواا القناة وهذه
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  :ةاليمني القبائل -
 حبر حىت املشرفة مكة جنوب من العربية اجلزيرة جنوب يشمل اليمن

  .عرفة طود جنوب كان ما كل يشمل اليمن إن األصمعي وقال العرب،
 املعروف اليمن يف فروع ولألزد ،"األزد "اليمنية القبائل أشهر ومن

 مث حوهلا، وما أا يف ينتشرون أم كما والزرانيق، باجل يف جتد كما اليوم،
 وكان جند، يف سيما ال وغربا شرقا انتشرت اليت البقوم قبيلة منهم تفرعت

 ملوك أن كما العراق، يف وجود أيضا وهلم بالشام، الغساسنة األزد من
 الصحايب هريرة أبو هو دوس أشهر أن على دوس من اإلسالم قبل العرب
  .املعروف اجلليل

 خزاعة وكذلك اسرالدو قبيلة -األرجح على- األزد قبائل أشهر ومن
 وقد غالبا، دوس إىل يرجعون الذين عمان أزد كذلك األزد ومن هلب، وبنو

 يف حزم ابن وذكر البلوش، ينتسب وإليهم اخلليج شرق أيضا انتشروا
  .امللْك ر على األندلس يف دوس مساكن أن اجلمهرة

 اليوم، حىت مشهورة كرمية قبيلة وخثعم خثعم، اليمنية القبائل ومن
 أشهر ومن امة، يف فروع وهلا بيشة، قبائل أكرب وشهران أكلب هاومن

  .بالشام رابط الذي اخلثعمي، عبداهللا بن مالك رجاهلا
 الشيخ احلديث ويف والسهيلي، عميس بنت أمساء القدمي يف منهم وكان

 والشيخ. امللكي للديوان رئيسا كان الذي" النويصر"و سحمان بن سليمان
 ردود له وكانت قريته، أعرف فاضل شيخ اهللا، هرمح سحمان بن سليمان

 املعروف) الدويش فيصل (ااهد شهران ومن واخلليج، العراق جهمية على
  .تارخيياً

 عسري مثل مشهورة كثرية قبائل أيضا العربية اجلزيرة جنوب ويف
 وبكيل، وحاشد يام منها كبرية قبائل تتفرع مهدان ومن ومهدان، وقحطان

 ووائلة، ووادعة وخوالن، وكهالن وكنده محري اليمنية ائلالقب أشهر ومن
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 ورمبا بعض، إىل بعضها وينتمي كثريا أنساا تتداخل اليت القبائل من وكثري
  .زهران كل على دوس اشتهرت كما األصل، من أكثر الفروع بعض اشتهر

 مث وجديس، وطسم ومثود عاد منهم الذين البائدة العرب مهد واليمن
 شرفاً وكفاهم اإلسالم، مدد هم اليمن أهل وكان باإلسالم، زهمأع اهللا إن
 تعاىل واهللا األزد، فروع أشهر ومها ،)واخلزرج األوس (األنصار منهم أن

 ملكه فكان غنيمة، الشام وجعل والسالم، الصالة عليه لنبيه أنصاراً جعلهم
  .قبل من الكتاب أهل أخرب كما بالشام

 إىل بعضهم فخرج البلدان، يف زداأل تفرق مأرب سد انفجر وملا
 جبال إىل وبعضهم ،"املدينة "يثرب إىل وبعضهم الشام، إىل وبعضهم العراق،

 السروات، جبال فسكنوا شنوءة أزد أكثر فأما امه، إىل وبعضهم السروات،
 مث بارق يف أوال سكنوا الذين حوالة، منهم وكان امة، منهم كثري وسكن

 أعرض ملا ممزق كل اهللا مزقهم وهكذا السراة، إىل بعضهم صعد مث امة يف
 الطرق ومنها عليهم اهللا نعمة وجحدوا ظنه، إبليس عليهم وصدق سبأ قوم

  .اآلمنة التجارية
 أوالترباوية ،)الترابني (ينتسب البقوم وإىل البقوم، ينتسب حوالة وإىل
 يف حوالة قبيلة من كثري شارك وقد فلسطني، ويف سيناء، يف الساكنني

 يف أو الكوفة يسكن وبعضهم النهر وراء ما بالد بعضهم وسكن الفتوحات،
 اليت السلفية للعقيدة نشرهم البقوم عن عرف وقد عمان؛ يف وبعضهم املوصل

 سلطان " منهم فكان اهللا، رمحه عبدالوهاب بن حممد ادد الشيخ ا جاء
  ".البقمية وغالية" "جباد بن

 سعود آل واختلف الدرعية الباشا دمر حني اأ اليمن لقبائل يشكر ومما
 عمر "الشيخ قام وملا ومحايتها، الدعوة بنشر قاموا الثانية السعودية الدولة يف

 وأقام لنصرته وذهبوا للجهاد منها كثري تطوع اإليطاليني ضد جبهاده" املختار
 الليبية املرأة أن ومنها ليبيا، يف وأمساؤهم عادام تزال وال هناك، منهم كثري

  .وجهها تكشف من والشاذة تتستر
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 لقتال األيويب الدين صالح مع للجهاد يتطوعون ذلك قبل وكانوا
  .معه ليتطوعوا الطائف من قريبا" حضن "جبل عند واجتمعوا الفرجنة،

 قرشيون أمويون وهم عائض آل املتأخرين اليمن حكام أشهر ومن
 كانوا الذين العباسيني، طشب ليأمنوا السراة جبال إىل التجأوا منافيون،

 رمحه جمثّل بن علي األمري منهم واشتهر أمية، بين إىل انتسب من كل يقتلون
 مدرسة أسسوا أم -الصحيح اعتقادهم فوق- املشكورة أعماهلم ومن اهللا،

 أطلع ومل الظفري يف مثلها أنشأوا أم ومسعت رغدان، يف البنات لتعليم سلفية
  .تارخييا ذلك على

 واختذوا مسلط، بن سعيد رجاهلا ومن شورية، سلفية دولتهم توكان
 مترمجهم وكان ،"طبب "املنطقة قاعدة كانت أن بعد هلم قاعدة أا من
 الدول من والتحذير الفرنج معاداة عنهم واشتهر ،"الغامدي مجاح"

 الربتغال مثل آنذاك، املنطقة ابتالع على حترص كانت اليت االستعمارية
  .أمريكا مث ريطانياوب وإيطاليا

 فقد واالقتصاد، العمران قليلة أيامهم يف املنطقة تكون أن الطبيعي ومن
  .النفط اكتشاف قبل حكموها

  .األزدي أفصى بن أسلم ذرية من حوهلا وما أا أهل وأكثر
 وكانت عائض، آل أيام يف كثرية كانت فقد املواشي وتربية الزراعة أما

 بلدة جعلوا الذين مكة أشراف هلا يتبع كان كما ،العثمانية الدولة تتبع أا
  .وامة السراة يف األزدي املخالف حلكم قاعدة" ظيب قرن"

 الشاطئ أن كما واملخا، الطائف بني ما عائض آل دولة امتدت وقد
 الدعوة نشروا أم ذلك من وأهم ممتلكام، من كان ألفريقيا الشرقي
 املذهب نشروا كما أا، تتبع آنذاك كانت اليت وصعدة صنعاء يف السلفية
 الناس وكان هناك، اإلمساعيلية الباطنية وحاربوا القبائل تلك يف الشافعي
 يومئذ العلم أهل واشتهر العلم، لطلب" الفقيه بيت"و" زبيد "إىل يرحلون

  .الغالبة هي األمية وكانت حمدودا كان العلم أن مع ،"الفقهاء "باسم
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 كانوا فاألدارسة واألدارسة، عائض آل بني التباين يذكرون والناس
  .الدعوة ضعف مع سيما ال امة يف آثار لتصوفهم يزال ال صوفية

 شعره، يف مشرف ابن ذكر الذي اليماين احلي حكام هم عائض وآل
 عائض آل عن كتب وممن للدرعية، الباشا تدمري بعد الدعوة نشروا وقد

 هم كما اليماين، اكشوع الناظر، متعة صاحب الدوسري عبداحلميد
  .والصكوك واملخطوطات القدمية احلجج يف مذكورون
 وبلّسمر عمرو وبنو شهر وبنو وبلقرن غامد (األخرى األزد قبائل ومن

 كان الذين) جبيلة (مالك بين قبيلة وأكربها اليمن قبائل أشهر ومن ،)وبلّحمر
 حلرق  النيب أرسله الذي" البجلي عبداهللا بن جرير "اجلليل الصحايب منهم
 كاألزد، سبأ إىل يرجع والكل النسب، يف خثعم إخوة وهم اخللصة، ذي
 غري وهم درهم، بن اجلعد قتل الذي القسري عبداهللا بن خالد مالك بين ومن
  .حوهلا وما فيفا يف الذين مالك وبين عسري مالك بين

 وغرا، األرض شرق جاب الذي" القرنني ذو "اليمن ملوك أشهر ومن
اهللا ذكر الذي حسان التبع وابنه الكعبة كسا الذي) كرب معدي (بعوالت 

 بلقيس ملكام أشهر ومن أعلم، واهللا يزن ذي بن وسيف القرآن، يف قومه
  .السالم عليه سليمان مع وأسلمت سبأ ملكة كانت اليت

 املصري الطحاوي العالمة احلجر أزد إىل املنتسبني العلماء أشهر ومن
 الصدر يف متحالفني كانوا ومتيم األزد أن املؤرخني بعض ويذكر املشهور،

 أمة أشد هم متيم وبنو الزهراين، عمرو بن مسعود األزد كبري وكان أألول
 فلسطني ويف العراق ويف جند يف يكثرون متيم وبنو الدجال، على اإلسالم
  .هلم وحبه فضائلهم ذكر  هريرة وأبو وغربه، االسالمي العامل وشرق

 بن عبدالرمحن الشيخ ومنهم قحطان، من اليوم جند علماء أكثر أن كما
 جربين، وابن حممد، وابنه تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جامع قاسم

  .حصرهم يصعب ممن وأمثاهلم والراجحي،
 وناصروا وغريها، جند يف انتشروا الذين العجمان قبيلة" يام "ومن



 

 
 

١٢١٨ 

  .املباركة السلفية الدعوة
 عبدالوهاب بن حممد الشيخ إليها دعا اليت السلفية الدعوة يف دخل وقد

 بن هادي "شيخهم كان الذين وقحطان كاألزد اليمنية القبائل من كثري
 الذين القبائل من وكثري وسبيع والدواسر املشهور، والفارس الشاعر" قرملة
  .الدرعية الباشا دمر أن بعد الدعوة أحبوا

 أن ]٣٧:الدخان[ ﴾Â   Ã   Ä   Å   Æ﴿: تعاىل قوله عند كثري ابن وذكر
 يف األزرقي وذكر املشرفة، الكعبة كسى وأنه مسرقند، ملكه بلغ التبابعة أحد

 كثري وابن حزم ابن ذكر كما اجلاهلية، يف الكعبة كسى تبعا أن" مكة تاريخ"
 من احلبشة أخرج ملا يزن ذي بن سيف حادثة والفاكهاين واألزرقي والبيهقي

 وأخرب ، النيب جد هاشم بن عبداملطلب وأجلّ ريشق وفد وأكرم اليمن،
  .الزمان آخر نيب ذريته من خيرج سوف أنه

 ويستدلون السالم، عليه إبراهيم إىل ينتسبون إم يقولون اليمن وأهل
 بني الشديد بالتقارب يستدلون كما ذكرها، جمال هذا ليس بأحاديث لذلك

 أن هو الثابت وإمنا أعلم، ىلتعا واهللا وقحطان عدنان بني ما النسب سلسليت
 العدنانية القبائل بعض وأن منهم، القوم أخت ابن وأن منهم، القوم حليف
 بالد إىل وصل اليمن، يف املتمثل البشري اخلزان أن كما اليمن، إىل اجتهت
 من املعاصرين الباحثني بعض يقول الذي إفريقيا وغرب كالتبت بعيدة

  .اهللا عند والعلم سبأ لقوم آثارا هناك وجدوا أم الغربيني
 آدم األستاذ إن بل لليمن، إفريقيا غرب تبعية قدم على تدل اآلثار وهذه

 عليه موسى عد وهو ذلك تاريخ حدد نيجرييا من وهو اليوريب اهللا عبد
  .السالم

 جزءا هاشم بين وبعض اليوم، زهران من جزءا قريش بعض يزال وال
  .وقريش األشراف من كثري منوالي امة ويف ،)ميسان (بلحارث من

 يف املذكور يقطان وأن قحطان من اليونان إن املصادر بعض وتقول
  .أعلم واهللا قحطان هو التوراة



 

 
 

١٢١٩ 

 فيها وليس العرب جزيرة يف بشري جتمع أكرب هي اليمنية والقبائل
 الغربيون ويسميها شاهقة وجبال ظاهرة متصلة قرى بل واسعه صحاري

  .والصخور اجلبال من فيها ام لكثرة" العريب الدرع"
 األزد انقسم" وخندف شبابة "مها كبريين حلفني إىل العرب انقسم وملا

  .فيهما ودخلوا أيضا
 أعلم فاهللا يغوث بن األزد بن عبداهللا هو عدنان أن اليمن أهل قول أما
 ،)إبراهيم أبيكم ملة: (وقال باإلسالم فضلنا تعاىل اهللا أن وحسبنا حبقيقته،

 إبراهيم هو وأبونا ينفونه، أو ذلك يثبتون الذين هم األنساب يف نواملختصو
 أن على واحللف، باملصاهرة وإما بعضهم يقول كما بالنسب إما السالم عليه
   £﴿: تعاىل قال وقد له، احلقيقي االبن فهو" اإلسالم "عقيدته على كان من

  .]٧٨:احلج[ ﴾¥   ¤
 من وهم هاشم، بين من  اهللا رسول قاطبة اخللق أفضل أن ريب وال

 امي، عدناين منايف  فهو عدنان، إىل وينتسبون قريش، من مناف عبد بين
 املهلب بن يزيد ادعى وملا النار، دخل عصاه ومن اجلنة، دخل اتبعه ومن

 املسلمون يصحح ومل ،"الفاسق "البصري احلسن عنه قال اخلالفة األزدي
 وعلى النص، خالف القرشي ريغ وتولية قريش، من ليس ألنه قط خالفته
  !!السقيفة يوم الصحابة أمجع قرشيا اخلليفة يكون أن وجوب
 صاحب" األزدي جمزأة "عددها من أكثر كان فرمبا األزد مواضع أما

 طريق مواضع سيما ال اليمنيون احلجاج باملواضع الناس وأعرف األرجوزة،
  .احلج

 كثرية كبرية وهي قحطان، العربية اجلزيرة جنوب قبائل أشهر ومن
 أن واألظهر وحديثا، قدميا كثريون علماء منهم ونبغ واألفخاذ الفروع
 النسابني، عند عدنان يوازي وهو قدميا، القبائل هلذه اجلامع اجلد هو قحطان

 واجلعف، مذحج مثل التاريخ يف حمفوظ هو ما قبائلهم ومن كثرية قبائل وهم
  .تثليث بالدهم منو األصلية قبائلهم وغريه اهلمداين وذكر



 

 
 

١٢٢٠ 

 الذي الدين ذا التمسك إىل وغريها اليمن قبائل وكل نفسي وأدعو
  .عاداه من على ونصره وقوة مرتلة وزاده اهللا رفعه به متسك من

 الطائي، حامت اجلاهلية يف منها اليت طيء قبيلة املشهورة اليمن قبائل ومن
 اإلسالم يف ختهأ رغَّبته وقد عدي، أخت هي حامت وابنة حامت، بن وعدي
 كان لو وأنه مرتلتها، وعرف أكرمها الذي  النيب أخالق على وأثنت
  .مذحج إخوة وهم عليه، لترحم مسلما أبوها

 ولذلك الوجود، بوحدة املؤمن املعروف الصويف" عريب ابن "طيء ومن
 ويف حائل يف كثروا وقد ،"مشر "طيء تسمى واليوم ،"احلامتي "أحيانا له يقال
 املندوب قاتل العراقي ضاري الشيخ مشر من وكان والعراق، امالش بالد

 بن املثىن يرأس واليوم اهللا، رمحه الضاري حارث وابنه ،"ليشمان "الربيطاين
 فضح الذي غريب أبو هو حارث الشيخ وموطن العراق، علماء هيئة حارث

  .عذبوهم من بعض ورأيت األمريكان، فيه اهللا
 مطري قبيلة اليمن ولقبائل لألزد ااورة العربية اجلزيرة قبائل ومن
 وشكيمة، وغرية بأس أهل وهم أعلم، واهللا غطفان إا يقال اليت املشهورة
 أعلم، واهللا كهالن إىل ينسبهم بعضهم كان وإن إمساعيليون أم ويرجح

 وكذلك مضر، من أم يل يبدو اليت عنـزة قبيلة كذلك القبائل ومن
 أصلها اليت عتيبة وكذلك ،"السهلي "يكتبون لذينا" السهلة"أو السهول
  .هوازن

 الصحابة بعض لكن اجلاهلية، يف منهم طائفة تنصر فقد تغلب بنو أما
 كثري مثل أم أي اخلرتير، وأكل اخلمر شرب النصرانية من يعرفون إمنا قال
  .اليوم األمريكان من

 املؤرخون ذكر وقد واليمن، قيس بني سيما ال قدمية اجلاهلية والنعرة
 الشهداء بالط معركة يف املسلمني هزمية أسباب أحد كانت أا املسلمون

  !!اليماين الغافقي عبدالرمحن القائد كان حيث" بواتيه بور"



 

 
 

١٢٢١ 

 يثري الشيطان كان كيف اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد
  .وهالل أسد بني سيما ال اجلاهلية القبلية النعرة

 على لشعب منها كان ما سواء كلها اجلاهليات بنبذ ماإلسال جاء وقد
 على لعريب فضل فال آخر، على للون أو أخرى، على لقبيلة أو آخر،

 اليوم أخذت اجلاهلية وهذه بالتقوى، إال أسود على ألبيض وال أعجمي،
 قسمها كما الوطنية يسمونه منه، أضيق رمبا بل اخلليج كدول إقليميا شكال

 ومن الوطين بني يفرقون الصلييب التقسيم هذا وعلى ،"وبيكو سايكس"
 للتفاخر، اجلاهليون هؤالء جعله للتعارف اهللا جعله وما األجنيب، يسمونه

 كان ما حىت العرب جزيرة الكفار استيطان جيوز وال الكافر، األجنيب وإمنا
  .وسقطرة وحنيش ودهلك البحرين مثل اجلزر من هلا تابعا

 ربيعة على وفضلهم واإلميان، باحلكمة اليمن ألهل  النيب شهد وقد
 القرآن، قرأوا إذا وأصوام ببكائهم األشعريني مرتل يعرف وكان ومضر،

  ".القلوب قست مث كنا هكذا: "قال بكاءهم مسع ملا والصديق
 علي املشوي املخلوع ضد تظاهروا ملا أم املعاصرة حكمتهم ومن

 املظاهرة ألن -الرشاشة أسلحتهم- "اآلليات "حيملوا مل صاحل، عبداهللا
  .بيت كل يف فالسالح وإال سلمية،

 قرأوه، إذا يسمعه فيمن تأثريهم وكذلك يزال، فال بالقرآن تأثرهم أما
 رجل بالباب فإذا النبوي، املسجد دخول مرة أردت أنين أنسى فال أنس وإن
 قول رتوتذك ،"معرضون عنه أنتم عظيم نبأ هو قل: "تعاىل قوله يقرأ ميين
  ).بالقرآن األشعريني رفقة أصوات ألعرف إين ( النيب

 والنفَس ،)اليمن جهة من الرمحن نفَس ألجد إين (احلديث يف ورد وقد
 املعارك أهم كانت فعال وعليهم املسلمني، عن اهللا نفّس همفب الفرج، هو

  .اإلسالمية
 أم احلديث يف ثبت كما جيوشه م  اخلطاب بن عمر أمد وقد

  .القادسية غنائم بربع البجلي عبداهللا بن جلرير وكتب اإلسالم، مدد



 

 
 

١٢٢٢ 

 لو مكة أهل يغلب اليمن جيش أن تيمية ابن اإلسالم شيخ وذكر
  .حاربه

 اآلخر واحترام به، والعمل احلق قبول وهي عظيمة ميزة اليمن وألهل
 يمالتعظ وكثريو قريش، ولقبيلة  للنيب احملبة شديدو وهم رأيه، خالفهم وإن

  .واجلهاد للدعوة خصبة مادة جتدهم املميزات وهلذه اهللا، لكتاب
  النيب إليهم يبعث أن دون طواعية أسلموا أم فضائلهم أعظم ومن

 فلم هم، قتلوه العنسي األسود ارتد وملا فقط، كتابا إليهم بعث وإمنا جيشا،
  .منهم ارتد من الصديق يقاتل أن حيتاجوا

 إم أمريكا تقول ولذلك وأمريكا، الصهاينة على الناس أشد اليوم وهم
 أكثر إن وتقول الشعراء، من قريبا مهور وداي طائراا ومتشط ،"إرهابيون"

  .زهران ومن غامد ومن املخواه ومن عمر بين ومن رغدان من االرهابيني
 وطاعتهم وبأسهم شجاعتهم اهللا رمحه الدن بن أسامة الشيخ عرف وقد

 احلارثي، علي أبو: معه كان من أشهر ومن منهم، واحدا كان بل
  .والزهراين والشهري، والعولقي، والفقعسي، واآلنسي، واحلجوري،

 منذ مواطنها تغير مل أا اليمن قبائل يف الباحث نظر يستلفت ومما
 غريها، بالد تأيت وبعدها معروفة، حدودا قبيلة لكل وأن اليوم، إىل اجلاهلية

 ذلك كان شهر وبنو عمرو بنو تتداخل مثلما همقبائل بعض تداخلت وإذا
 كثرة مع وهم ذلك، عن اهللا رمحه اجلاسر محد األستاذ وحتدث عجبا،

 ويفضلون الشريف، احلديث يف ذلك جاء كما منيعة حصون أهل عددهم
 أن دوس أهل أراد ولذلك شرفا، اهللا زادها مكة يف حىت اجلبال أعايل سكىن
  .األنصار إلخوم الشرف هذا جعل اهللا أن غري إليهم  النيب يهاجر

 أنس بن مالك اإلمام اليمن أهل ومن أزدية، الشافعي أم وكانت
 املباركة، اجلزيرة هذه إىل قدم ملا اهلروي ذر أبو األزد صاهر كما األصبحي،

 بن علي املؤمنني أمري قال وهلذا اليمن، أهل من  معاوية جند أكثر وكان
 الدرهم صرف الشام بأهل صرفتكم أين تودد: "جليشه  طالب أيب



 

 
 

١٢٢٣ 

 ،"األنبار خيله بلغت قد غامد أخو هذا: "وقال بعشرة، الواحد أي" بالدينار
  .عوف بن سفيان يعين

 أمحد هزمتا وزهران غامد قبيليت أن اليوم إىل األزد بعض به يفخر ومما
 ةحبقيق أعلم واهللا مدافعه، وغنمت باشا يكن أمحد يبدو ما على وهو باشا،
 أما لذلك، مؤيدا املنطقة بتلك" المازيه موريس "مرور عدم كان ورمبا ذلك،
 اليت الباشا، جيوش هزمت أا يذكر فالتاريخ" البقمية غالية "املدعوة الثرية

  .الدرعية يف انتصرت قد كانت
 بنبذ مجيعا اجلميع أوصي أنسام حبفظ الدعاة اإلخوة أوصي إذ وأنا

 العكس، أو الشمال أهل اجلنوب أهل حيتقر أن يصح فال اجلاهلية، النعرة
 هو كما أو اإليطاليني، اإلجنليز حيتقر حيث أوروبا مشال يف احلال هو كما
 كما منطقتهم، غري من كان من حيتقرون حيث هنا، الليرباليني بعض حال
 عليها وردت" اجلنوب من اخلادمات نستقدم "قوهلا العلمانيات إلحدى قرأنا

 يف والشر فاخلري! ليرباليات سائقات إىل حيتجن بأن اجلنوب نساء إحدى
 القبائل بني التفاضل يرجع وإمنا وأسرة، قرية كل يف بل جمتمع وكل بيئة كل

 عرب فإن صح ما الفضائل من هلم اليمن أهل كان وإذا الوحي، إىل واألمم
 أهل فضل الذي  وهو واآلخرين، األولني سيد  النيب رهط هم الشمال

  .ومضر ربيعة على اليمن أهل وفضل اإلبل، أهل على الغنم
 سد من قريبا أصال يسكنون كانوا األزد قبائل من مينية قبيلة" حوالة"و
 سبق، كما البالد يف األزد وتفرق العرم سيل عليهم اهللا سلط مث مأرب،
 وهم يثرب، إىل وبعضهم الشام إىل وبعضهم العراق، إىل بعضهم ورحل
 فانتقلوا حوالة أما واخلزرج، األوس منهم كان حيث األزد، وأشرف أفضل

 السيما امة يف بقية منهم وبقيت السراة إىل امة ومن امة إىل مث بارق إىل
 القبائل وأقرب حوالة، أودية أحد هو الذي اخليطان وادي ويف) اخلبيرة (يف

 حوالة منو وزهران، وغامد شهر وبنو بلقرن هم واخلزرج األوس غري إليهم
 ومناطق الشام وبالد اخلليج ومشيخات وجند تربة يف يسكنون الذين البقوم،



 

 
 

١٢٢٤ 

 الفتوحات أيام منذ والتركستان خبارى إىل هاجروا حوالة من وكثري أخرى،
  .أعلم واهللا

 قبيلة أي من ندري فال األزدي، املؤرخون أو النسابون يقول ما وغالبا
 من الطحاوي أن املؤرخون يذكر كما، كذا أزد من فيقال يوضح وقد هو،
 ابن عنهم قال الذين زهران األزد قبائل أكرب أن والظاهر مثال، احلجر أزد

 بني ما اآلن شرونتوين حسن، وبنو دوس فروعهم ومن ،"عظيم قبيل "حزم
 إىل انضم وبعضهم كثري، امة يف وهم األمحر، والبحر والرهوة الطائف

 أزد ينتسب وإليهم دوس، زهران قبائل وأشهر قريشاً، حالف أو األحالف،
 يف دهمج اسم تقرأ حني مبسقط القومي التراث وزارة كتب وختطئ عمان،

 أيب بن املهلب هؤالء عمان أزد ومن الدوسي، هو وإمنا البدوي املخطوطات
 اخلوارج، من محاها ألنه املهلب، بصرة فيقال البصرة إليه تنسب الذي صفرة
  .بكرمه املشهور لبامله بن يزيد ابنه ومنهم

 بن محاد أعالمهم ومن واملوصل، وبغداد الكوفة سكنوا األزد وبعض
 النهر، وراء ما وبالد خبارى إىل هاجر منهم وكثري واسع، بن وحممد زيد،

 األنصار غري األزد وأفضل واألندلس، املغرب وبالد مصر سكن من ومنهم
   النيب عن وايةر الكرام الصحابة أكثر وهو ،" الدوسي هريرة أبو"

 اليوم، حىت واملعروف البخاري صحيح يف املذكور ضان قدوم من إليه هاجر
 املدينة إمارة ويل أنه مث احلفظ، قوي فكان ، النيب له ودعا خيرب، فتح بعد

 محمة كان وقبله احلديث، رواية عن األسواق يف الصفق يشغله ومل النبوية
 قرعوا وخرف، كرب فلما اجلاهلية، يف العرب بني يقضي كان الذي الدوسي،

  :فقال لينبهوه العصا له
  ليعلما إال اإلنسان علِّم وما       العصا تقرع ما اليوم قبل اللب لذي

 يف معروفة وقبيلته الدوسي عمرو بن الطفيلُ الصحايب محمةَ من وخري
 قرشي من إال هدية أقبل أال مهمت لقد: (قال  النيب أن صح وقد السراة،

 ما يستقلون وال اهلدية مينون ال ألم ،)دوسي أو أنصاري أو ثقفي وأ
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 والكرم بالسماحة معروفة القبائل هذه تزال وال أخذوا، إن مقابلها يعطون
  .اليوم إىل

 غامد قبيلة األزد ومن املشهورة، املقصورة صاحب دريد ابن األزد ومن
  .والذكاء بالعلم املشهورة

  ".الكامل "صاحب املربد نهمم الذين مثالة األزد ومن
  .أعرف ال ومن ويام، وبكيل حاشد ومنهم مهدان، األزد عم وبنو
 كتبه ما فليقرأ اإلسالم بعد األزد أخبار من االستزادة أراد ومن
 التيجان كتاب وكذلك أرجوزته، يف األزدي جمزأة قاله وما اهلمداين،
 كتبه اوم اليمن، وأقيال محري ملوك وكتاب العني، حور وكتاب

  .الفريوزآبادي
 األماجد األحاديث رواة "كتاب حديثاً ومنها الرجال كتب وكذلك

 يف وكتاب الزهراين، عبدالعزيز الشيخ مجعه الذي ،"وغامد زهران رجال من
 كتاب على فيه واعتمد اجلاسر، محد األستاذ كتبه الذي وزهران غامد سراة

 يف اجلاسر محد يعتمد ما ثروأك املواضع، بعض يف وأخطأ الزهراين، السلّوك
 والصواب، اخلطأ وفيه ويكتبونه، الناس يقوله ما على العرب، وجملة كتبه
 أيا التقي هو احلقيقة يف الكرمي ولكن ماضيها، على الثناء يف تبالغ قبيلة وكل
  .جنته وأدخله له اهللا غفر من هو والفائز كان

 أفراد وبعض روقا،و برقا منها اليت عتيبه حلف يف دخل من األزد ومن
 واحلليف روقا، من أو برقا من أهو تدري فال العتييب فيكتب يعمم عتيبة قبيلة
  ).منهم القوم حليف: ( قال فقد حالف، من إىل نسبته تصح

 آل "عتيبة حكماء واختار البقوم، قبيلة بعض عتيبة حلف يف دخل وممن
 واألرجح املشهور هداا" محيد ابن "رجاهلم وأعظم شيوخاً، ليكونوا" محيد

 ومنهم الدواسر، قبيلة األرجح على األزد ومن ،أعلم واهللا البقوم من أنه
 بن شعيب ابنه مث ،"الناظر متعة "صاحب الدوسري عبداحلميد املؤرخ
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 آل أخبار فيه وذكر ،"السامر إمتاع "بكتابه املتعة أكمل الذي عبداحلميد
  .عائض

 ومنهم كالشنفرى، اهليةاجل يف الشعراء بعض األزد من كان كما
  !!الثقلني شاعر املسمى املرزوقي ممدوح كاألستاذ معاصرون نبطيون شعراء

 وهدى، إميانا اهللا زاده املرزوقي محد كاألستاذ بارزون كتاب ومنهم
  . حديثا" شك اهللا أيف"و قدميا" وطنية أوراق "منها كتب وله

 منهم قسم يزال ال الذين حرب قبيلة أيضا املشهورة اليمن قبائل ومن
 يف وبعضها كثرية، فروع وهلا واملدينة، مكة بني يسكن وقسم اليمن، يف

  .وغريها والشام العراق
 قدميا منها كان اليت" يام "قبيلة وحديثا قدمية املعروفة اليمنية القبائل ومن

 قبيلة العصر هذا يف ومنها الزهري، تالميذ أحد اليامي، زبيد الثقة الروائي
  .املعروفة العجمان

 ترى وحديثا النهدي، عثمان أبو قدميا رجاهلا من اليت النهد قبيلة ومنها
  .تقريبا شارع كل يف النهدي صيدليات
 أرجاء يف انتشرت اليت الكبرية قحطان قبيلة الكبرية اليمنية القبائل ومن

 مذحج (تارخييا وهم العرب، جزيرة غري ويف واليمن جند مثل العرب جزيرة
 بن عمر فقضى وبطوم، قبائلهم بني الفتنة دبت لكن ،)النخعو واجلعف

 قرين ،"قحطان "وهو اجلامع اجلد إىل ينتسبوا بأن اهللا رمحه العزيز عبد
 مثل قدميا، به معروفني كانوا ما تكتب تزال ال الرواة أمساء أن على عدنان،

  .العلماء من كثري ومنهم اجلعفي، أو املذحجي
 منها نبغ أيضا مينية قبيلة وهم طيء، ألرجحا على فهي مشَّر وأما

 هذا يف وأشهرهم الطائي، حامت اجلاهلية يف أشهرهم كثري وشعراء شجعان
  ".الرشيد آل "العصر
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 الصحابة بعض إليها ينتسب اليت سبيع قبيلة أيضا اليمنية القبائل ومن
 يف وشارك وغريها جند إىل هاجر وأكثرهم اجلنوب، يف بعضهم يزال وال
  .هناك واستقر توحاتالف

 بذلك وفرح اليمنية، كنده قبيلة من  النيب جدات إحدى وكانت
 بنو حنن: ( فقال! اهللا رسول يا منا أنت: وقال الكندي قيس بن األشعث

  ).أبينا من ننتفي وال أمنا نقفو ال كنانة بن النضر
 الراشدين اخللفاء وإقرار للقبائل،  إقراره مع ينفى، أن جيوز فالنسب

  اخلطاب بن عمر اختار وملا رايتها، حتت جتاهد قبيلة كل كانت إذ هلا،
  .ثقيف من اجلسر موقعة قتلى أكثر كان الفرس ملقاتلة الثقفي عبيد أبا

 السالم عليه شعيب اهللا فنيب العشرية، أو القبيلة قيمة الناس عرف وقدميا
  .]٩١:هود[ ﴾P   Q   R ﴿: قومه له قال

  .]٨٠:هود[ ﴾   Á   Â   Ã   Ä   Å ﴿: لقومه قال السالم عليه لوط اهللا ونيب
 قريش، مشركي أذى من شركه على طالب أبو عمه محاه  والنيب

  .حوصر ملا الشعب دخلوا هاشم بين مشركي وبعض
 من املؤمنون وخرج الظاملة، الصحيفة املشركون مزق الرابطة وذه

  .الشعب يف احلصار
 الذين الدعاة خيدعها أن ترضى ال صيلةأ عربية قبائل مهدان وقبائل

 ترضى اليت االنتهازية القلة حتتقر وهي وغريها، بومباي من إليها يأتون
 حمالة ال خاسر هو املتاع هذ يعطي ومن عقيدا، مقابل والدور باألراضي

  .فاشلة سياسة وينتهج
 بل عشرية، واالثين للمكارمة فريسة وتركها القبائل هذه غش جيوز فال

 أحسن، هي باليت واادلة احلسنة واملوعظة باحلكمة هلا الدعوة بذل بجي
 إىل عاد من وإكرام منها، املبتلى ونصح إليها، القدوم من املكارمة ومنع

 قتال قبل الباطل معتقده دون وقاتل وأباها العقيدة رفض من وجهاد السنة،
  .احلوثيني
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 لغات أفصح إن: غوينيالل أحد قال وقد فصيحة، لغة فهي األزد لغة أما
  .اجلانب هذا يف قريش بعد أم أي شنوءة، أزد لغة العرب

 وأراد يعظ كان" عباس يوسف حممد "الفلسطيين الشيخ أن مرة وأذكر
 افلح "له وقالوا املسجد أهل فضج احلديث غريب من ذكر ما بعض يفسر أن

  .معروفة فالكلمة واستمر امض أي ،"معروفة افلح
 األزياء انقرضت وقد تنقرض، تكاد اآلن األزد لغة أن حقا واملؤسف

 وقد نفسها، وباألمساء عنهم اهللا رضي الصحابة بأزياء شبيهة كانت اليت
  .تقدم كما اليوم هلا أثر وال خثعم ويف امة يف رأيتها

 اهللا عبد الصحايب هو اإلطالق على حوالة إىل ينتسب من وأشهر
 اهللا، رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكرهو احلديث، يف ذكره الوارد احلوايل،

  .الشام فضل يف األحاديث أحد راوي وهو
  .احلوايل عبداهللا أليب شعرا" احلماسة "صاحب ذكر وقد
 األزاهرة، يف قرابة وهلا بالشهم، من غامدية اهللا رمحها جديت وأنا
 غامد من اهللا عبد بين من -اآلن أذكر ال- زوجها أم أو أمها وكانت
  .فروة بين قرية من وبالذات

 يدعو ما ومنه به لالعتزاز يدعو ما ومنه القوم، أخبار بعض هذا وأخريا
 شريف علم النسب أن ولوال بالتقوى، إال ألحد فخر وال منه، والرباءة لنبذه
 كتبت ما  النيب عليه وأقره به، الناس أعلم من  الصديق بكر أبو كان
  .فيه

 بعض ذكر" العرب أنساب مجهرة "ابهكت يف اهللا رمحه حزم ابن أن كما
 استقدم  سفيان أيب بن معاوية أن حجر ابن وذكر ذلك، يف األحاديث

  .ذلك عن ليسأله ميين معمر وهو شرية بن عبيد
   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   ¹   ¸﴿: تعاىل قوله وحسبنا

Á﴾ ]١٠١:املؤمنون[.  
  ).وصهري نسيب إال منقطع القيامة يوم وصهر نسب كل: ( وقوله
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 حتالف مل قبيلة جتد تكاد ال أنك املؤكد ومن كثريا، النسابون وخيتلف
  .عليم علم ذي كل وفوق فيها، تدخل أو أخرى

 يستطع مل ومن األصلية املصادر إىل بالرجوع األخوة أنصح  وأخريا
 دراسة السعودية العربية اململكة (العناين شكري كتاب فليقرأ ذلك

 قبيلة عن وحديثه العوازم وقبيلة سليم قبيلة عن حديثه سيما الو ،)بيلوجرافية
 عن حديث أيضا وفيه الزهراين، سعيد بن مجعان بن قينان عن املنقول زهران

  .والقطيف األحساء يف البحارنه
 العرب، جزيرة جمتمع من مهما جزءا يشكلون اليمن قبائل أن واملقصود

 من بكثري حيتفظ اتمع ذاوه سكانا، وأكثفها أجزائه أهم كان رمبا
 يؤهله ما وذلك الكرام، الصحابة عهد منذ املتوارثة اتمعية اخلصائص

  .والدعاة العلماء قبل من أكرب الهتمام
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  اإلسالمية اتمعات بعض
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  :عمان سلطنة -
 واملدرسون) الوهابية الفتنة (تسميه ملا عداوا ختفى ال عمان
 ال إذ الكثري، منهم يعود ما سرعان فإم عمان يف اعملو إذا السعوديون
 الرسول يكرهون أمو فتنة أصحاب أم يتهمهم جمتمع يف البقاء يستطيعون
 املسلمني دماء ويستحلون!  

 يغلب دولة وهي األباضية، الكتب تنشر القومي للتراث وزارة وفيها
 شيوعيون وفيه منالي بأهل شبيهون وأهلها متنوع مناخ وفيها الفقر، عليها

 اخلليجي، التعاون  جملس يف عضو وهي  احلوثيني تساعد وهي ومالحدة،
 مبا تؤمن ال تارخييا عمان وسلطنة افريقيا، شرق من أجزاء حتكم وكانت
 للفرنسيني أذنت وقد لفرنسا، بالوالء حافل تاريخ وهلا العربية، القومية يسمى
  .وبشار واحلوثيني إيران مع ماليو وهم ،فيها للفحم خمازن بإنشاء قدميا

 يذهبون السعوديون وبعض السنة، أهل من كبرية نسبة عمان ويف
 تريد النفط أسعار اخنفاض وبعد صاللة، يف والسيما عمان يف للسياحة
 االعتقادية علمائها ضالالت ومن سياحي، جذب منطقة تكون أن السلطنة

 اخلليلي ومنهم تزال،واالع التجهم منهم ويكثر اهللا، صفات ينكرون أم
  .الدامغ احلق كتاب مؤلف

 فاخلوارج الشرعية، للمعاير وفقا بالعدواة احلوثيني من أوىل واخلوارج
 لكنها النجدات، أو األزارقه مثل عمان ليست نعم الزيدية، من غلوا أشد

 النعمة كفر وليس نعمة، كفر كافر فهو أباضيا يكن مل من أن تعقتد أباضية
   S   T   U   V﴿: تعاىل قال بالنار، متوعد صاحبها كبرية هو بل اهلني باألمر

W   X   Y   Z   [   \   ]   ^  _  `   ba   c   d﴾ 
  .]٢٩-٢٨: إبراهيم[

 حليب بنعمة وكفرت الناقة قتلت اليت مثود فعلته قدمي النعمة وكفر
 يف كتب وقد واملعتزلة كاجلهمية اهللا صفات تنفي وعمان ااين، اخللفات

 الشيخ كان كما اخلثعمي، سحمان بن سليمان الشيخ عقائدهم نقض
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 كانت وإذا ،"اخلليلي "مفتيهم كتبه ملا منكرا هلم معاديا باز بن عبدالعزيز
 مذهب على كالمها إذ كذلك، عمان سلطنة فعداوة مشروعة، داعش عداوة
 أنه ينفي من حنارب وكيف اآلخر دون أحدمها حماربة يصح فيكف واحد،

  !إباضي؟ إنه بلسانه يقول من ونوايل خارجي
 اإلفادة هو فالصحيح اخلوارج، من بأا وطائفة دولة على حكمنا وإذا

 إذ انشقاقهم يف أمال واملصابرة املطاولة من منهم صفرة أيب بن املهلب فعله مما
 التبديع دينه كان من مع التعامل وهكذا الغالة، لكل احلتمية النهاية هو هذا

  .السنة من واإلخراج ليلوالتض
  تأكله ما جتد مل إن  بعضها تأكلها فالنار

 اليت التهمة له ويوجه بعض على بعضهم فيه يرد يوم يأيت أن بد وال
  .السنة ألهل يوجهها كان

 جيد يوم جاء ورمبا للسنة، األباضية من كثري فعاد فعال، ذلك بدأ وقد
 عن األباضية شذوذ حسبكو جنود، بال جنراال نفسه األباضي عمان مفيت

  .السنة أهل العريضة اإلسالمية القاعدة
 قبائل م اختلطت مث زهران من دوس من األصل يف عمان وأهل

  .وغريها متيم من أخرى
 قريبة يد على االجنليزي للجيش منكرة زمية حيتفظ االجنليزي والتاريخ

  .العمانية بوعلي بين
  :والسياسي العقائدي بالشذوذ عمان سلطنة وتتميز

 أيضا وهي الوحيدة، اخلارجية الدولة فهي العقائدي شذوذها فأما
 وهي املسلمني، بني اخلارجي األباضي املذهب تنشر اليت الوحيدة الدولة
 بن عبداهللا ولكن والنجدات كاألزارقة الغالة اخلوارج مذهب على ليست
 الذي تابالك ويف الغالة، اخلوارج يؤيد األباضية، مؤسس التميمي أباض
 عاداهم ملن أنا واملالئكة اهللا نشهد: "يقول مروان بن عبدامللك إىل به بعث
" وقلوبنا وألسنتنا بأيدينا أولياء، واالهم ملن وأنا) ذكرهم تقدم من أي (أعداء
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 وزارة ونشرته الشماخي سعيد بن مسلم كتبه الذي السري كتاب يف والرسالة
  .عمان بسلطنة القومي التراث

 الشيخ دعوة أما) املسلمني مجاعة (أنفسهم يسمون اإلباضية نأ كما
 وقد سبق، كما" الوهابية الفتنة "فيسموا اهللا رمحه عبدالوهاب بن حممد
 يعادون اليوم حىت يزالون وال) القامسي صقر (كالشيخ الدعوة اتبع من عادوا

 ذكر وقد بالوهابية، وينبزوم عمان إىل يذهبون الذين السعوديني املدرسني
 مسقط يسمي وهو ومواقفهم، أخبارهم من طرفاً) اد عنوان (يف بشر ابن

 الطالب بعض درست أنين كما اإلباضية بعض معي درس وقد" مسكة"
  .أيضا معروفة وكتب معروفة مواقع وهلم احلج، يف بعضهم وقابلت منهم،

 واقفم اهللا رمحه باز بن عبدالعزيز والشيخ" اخلليلي "مفتيهم بني وكان
 ما وعلى اهللا صفات نفي على اخلليلي أصر وقد تفصيلها، موضع هذا ليس
 أصدرها اليت) واألديان الفرق موسوعة (وظنت" الدامغ احلق "كتابه يف كتبه

  !تتريه ذلك أن اإلسالمي للشباب العاملية الندوة
 ، صحايب -اهللا رمحه- زيد بن جابر الشعاء أبا أن يعتقدون واإلباضية

 من حجر ابن ألن اإلصابه يف يذكره مل حجر ابن إن: أحدهم يل قال وقد
 أن مع آالف مثانية حوايل الصحابة من ذكر إمنا حجر ابن وألن السنة، أهل

  .ألف مئة من أكثر كانوا الوداع حجة شهدوا الذين
 وهم كعب وبنو متيم بنو منهم السنة أهل من كثرية قبائل عمان ويف

  .قلة ليسوا
 الدولةالعربية فهي وحديثا، قدميا سياسية ذوذاتش لعمان أن كما
 فيها عضوا تدخل ومل العربية، الدول جامعة ميثاق على توقع مل اليت الوحيدة

 أيدت اليت الوحيدة العربية الدولة أا كما تأسيسها، من سنني بعد إال
 اعترفت اليت أيضا الوحيدة العربية الدولة وهي مصر، على الثالثي العدوان

 وهي احلني، ذلك) ديفيد كامب (ملعاهدة وتوقيعه للقدس السادات رةبزيا
 بل احلوثيني حلرب العريب التحالف يف تدخل مل اليت الوحيدة اخلليجية الدولة



 

 
 

١٢٣٦ 

 السالح تنقل العمانية الشاحنات تزال وال بإيران، وطيدة تارخيية عالقات هلا
 يف يعبده من مع علياً يكفِّر من جيتمع أن العجب ومن احلوثيني، إىل برا

  ".الوهابية "يسميانه ما حرب يف ويتفقان! واحد سياسي موقف
 املشروع منها استعمارية مبشروعات تقدمت الشذوذ هذا مع واتساقا

 خملب تكون االستعمارأن هلا أراد وقد رفضه، حسني صدام لكن قدمته الذي
 ومن، يكاوأمر إيران بني بالوساطة له تقوم تزال وال، املنطقة يف له قط

 مامساه وأيد عالنية بشار زار علوي بن خارجتها وزير أن أيضا شذوذها
  . السعودية ضد وقف وبذلك ، السورية الدميوقراطية
 اإلمارات دولة تراها اخلليجي التعاون جملس دول من ملواقفها وتبعا

 حدودها تزال وال غريها، ومن منها) الربميي واحة (مبلكية وتطالب حمتلة دولة
  .متداخلة اإلمارات عم

 اهللا كتاب إىل حتتكم ال اخلليج دول سائر وكذا كله هذا فوق وعمان 
 اخلليجي، التعاون جملس يف عضوا جعلوها ذلك ومع،  رسوله وسنة

 أي حق ومن، موحدة وقوانني واحدة وعملة خليجي احتاد إجياد إىل وسعوا
  ! واملدينة مكة يف عقارا ميتلك أن عماين

 عمان سلطنة واعتبار خارجياً الدولة تنظيم اعتبار فإن حال كل وعلى
 إن بل ا، املتهم العقيدة يف يشتركان مها إذ، واضح تناقض صديقة دولة

 يف اخلارجي الفكر تنشر خاصة وزارة هلا أن جهة من أخطر عمان سلطنة
 العقيدة حبسب الشرعي الترتيب العداوة ترتيب هو والواجب، تشاء دولة كل
  .سياسة وال عقيدة ال يصح ال عمان من وقففامل



 

 
 

١٢٣٧ 

  :الكويت -
 أن اخلطأ ومن ،"القرين "وأحيانا كاظمة هو للكويت التارخيي االسم

 اإلسالمية األمة من جزء هي بل جند، أو العراق من جزءا كاظمة تكون
  .بيكو سايكس حبدود تعترف ال اليت العظيمة

 كان" جالسيب "مريكيةاأل السفرية من خبدعة الكويت صدام احتل وملا
 آل على للقضاء سعى الذي الصباح، مبارك دين قضاء من للسعودية بد ال

 مواليا اهلوى بريطاين مبارك وكان حلرم، بالنوق وتربع حائل، يف الرشيد
 وهذا! األتراك يوايل رشيد بن كان بينما األمريكان أحفاده واىل كما لإلجنليز

 دول وتكليف اخلليج إىل قوام بقدوم اللاستغ أسوأ األمريكان استغله ما
  .النفقات من كبري جزء بذل أو قوام، بتمويل اخلليج

 بأا يعترف مل والغرب دميقراطية، بأا الكويت مشيخة وتفخر
 واحلكم أحد ينتقدها ال األمري وذات دميقراطية تكون وكيف دميقراطية؟

 رئيس يكون أن بد وال ،"األمة جملس "الربملان حيل أن حقه ومن وراثي،
  ؟احلاكمة األسرة من الوزراء
  :اخلليج أزمة -
 مع بعيد، وال قريب من استعانة صدام من الكويت استخالص يكن مل

 بن عبدالعزيز الشيخ أفىت الراجح وبالقول مرجوح، قول بالكفار االستعانة أن
   ،)العربية القومية نقد (كتابه يف باز

 ذلك جييزوا مل باملشركني االستعانة أجازوا الذين الفقهاء وحىت
 الضرورة، ومنها فيها، التفصيل مكان هذا ليس بشروط قيدوه بل بإطالق،

 الطائفتني كال يغلبوا أن املسلمون الستطاع الكفار إىل انضموا لو وأم
 عن املوت لدفع مثال امليتة من األكل تبيح إمنا والضرورة ذلك، وأمثال
 وميأل الطعام من أنواعا منها ويطبخ امليتة يف سلمامل يتفنن أن وليس النفس،

  !الباقي ويبيع األنواع أحد من بطنه



 

 
 

١٢٣٨ 

 يف يكن مل إذا فكيف استعانة، وأنه ضرورة األمر يف أن فرض لو هذا
  األحداث؟ برهنت كما ذلك من شيء الواقع

 وال راجح قول عليه ينطبق ال العراقيني حارب الذي األمريكي فاجليش
 باالستعانة يقل ومل استعانة، األمريكان قدوم بأن القول يصح وال مرجوح،

 على وافق فهد امللك أن أعلنوا وإمنا هنا، وال أمريكا يف ال احلكام من أحد
  .اخلليج إىل األمريكية القوات قدوم

 القوات جميء يذكوا أن دون وكتب أشرطة حول معي التحقيق مت وقد
 احلق الوعد بني القدس( كتيب فيه يمع حققوا ومما واحدة، بكلمة األجنبية
 خطأ أي إىل بتنبيهي أطالب زلت وال طالبت أنين غري ،)املفترى والوعد
 كل أن وال معصوم، أين األيام من يوما أدع ومل عنه، أرجع كي فيه وقعت

 رسوله وسنة اهللا كتاب فيه خالف شيء وأي الصواب، عني أقوله أو قلته ما
 م، السلف وإمجاعأن باهللا وأعوذ عنه، أرجع أن مستعد فأنا وعقيد 

  .غريي وأضل أضل
 فحسبهم أحيانا، صفحة ٢٥ وبلغ كثري وهو عين املفترون كتبه ما أما

  .تكذّبه نفسها املباحث أن
 السياسي املقيم آنذاك، يسمونه الذي الكويت يف بريطانيا سفري وكان

 فجاء خوان،اال اختراق عن عجزوا جواسيسه أن يبدو الذي" ديكسون "هو
 إىل ورفع ،"وجاراا الكويت "عنوانه جعل كتابا وألف األرطاوية إىل بنفسه

 عبدالكرمي الشيخ خطر من وعلم شاهده، عما تقريرا الربيطانية احلكومة
 أخبار ومن تقاريره ومن آنذاك، يعلمونه جند أهل أكثر يكن مل ما الدرويش
 يف اإلخوان حلركة لروحيا األب إنه الشيخ عن الربيطانيون قال أخرى،
 النصرانية املتطهرين أي) البيوريتان (فرقة من ديكسون وكان العرب، جزيرة
 العبادة، من اإلخوان عليه ما رأى ملا وذهل التعبد، بكثرة مشهورة فرقة وهي
 وكان ،"حقا اهللا يعبدون الذين هم هؤالء "املشهورة عبارته وقال



 

 
 

١٢٣٩ 

 منهم وكان باجللْد، الكنيسة يف الصالة عن يتخلف من يعاقبون البيوريتانيون
  .أمريكا يف األصوليون قام دينهم وعلى ،"ديكرت شارل "املشهور الروائي

 صدام "بغداد يف أمريكا سفرية" جالسيب "استدرجت هذا عصرنا ويف
 السعودية، إىل الكويتيني من كثري وفر تقدم، كما الكويت الحتالل" حسني

 يف) السياسية (جريدته طبع الذي اهللا اجلار آنذاك العلمانيني الكويتيني ومن
 على انقلبت الكويتية الصحافة إن مث للدين، بالعداوة وجاهر عكاظ، مطابع

 الصباح مبارك مجيل رد أجل من الدوالرات مليارات خسرت اليت السعودية
 السعودية وسخرت حسني صدام السابق حليفها مع عالقاا قطعت اا حىت
) األمة جملس (السعودية يف املسؤولني أحد ومسى الكويتية طيةالدميقرا من

  .الرياض يف معروف حراج وهو" قاسم بن حراج "الكوييت
 أن وبعد اجلوار، حبسن بريطانيا وأوصت" دولة "املشيخة اإلجنليز وجعل

 نيفادا صحراء يف األمريكان وتدرب لروزفلت، األمر زمام تشرشل سلم
 جيوشها وجاءت) العراق (اللدود إسرائيل عدو تدمري فرصة ألمريكا أتيحت
 يف جيوشها ونزلت الكويت، حترير باسم النفط منابع وحتتل العراق لتدمر
 مثل هلا السماح وكان الكويت، عن جدا البعيدة مثالً مشيط مخيس قاعدة

 أمريكا وخدعت الثعلب، مهامجة من خوفاً داره يدخل أن لألسد يأذن من
 مبليون فجاءت أمريكية، بفرقة الكويت حترر سوف إا قالت حني فهد امللك

 حيرسون شرطة جعلتهم سعودي جندي ألف عشر مثانية مقابل جندي
 سري عن يتحدث أن سلطان بن خالد األمري أراد وملا استردادها، بعد اخلفجي
  .وأسكته "شوارسكوف" انتهره املعارك

 حسب فيه وبقيت األمحر، والبحر اخلليج األمريكية األساطيل واحتلت
 ساند وممن ،"لتبقى وجدت األمريكية القوات "البنتاجون أعلنه الذي القرار

 سالكا القصيم إىل ينبع من جاء الذي األوريب الصلييب اجليش األمريكان
 على الثورة يف الغرب عمالء أخفق وملا قبل، من أرناط اأراده اليت الطريق
 وشكل العراق، الصغري بوش واحتل بنفسها، أمريكا تدخلت حسني صدام
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 حلت كيف أوباما خلَفُه رأى وملا العراق، على للسيطرة دولة ٣٣ من حتالفا
 يستخلص لكي العدد ذلك ضعف يضم حتالفاً حشد باألمريكان، الكارثة
  .للروافض ويسلمها" املوصل "واحدة عراقية مدينة

 اد،للجه مؤمترا وأقاموا األمريكان وأيدوا املسلمني بعض واخندع
 األقصى، املسجد وتدنيسه هلا اليهودي واالحتالل فلسطني قضية وتناسوا

  "!وفالنا فالنا إال كذابون كلنا "وجهه يف فهد للملك املقدسيني أحد وقال
 الفريقان حتول" العابدين وزين الفريقني "القصييب غازي هجا أن وبعد

 أن بعد هشركاؤ يؤويه مقربا علي بن العابدين زين وأصبح صديقني إىل
 من مساحة أعطوه فقد صاحل عبداهللا علي الفريق أما استقباله، أسياده رفض

 اإلصالح حزب هو العدو وإمنا اجلميع، يعلم كما املال من واملليارات األرض
  .باإلرهاب يصفونه الذي

 املساكني سيما ال اليمن، يف اهللا إىل دعا من عداوة احلرب من وأشد
 جتد مل اليت بدماج وبدأوا اجلوف، يف" الوهابية "السنة وأهل دماج يف السذج
  !!تذمه كانت من إال ناصرا

 الكويت، يف كثرية حسينيات الرافضة بىن الوطنية الوحدة وباسم
 زعيم صاحل عبداهللا علي واختار السعودية، وسبوا األمة جملس يف وتغلغلوا

 مين اليت الفادحة اخلسارة رغم لألوقاف، وزيرا ليكون الزيدي احلق حزب
  .االنتخابات يف احلزب ا

 من أقل أي دوالر، مليون ٧٠٠ مبلغ السعودية من احلوثيون وقبض 
 حتولوا نياحلوثي إن مث اخلاسرة، دخان جبل معركة بعد ريال مليارات ثالثة
 حدودية وقرى صنعاء حتتل عسكرية قوة إىل صعدة يف قليلة زيدية طائفة من

  .بالصواريخ والرياض املدينة ودد معلوم، هو كما سعودية
 وأتاحت أمريكا، صداقة يف استمرت الكويت حكومة أن واملقصود

  .يشاء كما السعودية ينتقد أن يف إلعالمها احلرية
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 يقرأوا ومل االستعانة، عكازة على االتكاء يف استمروا فقد السذج أما
 بعض بوادر بل طويل، بزمن ذلك قبل نيفادا صحراء يف تدربوا األمريكان أن

 الكلمات بعض وتعلموا اجلمل ركوب على املبتعثني السعوديني العسكريني
 منهم واحد كل كان اخلليج إىل جاؤوا وملا اإلجنليزية، باللكنة الصحراوية

 أن كيف املزعومة االستعانة أصحاب يعلم ومل يسكن، وأين يرتل أين يعرف
 سرعة األمريكان من يطلب وكان عليه، مصيبة أكرب ذلك عد فهد امللك

 مقاومات خروج هي لذلك وسيلة أفضل بأن عليه وأشري بالده، عن الرحيل
 والدكتور أنا بذلك يكلفين أن وأراد األمريكي، الوجود تستنكر شعبية
 املظاهرات، لسياسة فتحا فيه ألن ذلك عن عدل ولكنه نصيف، عمر عبداهللا
 السجون وامتألت ،ذلك أفعل لن بأين علما املطاوعة، بشعبية وإقرارا

 اعتقلوا وعسكريون طيارون وبعضهم الغازي، األمريكي للوجود بالرافضني
 ويف مكرها، وقّع إمنا أنه اهللا رمحه العلماء أحد أخربين وقد احلائر، يف معنا

  "األزهر؟ شيوخ مثل الناس عند صرنا هل "يل وقال األخري،
 جيشهم حتويل اقررو والعام اخلاص عند كرههم األمريكيون رأى وملا

 أن على والبنوك، الشركات يف ممثّلة الناعمة قوم على واالعتماد البحر إىل
 مراكز وفتحوا السعودية، يف العسكرية القواعد يف العسكريون خرباؤهم يبقى

 األمريكان وجود الليرباليون واستغل والقنصليات، السفارات غري للتجسس
 األمة، مشكلة وكأا لسيارات،ا بقيادة املطالبة على النساء لتحريض
 بشروط، املرأة متريض جبواز باز بن عبدالعزيز الشيخ فتوى واستغلوا
 سكرتري ذلك استنكر وقد التجارية، األسواق ويف العيادات يف ليجعلوها

  .لفتواه توضيحية فتوى إصدار الشيخ من وطلبوا الدعاة، وسائر الشيخ
 كتابه يف" فريدمان جورج" عرب كما انتصروا األمريكان أن واملهم

 يف الرافضة أحد مساءلة الشكر يستوجب مما وأصبح ،"القادمة عام املائة"
 إىل تسيء ألا ال السعودية، ضد املشينة تصرحياته عن الكوييت األمة جملس



 

 
 

١٢٤٢ 

 بني العميقة األخوية العالقات إىل تسيء ألا بل الوهابية، يف وتطعن العقيدة
  !اخلليجيتني اجلارتني
 املدين القانون من" ٩٨ "املادة إن بل الشريعة، أحكام الكويت تقم ومل
  .الزوجية فراش غري على كان إذا الزنا تبيح الكوييت

 تباينت وقد اخلليجي، التعاون جملس مسي ما مصدر الكويت وكانت
 إيران مع تعاونت اإلباضية عمان فسلطنة وتباعدت، الس دول مواقف

 للمباحثات علنيا وسيطا تكون أن ورضيت مناورات امعه وأقامت الشيعية،
 العمانية الشاحنات إن بل للحوثيني، إيران وإلمدادات وإيران أمريكا بني

 وأما الغظية، طريق عرب السيما احلوثيني، إىل عمان من السالح لتحمل نفسها
 فرض ملا شيء بكل إيران ميد ديب ميناء كان فقد) الشقيقة (اإلمارات دولة
 األمانة بيانات يف حمتلة اإلماراتية اجلزر وبقيت إيران، على حصاره بالغر

 درع قوات محتها فقد البحرين مملكة أما فقط، اخلليجي التعاون لس العامة
 إليها بالروافض جاء الذي من أهلها ونسي اإليراين، االحتالل من اجلزيرة
 دول رفضت دوق له قاعدة األمريكي البحري األسطول واختذها وملاذا؟
  !!واألردن املغرب النضمام الباب وفتحت إليه اليمن انضمام التعاون جملس

  :الشام بالد -
 اقتصر املؤرخني وبعض وأهله، الشام فضل عن العلماء من كثري كتب

 اإلسالم شيخ رأسهم على كثريون علماء الشام يف وظهر دمشق، مدينة على
  .ومدرسته تيمه ابن

 الشام أرض اختار وقد واألمكنة، األزمنة من خيتارو يشاء ما خيلق واهللا
   "   !﴿ منها والسنة القرآن من كثرية أدلة ولذلك مباركة، وجعلها

#   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .﴾ 
 وهي ،]٢١: املائدة[ ﴾£   ¢   ¡   �   ~   {   |   } ﴿و ،]١:اإلسراء[

   ]   Y   Z﴿: وتعاىل تبارك ربه عنه لقا الذي السالم عليه إبراهيم مهاجر



 

 
 

١٢٤٣ 

 أرض مسيت حىت أنبيائه من كثرياً اهللا بعث وفيها ،]٢٦:العنكبوت[ ﴾[   \
 اإلسراء ليلة وصلى األنبياء تربط حيث الرباق ربط  والنيب األنبياء،
  .األقصى يف باألنبياء

   ¸   ¶ ﴿: السالم عليه إبراهيم أبينا الكرمي عبده عن تعاىل وقال
¹   º   »   ¼   ½   ¾  ﴾ ]¹   ¸   ¶﴿: أيضا وقال ،]٧١:األنبياء   

º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À﴾ ]سبأ قوم عن وقال ،]٨١:األنبياء :﴿T   U   
V   W   X   Y   Z   [   \﴾ ]١٨:سبأ[.  

 انتقال وهو التارخيي الواقع يصدقه ما أقواها ومن كثرية، السنة وأدلة
 وعلى الراشدة، اخلالفة بعد اخلالفة أرض وكوا الشام إىل الكتاب عمود

 وفق الزمن هذا ويف ، عمر الفاروق وزارها الكرام الصحابة أمجع بركتها
 والبعثية والنصريية والرافضة والنصارى اليهود الشام أهل جياهد أن اهللا

  .النصر هلم اهللا نسأل معدودات، سنوات يف الكفرة وسائر عامةً والغربيني
 فيه وتتستر العرض حيمي وهو ،إسالمي جمتمع الشام بالد وجمتمع

 التلفزيون يعرض ال اليت البعثية الزمرة هي تتكشف اليت والقلة النساء،
  .املهجرات عن حديثه عند إال غريها السعودي
  :العراق -

 واحملدثني القراء من كثري منه ونبغ اإلسالم أقاليم أعظم من العراق
 جامعات وأكثرها العامل يف مدينة أكرب بغداد توكان والفقهاء، والنحاة
 انتشار هو اليوم واملؤسف فن، كل يف رأساً وكانت وحضارة، ومصانع

 والرافضة املرجئة فيه ظهرت حيث العراق، يف والضالالت البدع
 مكانتها تستعيد سوف الكرمية عشائره ولكن والبعثيون، والشيوعيون

 الزي وتلبس السالح تقتين وعشائره اهللا، بإذن واإلسالم للسنة ويعودون
 يف أبداً يتساهلون وال العرض حيمون وهم العرب، جزيرة من وكلها العريب،
 الكويتيني الفساق بعض أن للكويت صدام احتالل سبب إن قيل حىت قضاياه



 

 
 

١٢٤٤ 

 مقتل دوافع أن املؤرخون ويقول العراقيات، بعض عرض انتهاك أراد
 واحلضاري العلمي التفوق عن لكالموا أيضاً، عرض قضية هي" ليشمان"

 الكتاب، هذا ثنايا يف مبثوثاً ذلك بعض جتد ولعلك جداً، كثري للعراق
 إىل بأنسام وحيتفظون والشهامة، والكرم النخوة يف يتنافسون والعراقيون

 منهم وخياف واألنصار، البيت أهل السيما العربية اجلزيرة يف العربية القائل
 بذلك يعترف كما العراق، باحتالل ألمريكا أوعزوا ولذلك جداً، اليهود

 أيام العراقي اخلارجية وزير) صربي ناجي (مراراً وذكره واليهود األمريكان
  .األمريكي االحتالل
  : السودان -

 اخلليجي، التعاون جملس دول بعض من خري فيها ما على السودان
 بنفس واليهود األمريكان حارا ولذلك مغايرة، الصهاينة من ومواقفها

 وهي العرب، سفراء أفضل من السودان وسفراء ،"اإلرهاب دعم "التهمة
 ألبناء إسالمية جامعات وإنشاء األفريقية القارة يف اإلسالم نشر على تعمل
  .املستباحة القارة هذه

 الواجب وكان والسيسي، البشري بني مقارنة فال أمر من يكن ومهما
 حياصرهم من ال الفلسطينيني يود ملن ألموالا وإعطاء األقصى املسجد حترير

  نتنياهو؟؟ على بذلك متفوقاً باإلرهاب ويتهمهم
 احلوثيني، حلرب العريب التحالف إىل وانضمت التشيع حتارب والسودان

 املعارضون كان لو إذ أمريكا، يف له نظري ال ما احلرية من السودان ويف
 األقل على أو جديدة، ارثيةمك هلم ألوجدت أمريكا يف السودانية للحكومة

  .شومسكي بنعوم فعلت ما م فعلت
 عبداهللا، بن حممد ادعاها اليت املهدية بدعة السودان يف البدع أشنع ومن

 السودان، يف الصوفية الطرق كل حيظر مرسوماً أصدر أيضاً املتمهدي ولكن
  .الوجود وحدة وأصحاب واجلمهوريون الشوعيون فيها املالحدة وأكرب



 

 
 

١٢٤٥ 

  :تركيا -
 القبائل وأصلهم للترف، وليس للجهاد اهللا خلقها عظيمة أمة الترك

  النيب وأخرب التتار، مبعىن السنة يف الترك جاء وقد آسيا، أواسط يف الوثنية
 الترك اتركوا: (وقال استثارم عن وى الترك، يقاتلون سوف املسلمني أن
 حملهم العباسيون لجع للترف العرب مال ملا أنه ومعلوم ،)تركوكم ما

 عن اجلاحظ حتدث وقد الترك، املتوكل اختذ للترف الفرس مال وملا الفرس،
  .وشجاعتهم فروسيتهم
 وتركمانستان تركستان يف هائل وبشري لغوي امتداد اليوم وهلم
  .فقط التركية الدولة اليوم نسميه فيما حمصورين وليسوا وغريها، وخراسان

  ).دمالذكري (معركة يف الروم مواهز الذين السالجقة منهم وكان
 حممود اجلني نور السلطان مثل العظام السالطني كان السالجقة ومن

 الظاهر منهم وكان العبيديني، على للقضاء وعمه الدين صالح أرسل الذي
  .وقطز بيربس

  .أحنف سنة واألتراك
 وتلقى ، والنيب للقرآن وحمبة عظيمة إسالمية صحوة اليوم تركيا ويف

 ال األيام، هذه وأنصارا كبريا رواجا ومدرسته تيمية ابن اإلسالم شيخ كتب
 وجهل بدع من األتراك جمتمع خيلو وال التركية، حران مواليد من وهو سيما

 الصليبيني يكرهون اآلن وهم اهللا، إىل الدعوة يف اجلهود من مزيدا وحيتاجون
  .وجهادهم دينهم إىل يعودوا أن ونرجو األوربيني،

 عجز أن بعد القسطنطينية فتح) حممد السلطان (أن األتراك أجماد وأعظم
 واحلاكم أمحد اإلمام رواه الذي احلديث عليه فتم قبله، كثريون ذلك عن

 ،"اجليش ذلك اجليش ولنعم أمريها األمري فلنعم القسطنطينية لتفتحن "وغريمها
 من كةاملعر حولوا وأم بأنفسهم، اجليوش يقودون كانوا السالطني وأن

 القرآن، يف كما) وكافر مؤمن (قسمان األتراك عند والناس فينا، إىل حلب
 الكافر، هو عندهم" األجنيب "بل" وأجنيب مواطن "هنا عندنا كما وليس



 

 
 

١٢٤٦ 

 تركية واألسلحة ،مرات تضاعف واقتصادها هائلة تنموية مشروعات وفيها
 يف العمل فرص اآلن: وقالوا األمريكان اإلخوة بعض جاءين وقد ،الصنع
  .تركيا إىل نسافر سوف ولكننا قليلة أمريكا

 من يقف أن استطاع الذي الوحيد اإلسالمي الشعب هم واألتراك
 ميألون وهم إسرائيل، وينتقدون عالنية، أوباما وينتقد الند، موقف أمريكا
 ترامب أعلن مواجهتهم من وخوفا ،فلسطني أهل ويغيثون األقصى املسجد
  .سوريا من انسحابه

 التصوف ينكر من وكان السلفية العقيدة نشر يف فضل وهلم
 هؤالء منو ،عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة قبل والبدع والشركيات

 قاضي (الشيخ أستاذ وهو) احملمدية الطريقة (كتاب صاحب) بركلي (الشيخ
  .لفينا احملاصر العثماين اجليش قادة أحد كان الذي) زاده

 الشيخ كتاب السعودية يف سالميةاإل الشؤون وزارة طبعت وقد
  . القبور زيارة عن الربكلي

 وإمنا والفراعنة، كالبابليني جاهلية حضارة اإلسالم قبل لألتراك وليس
 بدوية قبائل من حتولوا وحده وباإلسالم اإلسالمية، باحلضارة الوحيد فخرهم
 عند الغرب أباطرة يرجتف األرض، يف قوة أقوى إىل آسيا أواسط يف مغمورة
 العراق، إلنقاذ واضطروهم اخللف من العثمانيني الصفويون طعن وملا ذكرها،

 األتراك ومن بغداد، حزام تسمى سنيه ببلدات بغداد وأحاطوا ذلك فعلوا
 والذهيب املبارك بن عبداهللا الشهري اإلمام منهم والعلم اجلهاد يف كثريون أئمة

 حمافظة يف تقع اليوم وحران تيمية، ابن اإلسالم شيخ ولد) حران (يف وفيها
 وكاد تركياً، عرقاً فيه بأن يفخر شوقي أمحد الشعراء أمري وكان أورفة،
 أيديهم على فتح اهللا أن اهللا وشرفهم أوروبا، كل على يسطروا أن األتراك
  .بول إسالم إىل امسها حولوا اليت) القسطنطينية (سبق كما هرقل مدينة

 نعوم يقول الفرقة روح فيهم ثويب عليهم حيقد الغرب يزال وال
 يف أمريكا وسارت الغرب يف به مرحباً يعد مل التركي النموذج: "شومسكي



 

 
 

١٢٤٧ 

 حلرب وسرا جهرا ويساعدها اليونان يقرض والغرب ،"التجربة هذا من حرية
 والية إال اليونان تكن مل باإلسالم متمسكني األتراك كان ملا أنه مع تركيا

  .عثمانية
 شيء أخطر: قال" بتنون ستيف "املدعو ترامب ددونال شيخ أن كما

 األتراك أن السعودية يف العلماء كبار هيئة أفتت وقد تركيا، هو أمريكا على
 وقد فعلت، مهما للسعودية اإلساءة يتجنبون رمسيا وهم الدين، يف لنا إخوة
  .تركيا من أمريكا خوف عن" فيفر جون "عرب

 يقولون، كما) الناتو حلف (يف انيةالث القوه هي تركيا أن أعتقد ال وأنا
 مواجهة يف اإلسالمي العامل زعيمة أا وال العامل يف الرابع اجليش أا وال

 كلّ يغلب إميانه قوي إذا التركي اجليش أن بل فقط، األمريكية اهليمنة
   }|   u   v   w   x   y   z﴿: تعاىل اهللا قال وقد األخرى اجليوش

  .]٦٦:األنفال[ ﴾©   ¨   §   ¥¦   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {
 علمت حاليا األمريكي اجليش وضعف اليهود هلع ذلك إىل أضفت فإذا

   يتوقعون مما أعظم االتراك ينتظر الذي املستقبل أن
 والذي جاهلية، حضارة هلم ليس أم العامل قيادة إىل األتراك يؤهل ومما

 وشجاعتهم األتراك قدر يعرف اوإمن اإلسالم، هو إمنا األتراك به اهللا أظهر
  .تيمناً وتركية تركي وبنام أبناءهم يسمون الذين العرب جزيرة أهل

 حيبون وهم صنعاء، دخول استطاعت اليت الوحيدة األمة هم واألتراك
 يف العشرين الدول مؤمتر كان ملا أنه القريبة ذلك أمثلة ومن كثريا العرب
  . سلمان امللك عليه وقدم بيده، أردوغان هفدفع يتقدم أن أوباما أراد انطاليا

 األوىل اإلسالمية القرون منذ العرب جزيرة حكم والٍ أقوى كان ورمبا
  .العثماين باشا حيد هو

 وليس الدين أهل يصححها إمنا وأخطاء بدع من األتراك لدى وما
 مساوئه يف وأطنبوا عليه افتروا مهما العثماين احلرمي عهد أن على العلمانيون،



 

 
 

١٢٤٨ 

 لضيقوا الشعب لغة هي العربية جعلوا األتراك أن ولو الغربية، الدياثة من خري
  .تقدماً أكثر وكانوا العرب، والقوميني العلمانيني على اخلناق

 اهللا جاء السيسي عنه توىل فلما شاء، مبن دينه وينصر البالغة احلكمة وهللا
  .باألتراك
 كمال من خري الثاين داحلمي عبد السلطان بل الفاتح حممد أن ريب وال
 فادحة أخطاء أرتكب الغرب وأن ترامب، من أذكى أردوغان وأن أتاتورك

 الصعود يف األتراك استمر وإذا والتحدي العناد منطلق من األتراك عامل حني
 قوة إىل إقليمية قوة من تركيا تتحول فسوف اهلبوط يف الغرب واستمر
 األرض يف قوة أقوى كان كما ستكون كامال لإلسالم رجعت إذا بل عاملية،

 قوما ا يستبدل وسوف عنها غين اهللا فإن ،اهللا قدر ال العلمانيون جنح وإن
  .يشاء ممن غريها

 مثل بتركيا، احمليطة الوثنية الشعوب العظيم، اإلسالمي التأثري بلغ وقد
) روزفلت (مثل وروسيا أمريكا عظماء منها فكان) قفقاسيا (القوقاز شعوب

  ).ستالني(و
 باخلضوع بل االتراك مع  بالصراع حافل الغربية الدول وتاريخ

  .هلم والعبودية
 القومية باسم الفرقة روح فيهم ويبث الترك على دحيق الغرب يزال وال
  .العربية القومية أو الكردية القومية أو الطورانية

  :لتركيا اليت واملؤهالت اإلجيابيات بإجياب ونذكر
 حوايل التركي املواطن دخل ارتفع إذ االقتصادية، والوثبة الكبري التطور .١

  .امليزانية يف الكبري الفائض غري أضعاف ثالثة
  .قارات ثالث بني االستراتيجي املوقع .٢
 اخلالفة موطن وكوا اهلجري الثالث القرن إىل املمتد التارخيي العمق .٣

  .األخري
 .وأوربا آسيا يف اللغوي البشري العمق .٤



 

 
 

١٢٤٩ 

 عند وليس عسكريا، بل فقط اجتماعيا ليس لحوظ،امل األمريكي التراجع .٥
 بل أمريكا، مع حيارب الناتو حلف أن مع األفغان هزمهم بل فقط، العرب
 القنابل أم هزمت األفغان عند القدمية البنادق ولكن أيضا، العرب بعض

 يف األمريكية والقوات عاما عشر بضعة اآلن حىت ضىم وقد األمريكية،
 .متتالية هزائم

 السكاين اهلرم مع الشام أبطال يد على القريبة الروسية ةاهلزمي .٦
 .فيها اإلسالم وانتشار روسيا، يف األرثوذكسي

 .وعسكريا واقتصاديا أخالقيا الوشيك األورويب اإلفالس .٧
 ومع والغرب، الشرق يف دولة أي تتبع ال فهي والرأي، السياسة حرية .٨
 .واستقالل حبرية الشرق إىل تتجه الناتو حلف يف عضو أا
 من اهلائلة الكتلة ومساندة مكان، كل يف اإلسالمية القضايا مع وقوفها .٩

 وأمريكا وبريطانيا فرنسا يف املسلمني إن بل الشعوب سيما ال هلا السنة أهل
 .معها الغرب كل يفو

 وجملس األمم هيئة ويف الدويل الوضع يف منه بد ال الذي التغيري .١٠
 .األمن
 من جانب ظهر وقد األتراك ا يتميز اليت واألنفة والشجاعة القوة .١١
 .الفاشل واالنقالب) مرمرة (السفينة قضييت على التركي االمجاع يف ذلك
 .الفلسطينيني ااهدين مع احلق ويرون اإلسرائيلية األساطري تكذيبهم .١٢
 .تركيا على اآلمال وتعليق مكان، كل يف اإلسالمية الصحوة انتشار .١٣
 والوفاء والعدل اإلنسان حقوق عن ةالغربي الشعارات زيف ظهور .١٤
 .الدويل القانون يسمى وما

 بل العمال وحزب داعش مثل منفردة وحتاربه شاءت من دد تركيا .١٥
 .أمريكا حتذر
 املسلمون وعمل القرآن نص وهكذا وكافر مؤمن األتراك عند الناس .١٦
 .عندنا احلال هو كما وأجنيب مواطن وليسوا التاريخ طوال



 

 
 

١٢٥٠ 

 السوفييت العدوان بأن الباحثني من خيالف من جتد ال حال أية وعلى
 أن وأظن واياره، السوفييت االحتاد تفكك يف سببا كان أفغانستان على

 والتفكك احلايل، األمريكي والتراجع العراق على األمريكي العدوان
 أمريكية والية كل يف النار وإطالق واملظاهرات والعنصرية فيها االجتماعي

 أن شرطا ليس أنه على أمريكا تفكك إىل -أعلم واهللا- يتقريبا،وسيؤد
 بصورة ولو تتفكك أن البد ولكن ،السوفييت االحتاد كتفكك تتفكك
 ذلك وما عاملية قوة تركيا وعودة اإلسالم صعود يف ميهد الذي األمر ،أخرى

  .بعزيز اهللا على
 جاءهم حني لإلسالم األتراك عودة يف منه قصد دون الغرب أسهم وقد

 اليمينية األحزاب وأيد قادته، يستقبل البابا وجعل والتحدي، العناد باب من
  ".اإلسالمي االرهاب "التفجريية احلوادث ومسى العمال حزب وناصر فيه،

 يكون وأن والسنة، بالكتاب بالتمسك تركيا يف اإلخوة أنصح وأخريا
 يتلقب الذي" كمال مصطفى "ارم فإن القومية وليس اإلسالم معيارهم

 الغريب املؤرخ قال وقد بلغاري هو وإمنا تركي أصل من ليس" أتاتورك"
 من واحد والترقي االحتاد معيةجل املؤسسني األعضاء بني ليس إنه": "واطسن"

  ".صاف تركي أصل
 الوحيد، مههم هو والتنموي االقتصادي التقدم يكون أال أنصحهم كما

 ال الناس كان وإن. بالتوحيد إال يكون ال الذي العقدي التقدم منه فأهم
 األول ادد عنه عرب الذي األمر الدنيا من بشيء ممزوجا إال احلق يقبلون

  .عبدالعزيز بن عمر
 وسعها يف ليس مبا التركية احلكومة يكلّفون اهللا هداهم الناس وبعض

 أنفسهم، األتراك من هلا املخالفني ناسني واحدة، دفعة الدين بإقامة ويلزموا
 الفساد، منابع جتفيف على والعمل الشر ختفيف وسنة التدرج سنة اسنيون

 الرسول أن ومعلوم: "الفتاوى جمموع من ٢٠ ج يف اهللا رمحه تيمية ابن قال
 فكذلك... مجلة الشريعة تأت ومل به، والعمل علمه أمكن ما إال يبلغ ال
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 أن كما به، والعمل علمه أمكن ما إال يبلّغ ال لسنته واحمليي لدينه ادد
 ا ويؤمر شرائعه مجيع يلقن أن دخوله حني ميكن ال اإلسالم يف الداخل

 األمر أول يف ميكن ال واملسترشد واملتعلم الذنوب؛ من التائب وكذلك ،كلها
 يطقه مل وإذا ذلك، يطيق ال فإنه العلم مجيع له ويذكر الدين جبميع يؤمر أن
 واألمري للعامل يكن مل واجبا يكن مل وإذا احلال، هذه يف عليه واجبا يكن مل
 وعمله علمه ميكن ال مبا والنهي األمر عن يعفو بل ابتداء، مجيعه يوجبه أن
 يكون وال بيانه، وقت إىل عنه عفا عما الرسول عفا كما اإلمكان، وقت إىل

 والتحرمي الوجوب ألن بالواجبات األمر وترك احملرمات إقرار باب من ذلك
 هذا فتدبر. الشرط هذا انتفاء فرضنا وقد والعمل لمالع بإمكان مشروط
  .هـ.أ" نافع فإنه األصل

 أإلجباري الكفر من انتقلت اآلن تركيا أن عاقل أي عند شك وال
 وستكون الطريق، على خطوة وهذه الدينية، احلرية إىل أتاتورك فرضه الذي
  .٢٠٢٣ سنة لوزان معاهدة انتهاء بعد حرية أكثر تركيا

 لذلك، األتراك يدعون القوم فليت القلب وعمل بالنية ةالعرب وإمنا
 يستطع مل أنه مع مؤمنا النجاشي  النيب عد وقد اإلميان وقوة النية ولصالح

 إال نفسا اهللا يكلف وال مات، ملا  النيب عليه وصلى كله الدين يقيم أن
 الكعبة بناء يعيد أن دون األعلى بالرفيق  الكرمي النيب التحق وقد وسعها،

 فاملصاحل العرب، جزيرة من الكفار خيرج أو السالم عليه إبراهيم قواعد على
  .اإلسالم يف اعتبارمها هلما واإلمكان

 اتاالنقالب عصر من الشعب ينقلوا أن املرحلة هذه يف األتراك وحسب
  .االستقرار عصر إىل ةالعسكري

 مكة تنياملقدس املدينتني يف عبقريتهم على تدل مشروعات ولألتراك
 العلمية، والتجارب العلمي البحث يف كبريا تقدما تركيا يف أن كما واملدينة،

 الناتو حلف يف دولة ثاين تركيا إن نفسه الغرب يقول حيث قوة جيشها ويف
  . العامل يف جيش رابع ولديها العسكرية، القوة حيث من
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 ها،ود خيطب" وأمريكا روسيا "العامل يف الكبريتني القوتني من وكل
 من وخري القضايا، بعض يف اتفقوا وإن إيران، يف الروافض منها ويرتعد
 والسياسة ،خراسان ماليل مثل تركي أصل من كان من إيران يف الرافضة
  .هؤالء خياطبوا كي األتراك من التقرب تقتضي احلكيمة

 ،"فينا "عقدة دائما يعيش فإنه ظاهرا األتراك جامل مهما والغرب
 كما بالقوة رأيه عليهم يفرض أن ويريد األتراك يعاند ملن لالوي مث والويل
 الدول بعض ومعه الغرب عجز كيف وانظر وأمريكا، األورويب االحتاد يفعل

 فقرها مع ،"طالبان "أفغانستان يف اإلسالمية باإلمارة اهلزمية إنزال عن العربية
 سلمونامل وقف لو ظنك وما تركيا، مثل بدولة ظنك فما صناعيا، وتأخرها

 أن بعد الغرب يف اإلسالموفوبيا موجة انتشار بعد سيما ال الترك؟ مع كلهم
 يف األوريب االحتاد واجتمع القبيح، وجهها عن الكتابية احلركات كشرت
 البابا حبضور الذكرى بتلك واحتفل الفاتيكان، يف لتأسيسه الستني الذكرى

: املقال بلسان قبل من" كلمري اجنيال "قالته ما احلال بلسان لتركيا يقول وهو
  ".مسيحيون وحنن مسلمون األتراك"

 أوالند وجعلوا ،"أوربان "البابا مكان" فرنسيس "البابا جعلوا وهكذا
  !!أرناط مكان

 ميس أن أحدا يرضون ال أم تعصبهم وشدة صليبيتهم على يدل ومما
 فأين ل،الفاش تركيا انقالبيو فعل كما ويرميه" الربملان "دميقراطيتهم رمز

 التركي العدالة حزب فاز إمنا ويقولون صادقني، كانوا إن الغربية، الدميقراطية
 يف العدالة حزب جلانب صوت من أن على!! ضئيلة بأغلبية االستفتاء يف

  !األوريب االحتاد من بريطانيا خلروج صوت ممن أكثر االستفتاء
 مل أنه مع ،بالنازية أردوغان يصفهم حني جدا يغضبون واألوربيون

  .بذلك مثال هولندا وصف حني مبالغا يكن
 وأذكر هتلر كأعمال والعمل املخالفني حماربة يف طويل تاريخ فلهولندا

  :فيها اليهود حال من مثالني لذلك
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 حكم األندلس من" سبينوزا "اليهودي الفيلسوف إليها هرب ملا -١
  .والردة باحلرمان عليه اهلولنديني اليهود خاخامات

 هولندا يف اليهود اهلولنديون قتل أملانيا يف اليهود" هتلر "قتل امل -٢
  باملسلمني؟ يفعلوا أن نتوقع فماذا وهكذا،

 أي أو نفق أي أو مطار أي يرضيهم فال عاليه مهة ذوو واألتراك
  .كله ذلك يف عامليا األول املركز يتبوأوا أن يريدون بل اقتصاد،

 والشرق كاحلياة دوغانأر اجم السعودية الصحف أن والعجيب
 احلقيقة يف فهذه فالن؟ مجاعة ضد أو الصحفيني ضد إنه وتقول األوسط،

 هو إمنا الكالم وهذا إسالمية، تكون أن من فضال وطنية صحافة ليست
  !ديكتاتور بأنه أردوغان يصف الذي الغريب لإلعالم صدى

 تسمي األوسط والشرق عكاظ أن  تعلم حني العجب يزول وإمنا
  .بنغالية أقلية بأم وتصفهم) املتمردين (هينجياالرو

 وزار االنقالب ففشل وأذنام الكافرين أنوف أرغم الذي واحلمداهللا
  .العرضة يف ذلك ذكر القبائل وبعض الشعب بذلك وفرح تركيا العهد ويل

 أهل عن ذلك مثل نسمع ومل أمحر خط األتراك عند األقصى واملسجد
  !!التوحيد

 أصدق منهم املؤمن أن غري بعد، الطريق أول يف زالوني ال واألتراك
 وحنيط الصخمة الرواتب ونعطيهم نستقدمهم الذين الغربيني هؤالء من وأبر

 من البغضاء بدت وقد توصيام، ونتبع وحنرسهم الصلبة باملوانع مساكنهم
  .بالدهم يف أو هنا وحيتقروننا أفواههم

 الكالب يطعم الذي نوم الصديق؟ ويبعد العدو يقرب الذي فمن
  الذئاب؟ ويترك

 يف اجلوفية املياه أن زعموا وقد الكذب، احترفوا الغربيون وهؤالء
  ! سنة مليون ١٢٠ ملدة املدينة تكفي الرياض
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 الغربية الشركات إىل مثال فانظر وكذم بغشهم أعرف بلدهم وأهل
 ينفذه ما إىل انظر مث جدة، يف العامالت مبثيالا وقارا ينبع يف تعمل اليت

  .بينهم الفرق لترى وهؤالء هؤالء
 باهليئة ذلك تفعل أن دون جدة مبدينة السيول فعلته ما إىل مثال وانظر

  .ينبع يف امللكية
  :الرببر -

 تزال وال ميانيون، عرب وهم محري، بن مازع إىل ينتسبون وهم
 صاحلون منهم وكان ،شيء يف الروم يشبهون وال عربية وطباعهم سحنتهم

 والفاتح عباس ابن موىل عكرمة العامل مثل اإلسالمي التاريخ يف وعلماء وقادة
 والعامل بطوطة ابن املشهور والرحالة سابق الواعظ والشاعر زياد بن طارق
 العروبة وإىل مسلم اجلزائر شعب (قول صاحب باديس بن عبداحلميد الشيخ

 اجليش ناصرع وأكثر األندلس يف املسلمني أكثر كان ومنهم ،)ينتسب
 قبيلة لكل بل به خاصة لغة له وليس أصيل متدين شعب وهم اإلسالمي،

 يضع أن املتعصبني بعض حاول وملا بينهم، العربية اللغة وجتمع ختصها، هلجة
 وقرائهم علمائهم وكل ،فرنسي أكثرها كلمة آالف ٣ سوى جيد مل لغة هلم

  .حيفظونه أو القرآن يقرؤون
 العظيم اإلسالم: سابق تونسي وزير وهو دياملصمو األستاذ قال وقد

  .يوحدنا
 : القصيم -

 ذلك عرفت وقد القصيم، منطقة تديناً العرب جمتمعات أكثر من
 خادمات فيها يكن مل بريدة إىل الرياض من الطائرة ركبت ملا وأنا احلكومة،
 والسذاجة الغفلة بعضهم على يغلب أنه ومشكلتهم. احلني ذلك يف جويات

 يؤدي الذي املسائل تشقيق وكثرة األكرب، املنكر فاعل على نكاراإل وترك
 املوروثة البدع على وتركيزهم األصول إمهال مع الفروع يف اإلغراق إىل م
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 استطاعته، بقدر وجاهد اهللا إىل أعذر من منهم ولكن املعاصرة، أخواا دون
 وعلى قصيمال جملة على رد الذي: اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ منهم
 وقدم احلنبلي، سيما ال الفقه يف متبحراً اهللا رمحه كانو والعمال، العمل نظام
 يف خادمة كانت العوايل يف لنا جارة عجوز أحواله عن وأخربتنا مكة إىل

 ال واحلافظة الذكاء حاد وهو والطائف، مكة يف كثريا له جمالسيت مع مرتله
 رئيسا كان ملا مصر من قضاة اماستقد احلكومة منه طلبت وقد أحد، خيدعه
  . تسد ال عظيمة ثلمه وفاته وكانت فرفض، القضاء لس

 العقيلي الربيداوي احلمد تركي األستاذ علينا طلع العصر هذا ويف
 وقد وغريها،) والكراديب الوادي وشرق العدامه (منها اليت ومقاالته برواياته
 لتصحيح الوقت حان أنه هوراملش قوله أن على سنتني بعثي أنه بتهمة سجنوه
 عقيدة عن ذلك قال أنه ولو بعثيا، كونه من أخطر عبداهللا بن حممد عقيدة
  .أحد عليه ينكر ومل صحيحا لكان عفلق ميشيل

 من كل أن غري اهللا، هداهم اللرباليني احلداثيني بعض علينا طلع كما
 الناس عضب أن ولوال املتدينة، البيئة تلك يف مرذول مقموع اإلسالم خالف
 يف األخوة وأنصح خذالناً، وأكثر تأثري أقل لكانوا وراءهم ويقف يوليهم
 فيهم أن مع الناس أن ويعلموا اهللا، أمر كما اهللا إىل والدعوة بالرفق القصيم
 منو واملكره واجلاهل والناسي الغافل أيضاً فيهم وامللحد، واملفتري الضال
 رسل قال كما الصرب، هو عامة ةالدعا طريق وليكن ما، بسبب إميانه يكتم

 يف التدرج وكذلك ،]١٢:إبراهيم[ ﴾K   L   M   N﴿: ألقوامهم اهللا
 وبالكليات الفروع قبل باألصول واالشتغال املهم على األهم وتقدمي اخلري،

  .اجلزئيات قبل
 اهليئة، جلدته أوملا مشاغه، صادروا ملا كلّه التدين الناس بعض كره وإمنا

  .ومستشارين ووزراء كباراً جتاراً أصبحوا ادهمإحل بعد وهؤالء
 محيد بن عبداهللا الشيخ عليها رد اليت القصيم جملة صدرت القصيم ومن

 والالدينية، والشيوعية والناصرية كالقومية املنحرفة األفكار وظهرت اهللا رمحه
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 كتبه خالل من مقارعتها يف مشكور جهد اللحيدان صاحل للشيخ وكان
  .املعروف القومي املد أيام القومية دعاة من كثري وفيها) اإلسالم راية (وجملته

  : مصر -
 موقعة يف هزمتهم اليت فهي شديدا، حقداً مصر على الغرب يكن
 أيضاً، ونابليون اإلجنليز دحرت اليت وهي التاسع، لويس وأسرت املنصورة

 أمثال من لالستعمار املقاومني آوت الىت وهي كبرية، سكانية كثافة وفيها
 خيالفون أكثرهم فيها النصارى حىت املغريب، وعبدالكرمي نيب بن مالك

 ونبغ روما، بابا مذهب على وليسو يعقوبية أهلها أن إذ املذهب يف الغربيني
 على فقضى األيويب الدين صالح جاء وإليها كثريون وشعراء علماء منها

 األزهر بلد هيو شيعي، بيت فيها يبق ومل فاطميني، املتسمني العبيديني
 ناسا ووكالة األمريكية اجلامعات عليهم تعتمد فائقة عقلية مقدرة وألهلها

 أو حق دعوه تظهر ومل جييدها، من مصر ويف إال لغة جتد تكاد وال الفضائية،
 بعاطفة املصريون ويتميز هلا، يستجيب من مصر ويف إال املسلمني بني باطل
 ولكنه صابر، شعب أم كما ،وخلق للنفس ذيب يصاحبها قوية دينية

  .إقرار أا وظنوا فراعنه من مرونته خدعت وكم ،انفجر إذا املراس شديد
 مصر ويف وعماالً، ومهندسني أطباء املصرين من خليجي بلد خيلو وال

 القطن من وفيها فرنسا، يف السيمن بريطانيا، يف التاميز من أكرب وهو النيل ر
 حكومتها كانت مهما إليها اليهود يطمئن وال الغرب يف له نظري ماال

 حجر وابن اهليثم كابن العلماء من كثري استوطن مصر ويف صهيونية،
 عن والذب العرض حبماية املشهورون الصعايدة مصر أهل ومن والزبيدي،

  . الشرف
 وجرائمه ضالله كثرة على الصعيدي املصري الناصر عبد مجال أن حىت

 زيارة، أي يف معه يصطحبها ومل األصل نيةاإليرا زوجته صورة تظهر مل
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: هلا فقال الفن يف تعمل هل له ابنة مبثابة وكانت الفتيات إحدى واستشارته
  .وسخ الفن ال،

 اجلندي، وأنور واملنفلوطي كالعقاد العباقرة من كثري ظهر الصعيد ومن
 يف طبيب أكرب الظواهري كالدكتور العامليني األطباء من كثري نبغ مصر ويف

 أن حىت فكري أو علمي جمال كل يف املصريون نبغ وقد اجللدية، األمراض
 يف أثرها فيظهر املصريون فيها يؤلف واالجتاهات واملذاهب اآلراء بعض

 كاألستاذ بتفوقهم الغرب يعترف من كثري ظهر مصر ومن العامل، ويف الغرب
 وكانت ،زويل وأمحد ،)الشرق أينشتاين (الغربيون يسميه الذي مشرفة علي
 مثل منها واالستفادة احلضارية الوسائل استخدام يف اليابان من أسبق مصر

 والفلك والتاريخ واحلديث اللغة يف عظماء مصر ويف والربيد، احلديد سكك
 بأفكاره ناعقون للغرب عمالء وفيها شخصياً، بعضهم أعرف والبالغة،
 أقفل وقد الكنوز، من فيها وما مصر حقيقة عن يعبر ال السيسي واإلعالم
 مغرماً كنت وأنا إرهابية، أا وادعى إسالمية قناة عشرين حوايل السيسي
 حترص كيف بنفسي ورأيت األمة، قناة تقدمها كانت اليت العقلية بالرباهني
 فيها يوجد ال مصر يف الكليات بعض أن حىت احلجاب، على املصريات
  .متربجات
 والتربج العلْمنة نشر يف معه ومن والسيسي الكتاب أهل عمل وقد

  .حميط ورائهم من اهللا ولكن فيها، الفنون ومعاهد النسل وحتديد
 جتد باشا على حممد عهد منذ األزهر على القضاء حماوالت من وبالرغم

 البحوث وجممع األزهر علماء جبهة ومنهم السيسي يتحدون علماء فيه
 دولة منها دول مخس إىل مصر تقسيم تريد وأمريكا وغريهم، اإلسالمية
 تستقبل وأمريكا ذلك، يرفضون األقباط من وكثري السيسي ولكن لألقباط،

 انقالب وبعد لالقتراض، مصر أمريكا وتدفع االقباط، املعارضني من كثريا
 املطاعم أقاموا وهناك أمريكا، إىل مصر من النخب من كثري هاجر السيسي

 وهم) العربية نتكلم حنن (نيكتبو أم حىت واملقابر، والعيادات واملكاتب



 

 
 

١٢٥٨ 

 االدب وكذلك األمريكيني على فيه تفوقوا الذي االجنليزي األدب يدرسون
 آمال وضاعت نيكسون، وتوقعات كرومر خطة فشلت وقد وغريه، الفرنسي
  .اإلسالم إىل مصر وعادت نتنياهو

 على اإلسالم ملعرفة أهال جتعله قوية دينية عاطفة لديه املصري والشعب
 حممد اختاروا العاطفة وهلذه كبريا، جتاهه الدعاة واجب وجتعل ه،حقيقت

 ما أهل من كثري اعتزل وا خريا، السيسي يف بعضهم ظن وا مرسي،
 العدو مع التعامل ويف والعمرة، احلج يف جلية وتراها عملهم،" الفن "يسمى

 توقام عشر، الثالث الدور يف حمبوسا الصهيوين السفري ظل حيث الصهيوين
 وألقوا إسرائيل، على وأحرقوا املبىن، املتظاهرون وتسلق املظاهرات ضده

 يف السفري وظل ملغادرا، السفارة موظفي واضطروا السفارة، يف اليت بالوثائق
 شعوا ترغم اخلازن جهاد قال كما العربية األنظمة ولكن شهورا، أبيب تل

  )!السالم (يسمى ما على
  :إندونيسيا -

 يف املنافقون ادعى وقد ،يقال كما اإلسالم أمريكا يه اندونيسيا
 اخلمسة باملبادئ تؤمن وأا إسالمي، غري جمتمعها أن وخارجها اندونيسيا

 ممن كثرياً الشعب يف نإ نقول وحنن واملذاهب، الديانات كل تشمل اليت
) ناسيتون احلارث أبو (قاد وقد السائد، الدين هو ولكنه اإلسالم، جيهل

 ثالثني بيده ذبح أنه األخوة أحد وحدثين الشيوعية، على ثار ملا امتع
 اجلهالء بعض تنصر وملا فيها، فشل التنصري أن كما النعاج، ذبح شيوعياً
 نؤدي أن جائزة أعظم فقالو ،دونيير اليت اجلائزة املنصر عليهم عرض

 السيما لذلك، الغرب سعي مع التفتيت حماوالت فيها أخفقت كما العمرة،
 يكرهون أم اجلملة، يف تدينهم يؤكد ومما عنها الشرقية تيمور فصل أن عدب

 واجلمعيات األحزاب فيهم تكثر وأم والعربية، القرآن وحيبون اليهود



 

 
 

١٢٥٩ 

 على وأم احملمدية، واجلمعية العلماء، ومجعية ماشومي، كحزب اإلسالمية
  .ليمنا يف والزيدية إيران يف اإلمامية ويكرهون الشافعي املذهب

 اخلضرة دائمة الغابات كثيفة األمطار غزيرة استوائية منطقة وإندونيسيا
  .ماليزيا ذلك يف ومثلها املسلمني، بقضايا وتم صناعيا تتقدم وهي

 عامال أصبح بل فقط، عاطفة يعد مل فيها التدين بأن إندونيسيا ومتتاز
 زرع يف الغرب وفشل واملعاهد، واجلامعات الكتب فانتشرت جدا، مؤثرا

 األموال تتقاضى اإلرهاب على احلرب باسم هي بينما فيها، اإلرهاب
  .الصيين اخلطر هو اليوم عليها أخاف ما وأخوف الطائلة،
  :األمن رجال جمتمع -

 الدين يعادي أمنية املسماة اجلهات يف يعمل من كل أن صحيحا ليس
 كثري بينهم إن لب جيهلون، ما ونعلمهم احلق هلم ونبني ندعوهم أن جيب وإمنا
  :ذلك ومن اخلريين من

 أنين عين يكتب ذلك ومع الناظور مستخدما يراقبين كان أحدهم أن .١
 إىل سافرت أن بعد ذلك كتب أنه والعجيب كذلك وهو للمسجد البيت من

 .أخرى منطقة
 أو لنقله أتوسط لكي وأعماله شهادته وفيه ملفه أحدهم أعطاين .٢

 . آخر قطاع أي يف توظيفه
  . ضابط أنه مع معنا التعامل ضهمبع عرض .٣
 جبوار رثة حالة يف واقفا املناطق إحدى يف األمنية الشؤون مدير رأيت .٤
 ذلك يدخل أن احلارس فأمرت باز بن عبدالعزيز الشيخ ضيافيت يف وكان بييت

 أم يراقبين أكان أدري ولست ، عسري يف معروفة كرمية أسرة من وهو املدير
  .أصال خنفيه ما لدينا ليس إذ جيدا كان قريرهت أن واملهم الشيخ؟ يراقب

 طويالً الوزير تكلم أن وبعد الوزراء بعض ملكتب مديرا كان أحدهم .٥
  . تصديقه من وحذرين الوزير كالم عكس كالمه يف وقال يب انفرد



 

 
 

١٢٦٠ 

 اجلهة لتلك مديراً يكون أن الشريف البيت أهل أحد على أنكرت .٦
. نقلوين مث الشرطة يف كنت ناأ يل قال مث باخلروج، كلهم الضباط فأمر

 تكون أن فهو احلقيقي عملك أما باهللا، عياذاً يب يليق قد هذا عملك له فقلت
  . شيء كل يف وهديه جدك سنة إىل تدعو مكاين
 رأسه على باحلذاء أضربه أن علي فأصر ملراقبيت وضعوه بعضهم .٧

  . فرفضت
 ليلوم الةالبق من خمربه على يدل ال مظهره وكان الوافدين بعض خرج .٨
 الشرع، أعرف ناأ املراقب له فقال ،سرت أينما والحقين خلفي سار من

 . يفعل مبا مقتنع غري أنه وحلف جمبور، ولكين
 . مسجد لبناء بواسطيت وتربع لالستخبارات سابق مدير جاءين .٩

 هو نظره يف احلل وأن جتدي ال اللصيقة املراقبة أن الناس بعض رأى .١٠
 مل أناساً وعرفت رمحاته من اهللا فتح مث األمر لأو كرهته ما وهذا. السجن

 موظفي من كثري يف ما وعرفت عندهم، سجنت أين لوال ألراهم أكن
 عليهم أشكل عما لسؤايل جيتمعون وكانوا اخلري، من احملققني ومن السجن
 يقتضيها السجن نظام ألن يفعلوا األمور بعض أن وذكروا الشرعي، حكمه

 . ضدها فهم وإال

  :املستباحة القارة ريقياإف -
  :كنوزها ومن هائلة كنوز فيها بكر قارة هي
 .النفط .١
 .الذهب .٢
 .الفضة .٣
 .اليورانيوم .٤
 .الشمسية الطاقة .٥
 .املائية املوارد .٦



 

 
 

١٢٦١ 

 . العنب و والنيم العريب والصمغ والفاكهة والنب واملوز الكاكاو .٧
 يريد كان ومن ميدانه، فهذا اهللا لوجه اإلعطاء يريد كان فمن
 فضال أوربا من العرب جزيرة إىل أقرب وهي أيضا، ميدانه فهذا راالستثما

 للحج جاءوا إذا والبيوت والشقق الفنادق يستأجرون الذين وهم ،أمريكا عن
 تذاكرهم وقيمة السعودية، للميزانية هام رافد تأشريام وقيمة العمرة، أو

 .السعودية للخطوط رافد
 بشرة أن وهو! فقط واحد يبع إال الليرباليون حيقره مما فيهم وليس

 ﴾Q R S T U﴿: يقول تعاىل اهللا ولكن ،سوداء أغلبهم
  !بيضاء دوالرام فإن سوداء بشرم كانت ولئن ،]١٣:احلُجرات[

 يكون فلماذا مثال، كاثوليكيا فجعلوه الغربيون نصره من فيهم أن كما
  .منسيا األسود والكاثوليكي مقربا األشقر الكاثوليكي
 والسلة القدم أبطال أليس: واللعب الرياضة يعشقون نمل ونقول

  .أمريكا يف حىت الغالب؟ يف ملونني أو سوداً واملصارعة واملالكمة
  سودا؟ أمريكا يف املغنني أكثر أليس الغناء يعشقون ملن ونقول

 اتمعات تلك فعماد غريها، من الفطرة إىل أقرب اإلفريقية واتمعات
 وكثري شىت، دوال قطّعهم الذي االستعماري التقسيم ال القبلي االنتساب هو

 أهل إىل ينتسب بعضهم إن بل املغرب، أو العرب إىل بانتسابه يفخر منهم
 مالكية وكلهم املرابطني، أحفاد أيضا ومنهم األنصار، وإىل الشريف البيت

 عميق حب ولديهم القريواين زيد أيب ابن وكتب والتمهيد، باملوطأ يفخرون
 إفريقية دولة كل عن احلديث ولصعوبة واملشاعر، ومكة العربية واللغة نللقرآ
 إخواننا حنو تقصرينا وليظهر لغريها، منوذجا لتكون واحدة خنتار انفراد على

 خري قطعا وهم منا، خريا اهللا عند كانوا رمبا بأقوام استهانتنا ومدى املسلمني
  .املسلمني غري العرب من



 

 
 

١٢٦٢ 

  ":نيجرييا "مثال
 :النيجري اتمع زاتمي من

 .الالت حزب وفضح الشيعة كراهية .١
 .سكانية كثافة اإلفريقية القارة دول أكثر فهي السكانية الكثافة .٢
 .النفط .٣
 .العربية واللغة والسنة القرآن حمبة .٤
 .والتصوف الغلو حماربة .٥
 .اجلهاد .٦
 .الشمالية الواليات يف السيما اإلسالمية، الشريعة تطبيق .٧

 اللبناين واجليش احلريري تيار من باإلعطاء ىلأو حال أية على وهي
 احلزب ذلك عليه ويهيمن الالت، حزب إىل له املقدمة املليارات تذهب الذي

 جوزف العماد (مسلما ليس اللبناين للجيش احلايل القائد أن كما الرافضي،
  ).عون

 أن اقترحت مثلما دول عدة نيجرييا جلعلت أمريكا استطاعت ولو
 وسوف كيدها، وحمبط سعيها خميب اهللا ولكن دول، عدة السعودية تكون
  .اهللا بإذن" بيافرا "كمصري فيها دويلة أي مصري يكون

 وحترر اهللا، أنصار وحركة اهللا رمحه فودي بن عثمان الشيخ قام نيجرييا ويف
  .السن كبار بعض إال عليه يبق ومل التصوف، اغالل من النيجرييني من كثري

  .كثري مكة يف ومنه) اهلوسا (احلوصا شعب هو املسلمة نيجرييا شعوب وأكرب
  :املسلمني خواناإل مجاعة -

 املسلمون االخوان مجاعة هي اليوم املعاصرة اإلسالمية احلركات كربى
 من الالحقة لألجيال ينبغي كان وقد مشهود، وأمريكا أوربا يف وأثرها

 األسف مع لكنهاو اهللا، رمحه البنا حسن الشيخ قاله ما تطور أن اإلخوان
 ملأمون املنسوب" قضاة ال دعاة "كتاب يف كما إرجائية عقيدة إىل حولته



 

 
 

١٢٦٣ 

 االنتخابات يف حدث ما مثل كالدميقراطية أخرى مبفاهيم لقحته أو اهلضييب،
 حسن فعل كما قومية أو سناً، األكرب تولية مثل قبلية بأفكار أو املصرية،

 من للتحرر دعوة من البنا حسن الشيخ حركة وحولوا السودان، يف الترايب
 حزب إىل اهللا رمحه كان كما والسنة القرآن إىل والعودة الغربية األفكار
 ذلك يقر أالَّ طبيعيا وكان واحلكم للسلطة يهدف إسالمية خلفية له معارض

 اجلهاد جلماعيت الناس ينضم وأن اإلخوان بعض ومنهم الناس، من كثري
 عاتب التلمساين عمر الشيخ أن ومسعت وغريمها، اإلسالمية واجلماعة
 إىل أصل أن استطعت أنا: الترايب له فقال اهللا رمحهما الترايب حسن الدكتور
 على حتصل لكي الوفد حزب ضمن للدخول اضطررت وأنت احلكم،

  !األصوات من% ١٠
 كما نفسه العلماين بالواقع اإلقرار إىل االنتكاس هو ذلك من واألنكى

 يف لإلخوان حدث كما له الوالء ضرورة أو تونس، يف النهضة حركة فعلت
  .األردن

 واتمعات، احلكام تكفري مة من اهلروب هو نظري يف ذلك وسبب
  .فعلنا مهما عنا يرضى لن الذي الغرب استرضاء وحماولة اإلرهاب ووصمة

 ،اخلليج دول بعض فيه وقعت الذي اخلطأ نفس يف اإلخوان ووقع
  .للمؤسس تنسبه الدول وتلك للمرشد يءش كل ينسبون فاإلخوان

 أهل  عقيدة على األتباع يربوا أن املسلمني باإلخوان األجدر وكان
 يطوروا وأن تراب التراب فوق من كل أن يعلموا وأن واجلماعة، السنة

 تكون لكي مارسها، اليت الفذة والتجربة الشيخ عليها نص اليت الوصايا
 العقيدة وذه األتباع، قل وإن العامة قيدةالع هي واجلماعة السنة أهل عقيدة
 ونكون ثانياً واإلرهاب التكفري ميت من ونتخلص أوالً تعاىل اهللا نرضي

  .اإلسالم عن مدافعني ال للغرب مهامجني
- لذلك عملوا الذين وغربا شرقا اإلخوان بعض مبواقف أشيد وهنا

 مث هللا يكون أن نبغيي العمل أن على الواقعية األدلة ومن -خريا اهللا جزاهم



 

 
 

١٢٦٤ 

 انتفاضة "الثالثة االنتفاضة يف االستشهاديني أن للتنظيم وليس األمة، لعامة
 ألي حيق وال فصيل ألي أنتمي ال أنا "وصيته يف أحدهم يكتب" القدس
  ".إليه عملي ينسب أن فصيل

 يصنع أن يريد أنه يعلم ووصاياه البنا حسن الشيخ سرية يقرأ ومن
 من بعده جاء بل األسف مع حيصل مامل وهو بعده، نم عليه بيين أساسا
 حركته قلب أو منهجا عليه يقدر مل ما أو البنا الشيخ أخطاء بعض جعل
  .عقب على رأساً

 منهجها جعلت اليت اإلسالمية اجلماعات أن على التنبيه هنا املهم ومن
 يشاع، كما اإلخوان عباءة حتت من خترج مل املسلحة، املقاومة هو

 إن بل اإلخوان، بعداوة تصريح كتبها ويف بين، كفر عندها قراطيةفالدمي
 كما املصرية املباحث حتريات تنطق وبذلك اإلخوان، فيكفر ليغلو بعضها
  .أنا قرأت هكذا أإلسالمية، اجلماعات يف املتخصصني حبوث تنطق

  :التدرج سنة -
 طفرة يكون ال االجتماعي فالتغري التدرج، سنة االجتماعية السنن من

 سياسية جناحا االستعمارية السياسات وأكثر. الفشل مصريه كان وإال
 بالد أن عاقل يشك وال ،"أكيد لكن بطيء "أي" شور سلويت "االجنليز
  .ذلك على دليل وحالنا فيه، تسرع تكن مل إن الشر حنو تتدرج احلرمني

 نتخاباتباال بدأناها إننا مث لإلسالم خمالفة الدميقراطية إن نقول كنا فقد
 انتخابات يعقبها مث املنطقة مستوى على انتخابات يعقبها سوف اليت البلدية
 مث العام املفيت إشراف حتت أوال جعلوها البنات تعليم ورئاسة منها، أعلى
 إلغاء ألغوها النهاية ويف اإلداريني إشراف حتت مث العلماء إشراف حتت

  .مطلقا
 مراقبة منها ونزعوا فشيئا شيئا ءلإلفتا العامة الرئاسة صالحيات وقلصوا

 الوزير وجعلوا اإلسالمية الشؤون وزارة يف أدجموها وأخريا املطبوعات



 

 
 

١٢٦٥ 

 بن حممد كالشيخ ليس عاما مفتيا ونصبوا الوزراء جملس لقرارات خاضعا
  .اهللا رمحه إبراهيم

 أحد يرده ال الذي هو الدين وأن األمة تدين تراعي األنظمة وكانت
  .نرى ما إىل احلال صار مث والعرض، بالشرف لقيتع فيما السيما
 كلية(و) البنني طب كلية (كليتني إنشاء هو الطب كليات نظام كانو

 يضعون سوف سكتنا وإذا واحدة كلية يف بدجمهما األمر وابتدأ) البنات طب
  .التام االختالط يكون مث الفصل نفس يف للبنات خاصة مقاعد

 هؤالء يدي على بنا حيل سوف ابغرين حلّ ما أن نعلم أن وينبغي
  .مثال مصر يف جرى مبا فلنعترب املفسدين،

 قوامة بإلغاء يطالبون وسوف املرأة تعمل بأن يطالبون اليوم أم ولنعلم
  .كالرجل ترث وأن حمرم بال تسافر أن حقها من جيعلون أو عليها الرجل

جعل حنو خطوة والبنات البنني لتعليم واحدة اإلدارية اجلهة لوجع 
  .واحدا الفصل

 ميكن أنه يف جيادل اليوم أحدا أظن فال املرأة رأي وأخذ الشورى أما
  .بيتها يف وهي رأيها تبدي أن للمرأة

 من فصلوه اجلامعات احدى يف االختالط الشثري سعد الشيخ أنكر وملا
 أن على استعجلوا أم شعروا ملا أعادوه سنوات وبعد العلماء كبار هيئة

 .اهليئة أعضاء لبقية السيما بقيت فصله من العربة
 قيودا أو شروطا يضعون أم) أكيد ولكنه بطيء (سياسية اتباع ومن

 أمثلة ذلك وعلى. سيفعلون كيف أعلم واهللا ورق على حربا كلها تظل
  :منها كثرية، واقعية
 ظهر مث وجهها ظهر مث كفاها ظهر مث مطلقا تظهر املرأة تكن مل .١

 كانت منها شيء ظهر ما وأول مراسلة نتكا إذا السيما شعرها
  .سعوديا التربج أصبح مث يقال كما أجنبية



 

 
 

١٢٦٦ 

 يف يفعلن كما السيارة بقيادة حيلمن العلمانيات النساء بعض كان .٢
 أوال فأصبحن منهن أعلى كانا والرشد احلنكة ولكن أمريكا،
 قيادة إىل األمر ن يتدرج أن قبل الشورى، جملس يف عضوات
  .السيارات

 دون تدخل حيصى ال وما" الشبكة"و" ساعة آخر"و" املصور "نتكا .٣
" اتمع "على األيام هذه والرقيب احلسيب وإمنا رقيب وال حسيب

 دخول من املنع وأصبح لغة، بأي أخرى إسالمية جملة وأي" البيان"و
 اهللا، إىل الدعاة من وفالن فالن يكتب مبا خاصا الطباعة من أو البالد
 تعرض فيه ليس الذي" الوجيز املعجم "كتيب ألفت عندما أنين حىت

 وإمنا مشكلة، الكتاب يف ليس املطبوعات إدارة قالت اآلن، جيري ملا
 فمىت مطلقا، املمنوعة األمساء ضمن فهو املؤلف اسم يف املشكلة
  ؟املضامني حبسب ال األمساء حبسب التعامل أصبح

 املسجد على داءاعت هو اليهود فعله ما بأن القول من األمر تطور .٤
 مهند (االعتداء منفذ يقال أن إىل اإلسالمية، واملقدسات األقصى
 هلا إسرائيل وأن االعتداء، هي االنتفاضة أن أي النقب، من) العقيب
 كل يستنكره ما وهذا تشاء، ما األقصى باملسجد تفعل أن يف احلق

 رنذك وال األقل، على ظاهرا ذلك تستنكر السلطة حىت الفلسطينيني،
 بشيء، يعنينا ال أمره وكأن األقصى املسجد اليهود اقتحامات
 ما لقضية العادل الشامل احلل هي ثابتة إا تقول اليت وسياستنا

 .٦٧ حدود إىل إسرائيل ترجع وأن ،"األوسط الشرق "نسميه
 األجنبية البنوك كثرت مث األجنبية للبنوك قليلة فروع اململكة يف كان .٥

 سيطر النهاية ويف تقريبا، مكان كل يف لبنوكا وأصبحت الربا وكثر
 .حمتكرة واحدة طبقة كله املال على

 اهلجري مع استحياء على امليالدي التقومي يضعون املستغربون كان .٦
 الغريب التقومي يكون أن إىل األمر آل مث رجب يف امليزانية وكانت



 

 
 

١٢٦٧ 

 امليزانية تكون وأن مكان كل يف املستعمل التقومي هو اجلرجيوري
 . حبسبه والرواتب

 هلما وترمز الزوايل التوقيت مع الغرويب التوقيت تضع التقاومي كانت .٧
 وإذا مطلقا، الغرويب يذكرون يعودوا فلم اآلن أما ،)غ(و) ز (حبريف
 االجنليز أن مع. ائيا اهلجري التقومي يلغون فسوف السكوت استمر

 يف يفرطوا مل ونواإلسرائيلي والقدم، امليل يف يفرطوا مل واألمريكان
 .الشاقل
 مطلقا اهلجري للتقومي فيها ذكر ال صحف هنا صدرت وبالفعل

 .االليكترونية" املواطن "كصحيفة
 فأصبح اليوم أما فالن، أمالك األراضي أو الطرق من شيء يف يكن مل .٨

 يكتب وأن يشاء ما طوله يبلغ شبكا أو سورا يبين أن فالن حق من
 أرضا رأيت وأنا يشاء، من يشارك وأن) فالن قصر (قصر أي على

 .مكة من ابتداء) فالن أمالك (عليها مكتوب كيلومترا ٢١ طلوها
 أول كانت اليت العدل وزارة عن مستقل قضاء جملس للقضاء كان .٩

 وزير وأصبح العدل لوزارة تابعا كله القضاء أصبح مث رمزية، أمرها
 دثح للقضاة حدث وما ،الوزراء جملس لقرارات خاضعا العدل

 أصبحوا امللوك اختيار يف يشاركون كانوا أن فبعد منه، أعظم للعلماء
 مهما العلماء كبار هيئة من فصلي منهم والواحد موظفني، جمرد
 تفعله مما واحد أمر على اعتراضه مبجرد مرتلته كانت ومهما ،مدح

 اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ كان أن وبعد ،التنفيذية السلطة
 كما احلال أصبح والسفراء الوزراء ويكاتب واإلدارات وكاملل ينصح

 .معروف هو
 ذلك فاختفى اإلسالمي التضامن إىل تدعو الرمسية السياسة كانت .١٠

 .اخلليجي للتعاون دعوة اليوم وأصبحت



 

 
 

١٢٦٨ 

 املاضي مثل شعبية عائالت من أمراء املناطق بعض يتوىل كان .١١
 واحدة عائلة نم اليوم املناطق أمراء فأصبح زعري، وبن والسديري

 .فقط
 اآلن القتل فأصبح السنة يف واحدة قتل جلرمية تز البالد كانت .١٢

 والدوريات الشرطة عمل تتابع أن تستطيع وال تقريبا، يوم كل يقع
 من نعلم ما كل ذكرنا ولو ،فقط واحدة مدينة ويف فقط واحدة ليلة

 .جدا املقام بنا لطال نعلم ال عما سألنا أو ذلك
 كل يف األندية أصبحت مث واحد رياضي ناد كلها لكةاملم يف كان .١٣

 وتشجيع الدولة من جمانية معونات على األندية وحتصل تقريبا، قرية
 إعالم لدينا أصبح بل وإعالميا واجتماعيا وماديا سياسيا منها دائم

 اإلهلاء هو املنكر وإمنا التريض هو املنكر وليس ،متخصص رياضي
 .واملبالغة

 يف املسافرين تفتش املنكر عن والنهي باملعروف راألم هيئة كانت .١٤
 .التنفيذية للسلطة تابعة اليوم أصبحت مث املطارات

 أو الداخلية وزارة يف صغرية إدارة املخدرات مكافحة كانت .١٥
 .مكان كل يف املخدرات انتشرت مث مكتبا

 للتأمني اليوم نرى بينما للتأمني واحدة شركة اململكة يف يكن مل .١٦
 .شرعية ضوابط أي وبدون ةكثري شركات

 وال والسنة الكتاب بغري احلكم على يتجرأ من اململكة يف يكن مل .١٧
 وحمامون للقانون كليات لدينا فأصبح اليوم أما مسلمني غري قضاة

 استمر وإذا ومستشارات حماميات بل قانونيون، ومستشارون
 غري القضاة بعض أصبح كما قاضيات، تعيني الطبيعي فمن السكوت

 ".دويل خبري "هو إذ ويقضي حيكم لكنه ممسل
 صلة ال من توالها مث اإلسالمية اجلامعة يرأس باز بن الشيخ كان .١٨

 .مطلقا الشرعي بالعلم له



 

 
 

١٢٦٩ 

 مث العمداء وكذا ينتخبون اجلامعات يف األقسام رؤساء كان .١٩
) دميقراطية (يسمى مما شيء هناك يعد ومل املعلوم، احلال عل أصبحنا

 .ما ألمر أحدثوا اليت االنتخابات إال
 وزارة أصدرت مث شاء أينما السالح حيمل مواطن أي كان .٢٠

 .محله وحظر بتجميعه أمرا الداخلية
 أن هجرة أو قرية أي حق ومن ، يعظ أن إنسان أي حق من كان .٢١

 ترخيص، من للواعظ بد فال اليوم أما االستسقاء، صالة تصلي
 .األرصاد تقرره امل تبعا لالستسقاء واحدة صالة تصلي كلها اململكةو
 التدرج، سنة واالجتماعية النفسية بدراسام ارمون أدرك وقد
 هم مث الشريعة، ألحكام تابعة الشخصية األحوال تكون أن أوال فسمحوا

 تكون وأن األحكام هذه إلغاء ويريدون شيء كل على يتجرأون اليوم
 -اهللا معاذ- كوتالس استمر وإذا ،الوضعية للقوانني تابعة الشخصية األحوال
 أمريكا، يف أباحوه كما اإلسالم بالد يف لوط قوم عمل يبيحون فسوف
 يغرق من أو وحده، الربان وليس اتمع، سفينة يف من كل يهلك وسوف
  .وحده السفينة
  :العربية اتمعات يف الدين بقايا -

 الناس وأن عروة، عروة عراة تنقض سوف الدين أن  النيب أخرب
 بفطرا، متدينة العربية واتمعات بقي، مبا واتشبث عروة نقضت مالك

 غري املسلمون يكن مل وعلمانيتها بإحلادها الغربية احلضارة هجمت وعندما
 موروثة، وخرافات كثرية وبدع خطرية احنرافات لديهم كان ولكن متدينني

 نفسها الشهادة كلمة أن حد إىل اإلسالم مفهوم احنسار يف ذلك يظهر
  .املدلول ضيقة املسلمني من كثري عند أصبحت

 القرون طوال واملذهبية والكالمية واإلرجائية الصوفية للتراكمات وكان
 من كثري يف الربكة رد الكرمي القرآن قراءة وأصبحت ذلك، يف البالغ أثرها



 

 
 

١٢٧٠ 

 هو اجلهل وكان السنن، من وغريه البخاري، صحيح قراءة عن فضال البالد،
 الدينية للعاطفة كان االحنرافية العوامل هذه ومع ،البيئات أكثر على الغالب
 باإلفطار جياهر أن أحد باستطاعة يكن ومل قيمتها اإلسالم ولشعائر سطوا

 زاوية من للدين ينظر  إنسان كل كان وإمنا حيج، لن بأنه أو مثال رمضان يف
 وعلى ستعمرين،امل جلهاد الناس اندفع البقايا وذه الشخصية وميوله ثقافته
 اليت واألفكار واألحزاب الزعامات اعتمدت القوية الدينية العاطفة هذه

 مثال خذ ،)الالئكية (بعضهم يسميه ما أو الصرحية العلمانية إىل أخريا جنحت
  : واحدة واحدة العربية الزعامات

 هلم أن على دائما يرتكزون األحرار الضباط كان: مصر فمثال -١
 ملتزم هو من فيهم كان بل املسلمني االخوان مع والتفاهم التعاون من ماض

 عظيمة، مرتلة عندهم وللجح والكعبة مكة حيبون املصريني وكل ،بالفرائض
 حتت" الدين يف سياسة وال السياسية يف دين ال "شعار السادايت أنور مرر وإمنا

 امسه أول يضع أن حيرص رئيس كل وكان" املؤمن الرئيس "اآلخر الشعار
 .مدحم

 .للشريعة دارسا) بومدين هواري (االشتراكي الزعيم كان: اجلزائر -٢
 يزال وال امللك وكان املعروفة، الساللة الدين باسم حكم: املغرب -٣
 ).املؤمنني أمري (يسمى

 الدين، حبقيقة الناس جهل مستغلني البعثيون حكمها: الشام بالد -٤
 اإلسالم ويعد خالدا زعيما  الرسول يعترب النصراين عفلق ميشيل وكان
 .عربية وثبة

 أخريا، عفلق ميشيل آوت اليت وهي كالشام كانت: العراق -٥
 .التدين إىل أقرب مثال عارف آل أسرة وكانت
 وأكثر البيت، أهل من أم باسم األشراف حكمها: األردن -٦
 ومحاية الشرف حفظ مثل أصيلة إسالمية عادات بقايا لديه قبلي فيها الشعب

 .لعرضا



 

 
 

١٢٧١ 

 تأثري فيها وللشافعية القضاة مث األئمة حيكمها كان: الشمايل اليمن -٧
 كالشيخ دين أهل زعماؤهم كان االمام حكم على ثاروا الذين حىت كبري،

 .مثال الزبريي
 من كثري وكان. األوىل الكلمة فيها للتصوف كان: اجلنويب اليمن -٨
  بساملني املشهور علي بيعر سامل الرئيس فمثال األصل، يف صوفية رؤسائها

 حفظ عمادها كان اليت الكتاتيب وهي) املعالمة (وخرجيي متدينة أسرة من
 .إمساعيل الفتاح عبد الشيوعي وكذلك القرآن،
 أتباعه بعض وناقشين االجتهاد، رتبة يدعي بورقبية كان: تونس -٩
 تعدد وحظر رمضان العمال يصوم أال أمر اجتهاده حبكم إنه وقالوا

 .تونس وعلماء الزيتونة شيوخ من كثريا استمال علي بن توىل وملا وجات،الز
 عالية مكانة من للدين ما خيفى ال: السعودية العربية اململكة -١٠

 وأحفاده وأبنائه عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة بفضل مث اهللا بفضل
 نيك مل فيها الكبري االجتماعي التحول  هذا وقبل فيها، التوحيد وعلماء

 أن إما بذلك جياهر من اليوم وحىت مثال، باإلحلاد جياهر أن أحد باستطاعة
 :الثالثة االجتاهات نشأت وفيها. حقيقته ينفي أن وإما كالمه يؤول

 العقيدة، من لديه مبا مكتف البيئة على منغلق اجتاه وهو :احملافظ االجتاه
 ويعتمد اجلزئيات، يف واإلغراق واملظاهر بالشكليات الكبري باهتمامه ويتميز

 رمحه إبراهيم بن حممد كالشيخ األفذاذ، والعمالقة الفردي األسلوب على
 وبقاء صديق، وإما عدو إما والناس. أسود أو أبيض إما عنده واألمور اهللا،

 على التركيز كان ولذلك األكرب، مهه هو يعرف الذي الدين على الناس
 من أوعى أفراده وبعض عمالقته، بعض اتمع يف ها ميتع اليت) الكاريزما(

 جزيرة أهل أغلب به يتميز حاد وذكاء للوعي سريعة قابلية ولديهم بعض،
  .عامة العرب

 ومعرفتهم) اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ (عرفته من أوعى ومن
 بالنسبة هلم وزن ال العلمانيني أن ويظنون إمجايل، عندهم العلمانيني خبطر



 

 
 

١٢٧٢ 

 والضالل الفسق موجات من موجة إال هي ما عندهم والعلمانية للشيوخ،
 جماملة ذلك على وساعد تضمحل، ما سرعان لكن التاريخ ا حيفل اليت

  .الشرعية مصدر ألم أو حقيقة عن إما هلم احلكام
 املداهم، العلماين باخلطر ومعرفتهم منه قلة نبوغ عليه ساعد كما
 للشيخ سكرتريا كان الذي بامشيل حممد أمحد األستاذ السيما وكتابام
 القيمة الكتب ومن ،الكعبة عند ساجداً تويف الذي إبراهيم بن عبدامللك

 ،)الباطل مع صراع(و) الصراحة هليب(و) التوحيد نفهم كيف (لبامشيل
 مبكرا قرأا اليت الكتب من ذلك وغري داروين ونظرية الغزوات وسلسلة

 نعيشها ضالالت على ترد تبهك كانت إذ الفكري تكويين يف أثر هلا وكان
 حممد واألستاذ قارئ عبدالعزيز استاذنا عليه أثىن اهللا رمحه وفاته وبعد ونراها،
  .وغريهم عريف خضر حممد واألستاذ الدين صالح

  .كثرياً الشيخ جتاهل يعقوب نفس يف لغاية االعالم أن غري
 كتب وقد اللحيدان صاحل الشيخ االجتاه هذا يف الناس أوعى من وكان

 النور تكون تكاد )اإلسالم راية (جملته وكانت ،)الشيوعية أصول نقد(
  .الدامس الظالم ذلك يف الوحيد

 املفتون االجتاه تسميته ويصح يسمى كما الغرب على املنفتح االجتاه
 وعيا أكثر لكنه األول لالجتاه مضاد اجتاه وهو ،ا املنبهر أو الغربية باحلضارة

 الدنلوبية السياسة وفق التدرج يعتمد وهو حلياةا وسنن التاريخ بسري
 يعمد وهو له، مساعد أقوى آنذاك احلضاري التخلف كان وقد املذكورة،

. تبقى ولكنها مواقفهم يغريون أو األفراد ميوت اليت املؤسسات إنشاء إىل
 منطلقا العثمانية للدولة العداوة من يتخذ الذي القومي االجتاه اجتاهاته وأكرب

 أن لوال العرب جزيرة على يهيمن أن وكاد الناصري املد يف ذروته وبلغ  .له
 .بشدة قاومه الصحوة جيل

 للبيئة تابعة شخصية مسألة االجتاه هذا أهل عند حمدوديته على والدين
 هذا يف اهللا إىل العودة قبل املثقفة الطبقة يف يكثر االجتاه وهذا االجتماعية،
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  . العصر
 يف املولود أدهم كمال السعودية يف االجتاه هلذا املنتمني أشهر ومن
 أخت هي عفت امللكة أن إذ وصهره، فيصل امللك لدى واملستشار إسطنبول

 يف حصة وله الفيصل وتركي الفيصل سعود خال وهو. للمذكور شقيقة غري
. لالستخبارات رئيسا فيصل امللك عينه وقد -ذكرها اآليت- األحباث شركة
 الدين مشس سيما ال ،)حسني طه (تالميذ االجتاه هذا ةدعا أكرب من وكان
  ).آنذاك امللز حي (بالرياض سعود امللك  جامعة فكريا أسس الذي

 األصالة بني تعارض ال أنه املفكرين بعض رأى: الوسطي االجتاه
 الديين التراث بني واجلمع الدينية العاطفة مراعاة من البد وأنه واملعاصرة

 عباس مصر يف االجتاه هذه رواد وأكرب الغربية، ضارةاحل ومتطلبات الضخم
 بني الصراع معركة وخاض القاهرة يف عاش صعيدي وهو العقاد حممود
 يف قطب سيد كان االجتاه هذا وعلى ،بينهما اجلمع إىل فدعا واجلديد القدمي

 مبوت األمريكيني فرح رأى أن بعد إال لإلخوان ينضم ومل األدبية مرحلته
 فكر ذو األصل بنغايل وهو عطار عبدالغفور أمحد األستاذ وكذا ،البنا حسن
 نظام يصدر أن قبل عكاظ صحيفة أسس وقد واألديان، باللغة وعلم وقاد

  .الصحفية املؤسسات
 فكان األحداث يف البالغ وتأثريها األوفر نصيبها اليمن ملشكلة كان وقد
  :أقسام ثالثة اليمنيون

 امللكيني بني حينها الصراع واحتدم ثة،الثال والقوة ومجهورية، ملكية
 آنذاك ترأسها فقد الثالثة القوة أما. السالل بزعامة واجلمهوريني البدر بزعامة

  .الوزير علي بن إبراهيم ومنهم الوزير آل
 وسع الذي األمر بالقنابل أا ورمى اليمن املصري اجليش واحتل

 عهد ويل ولكن ر،عبدالناص ومجال سعود امللك بني والعداوة الشقاق
 حسم وهناك األمريكية، املتحدة الواليات إىل سافر فيصل آنذاك السعودية

 نظام إلغاء من بد ال أنه وقرر األمر،) كنيدي تزجرالدفيل جون (الرئيس
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 يف الرق إلغاء وكذا اجلمهوري، بالنظام واالعتراف اليمن يف االمامة
 مع العاملية احلضارة بركب قلتلتح البالد وتطوير الترفيه وإدخال السعودية

  .مساهم كما الوهابية عليها يسيطر بيئة يف التدرج مراعاة
  :هذا يوضح سنذكر الذي واملثال فعال ذلك ومت

  :لألحباث السعودية الشركة مثال
 يف اإلعالمية األسر أشهر ومن اإلعالم عصر بأنه العصر عن التعبري ميكن
 أعرف النبوية املدينة أهل من قةعري أسرة وهي) حافظ آل (أسرة السعودية

  .أهلها من اإلسالميني بعض
 وجمالت وصحف) املدينة (جريدة إصدار يف األصل هم حافظ وآل

 مسرية يف تأثريا شخصياا وأكرب اإلجياز هذا ثنايا يف عنها احلديث يأيت كثرية
 خيايل وبعضها صادمة أراء ذو جرئ كاتب وهو حافظ، هشام هو البالد
 نادرة عقلية ذا وكان!! بقناة األمحر بالبحر العريب اخلليج ربط حهاقترا مثل

 منطقة على أمريا عبدالعزيز بن مشعل تعيني انتقد جرأة وبكل. لعصره بالنسبة
 األساتذة بعض وأيده ذلك يف الشعب استشارة بوجوب وصرح مكة

 عرضه ما وذلك اهللا رمحه مجال حممد أمحد كاألستاذ مكة أهل من املرموقني
 من وينتقد املدينة جريدة يف يكتب هشام وكان فيصل، امللك من لألذى
 وغريه أدهم لكمال وتبني مواهبه برزت وملا  ،)عبدالعزيز أوالد بعض (مساهم

 مسرية جتربة وجناح) خاشقجي آل وأصهاره الفايد مبحمد (عالقته قوة
 إىل أوعزوا باريس من تصدرها كانت اليت) الشرقية (جملتها يف خاشقجي

 ميزات بكل حتظى بأن ووعدوه لندن يف إعالمية شركة بتأسيس هشام
 املشايخ، عن تبتعد هناك لكنها تنافسه، بل الداخل يف السعودي اإلعالم
 الشرق جريدة صدرت وعنها لألحباث السعودية الشركة هشام أسس وفعال

 ضعةب بلغت اليت املطبوعات من وغريها واالقتصادية" الة "وجملة األوسط
 حتريرها رؤساء أو األوسط الشرق جريدة حمرري من واشتهر مطبوعة، عشر
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 جهاد النصراين( هشام مع عمل كما الراشد وعبدالرمحن العمري عثمان
 وأمثال" هلا"و احلياة جريدة وأسس استقل مث الفكرة أقتبس الذي )اخلازن
 ةالشرك خبالف سلطان بن خالد األمري نعمته لويل أسسها لكنه ،ذلك

  .سلمان بن فيصل مث سلمان بن أمحد األمري يديرها كان اليت السعودية
 األوسط الشرق جريدة أن كما) البقر نادي (جدة يف هشام وأسس

 سعيد، وجودت جليب، خالص أمثال من الكتاب من كثريا استقطبت
  .القصييب وغازي الدين، امنظ وعرفان اهللا، عطا ومسري باجبري، وعبداهللا

 لسياسة احلقيقي املوقف عن تعبريا كانت) األوسط الشرق( أن والواقع
  .رمسيا عكسه يظهر كان الذي الدولة

 للصحف خالفا أيدا اليت ديفيد كامب معاهدة من املوقف سيما ال
 جدا حمدودة نسخا تطبع كانت أا األوسط الشرق عجائب ومن الداخلية،

 وكان القذايف، معمر ومنهم اجلريدة انتقدوا الذين العرب بالزعماء خاصة
 ومن !ريدةاجل من العامة النسخة أا ويظن به اخلاصة النسخة يقرأ منهم كل

 كانت اليت العربية للقومية مناهضة وطنية جريدة كانت أا املشهورة مواقفها
 وليس الرأس يف يدور مبا تعمل كانت أا أي! مثال الرياض جريدة عليها

 مياين عبده حممد الشيخ معايل تعبري حد ىعل البيانات، من يصدر ما حبسب
 على وندمه فيصل امللك لشيخوخة وكان" اجلزيرة "جريدة يف الوعيل حملمد

  .األيام تلك املتنفذين أكرب فهد يكون أن يف أثره فرط ما
 ومافيا الطغيان مافيا الشيطان حتالف "عنوانه ثوريا كتابا هشام وكتب

 وكان ،)طيب سعيد حممد (املعروف اذاألست أصدقائه من وكان ،"األديان
 كاتب أكرب "بأنه ويصفه الراشد بعبدالرمحن اإلعجاب شديد هشام

  ".سعودي
 الذي الطريفي عادل األستاذ األوسط الشرق حترير زعامة توىل كما

 إن وقيل عزله، قبل لإلعالم وزيراً مث العربية لقناة مديراً ليكون منها انتقل
 واهللا األمراء أحد ا ومدح شوقي ألمحد دةقصي سرق أنه هو عزله سبب
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  .وإمالءاته القحطاين سعود تسلط من ارتاح بعزله الطريفي أن واملهم. أعلم
 إىل لألحباث السعودية الشركة حتولت أن بعد حافظ هشام مات وأخريا

 على قامت ملا منها أسهمه سحب أدهم كمال إن ويقال مسامهة شركة
  .والطريفي العطاس منهم الوزراء بعض الشركة أفرزت وقد ساقيها،

 خيالفها من كل أن حىت الواسعة، وشعبيتها القوي أثرها للعقيدة وبقي
  .اخلارج إىل يفر أو بالسلطة حيتمي أن بد ال قلتهم على

 من فالن كتب ما باتباع التصريح الصحيحة العقيدة شرط من وليس
  .أخرى بوسائل ولو اعتمادها يكفي بل الناس،

 على دمعة (مقال يف واحملدثات البدع املنفلوطي يستنكر أن ثالم فيكفي
  : ويقول للموتى النذور إبراهيم حافظ يستنكر أن ويكفي ،)اإلسالم

  األموات يرزق ألف وبألف    بدرهم يرزقون ال أحياؤنا
  :قائال املسلمني حلال غنيم حممود يتأمل وأن
  جناحاه مقصوصا كالطري جتده    بلد يف اإلسالم إىل اجتهت أىن

 وأمحد البارودي سامي وحممود حمرم أمحد أشعار يف تراه ذلك ومثل
  .شوقي

 بن حممد الشيخ دعوة مع متعاطفا كان اجلربيت املشهور واملؤرخ
  .اخلرافية العرت وبدعة الشعراين كبدع البدع من لكثري منكرا عبدالوهاب،
 أمحد بكت كما خصومه، وأباطيل اإلسالم حقائق عن العقاد وكتب

 ،)القرآن راية حتت (كتب والرافعي عليه، يشكران ما حممود وأخوه شاكر
  .وغريها مصر يف حيصون ال ومما اخلطيب، الدين وحمب الزيات وكذا

 األجماد ببعض وأشاد السرية من جوانب نظم حمرم أمحد والشاعر
 صدور بعد فلسطني نكبة عن املشهورة القصيدة صاحب وهو اإلسالمية،

  :ومنها فلسطني، يف الصهيونية الدولة إنشاء وقبل ،فوربل وعد
  يهتضم وشعب تؤذى أمة   احلرم حول ومن احلق محى يف
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 والدعوة املشكورة اجلهود من بكثري اإلسالمية الدعوات قامت كما
 ،املصريني وعامة العلماء من كثري أيده بثورته، عرايب قام وملا ،والسنة للقرآن

 املغرب ريف يف إسالمية دولة بإنشاء اخلطايب الكرمي عبد الشيخ قام كما
  .وهايب أنه يعلن نيب بن مالك وكان األقصى،

 أم يبدو وال حبت، قرآين بدافع ميانيةإلا العقيدة اعتنقوا إمنا وهؤالء
  .السلف عقيدة يف كتابا قرأوا

 وأا والفطرة، العقل عقيدة هي السلفية العقيدة أن على دليل ذلك ويف
 الطرق كل مبنع أمرا نشر املتمهدي السوداين حىت اتمعات، يف األصل

 واهلند املغرب يف ذلك مثل وقل ،"غوردن "قتل أنه فوق السودان من الصوفية
  .وغريها وتركستان وجاوه

 عرى ببعض حمتفظة ظلت اإلسالمية اتمعات من كثريا أن واملهم
 الدعوات أو الشيوعية باألحزا زاوية من فقط إليها النظر يصح فال اإلسالم،
  .فقط التغريبية

 العشرة بني هم% ١٠٠ اإلسالم يعرفون ال الذين املسلمني وأكثر
  .صفرا وليسوا والتسعني
 عن وانا حبفظه اهللا أمرنا وقد ،)املال (اتمعات تتطلبه ما أهم ومن

 أن ذلك من وشر فيه، واإلسراف التبذير عن وى أموالنا، السفهاء إيتاء
  .باملليارات يشاؤون كما منه وينفقون املسلمني مال بيت يف السفهاء ميتحك

 من اليت السالم عليه إبراهيم ملة عن الرغبة عن ناشئة السفاهة وهذه
 قال كما تعاىل اهللا أحكام على االعتراض وعن ،نفسه سفه فقد عنها رغب
   )   '   &   %   $   #   "﴿: القبلة حتويل على املعترضني عن تعاىل
   u   v   w   x   y﴿ اإلميان أهل احتقار وعن ،]١٤٢:البقرة[ ﴾,   +   *   (

z   {   |   }   ~   �   ¡﴾ ]١٣:البقرة[.  
 اهللا ولكن مصلحون، اإلفساد بذلك إم لقال صدقهم أحدا أن ولو

 ،]١١:البقرة[ ﴾a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k﴿: قال تعاىل
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 -عليهم احلجر توجب اليت- وسفاهتهم إصالحات، نظرهم يف فإفسادهم
  .رشد

  !!فيه تطرف ال الذي هو) املوردن (األمريكي وإسالمهم
  !!اهللا من أعلم حنن: يقول حاهلم ولسان
 وقد يشاء، كما به يعبث أن حرا اإلنسان وليس حمترم اإلسالم يف واملال

 القرآن يف اهللا ذكرها ابوصاي) قارون (القدمي الثري واإلميان العلم أهل أوصى
  :وهي

١- ﴿°   ²±   ³   ´   µ   ¶   ¸﴾ ]فذلك بطرال فرح أي ،]٧٦:القصص 
  .اهللا من ابتالء

٢- ﴿º   »   ¼   ½   ¾   ¿﴾ ]احلياة فهي ]٧٧:القصص 
  .احلقيقية
٣- ﴿Á   Â   Ã   Ä   Å﴾ ]هذا هو نصيبه إن وقيل ،]٧٧:القصص 

 أن املراد وقيل مسرف، غري وأهل هنفس على اإلنسان فينفق احملدود العمر
  .احلديث يف جاء كما الدنيا يف النعمة أثر عليك يظهر

٤- ﴿Ç   È   É   Ê   Ë﴾ ]وجوه يف املال ابذل أي ،]٧٧:القصص 
  .املعروفة اخلري

٥- ﴿Í   Î   Ï   Ð   Ñ﴾ ]هذا عصرنا يف اإلفساد ومن ،]٧٧:القصص 
 وشراء الرياالت، مباليني والزنا ،الكفر ألهل والتربع الراقصات على املال نثر

  .باملاليني املزعوم) العامل خملص (لوحة وشراء بكذا، فالنة منديل
   ¿   ¾   ½   ¼   «   º   ¹﴿: بقوله ذلك على سبحانه وعقب

À   Á   Â   Ã   ÅÄ   Æ   Ç﴾ ]٨٣:القصص[.  
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  الغربية اتمعات بعض
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 نظرياته وختتلف مذهب، وال ولق على يثبت ال مريج، أمر يف الغرب
 وبأي النظريات تلك من الليرباليون خيتار كيف أدري وال شيء، كل يف

 وهكذا قطة، ال ساقطة ولكل أتباعها نظرية لكل إن مث يقيسون، معيار
 جمنون، أم مفتري أم كاهن أم ساحر أم شاعر النيب هذا: قدميا الكفار اختلف

 :بقوله وتعاىل تبارك ربه ساله وقد ،اكتتبها األولني أساطري القرآن هذا أن أم
﴿r   s   t   u   v   w   x   y   z   {﴾ ]لَتاهللا أنزل ما إىل دعاهم وإذا ،]٤٣:فُص 

 نفروه خلفه، من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي العزيز الكتاب وإىل
  . ووا عنه ونأوا منه

 حتكيم إىل وبعضهم العقل، يمحتك إىل بعضهم فدعا الضالون بعد جاء مث
 فلسفة املشرقية الفلسفة إىل بعضهم وذهب والذوق، والوجد الكشف
 العقلية أرسطو فلسفة إىل آخرون وذهب احلدسية، الغنوصية أفالطون
 عصر يسمونه الذي العصر يف القدمية املذاهب كل عن ختلوا مث املنطقية،
 مبا وآمنوا كالسيكية، لهاك الفلسفات وعدوا تاله، وما األوروبية النهضة
 كل تشعب مث والرأمسالية، والشيوعية اإلحلاد ومنه احلديث، الفكر يسمونه

 أسيادهم تاه كما املقلدون وتاه قددا، وطوائف شىت، شعبا املذاهب هذه من
 غري عند من كان لو الذي الثابت املصدر وإىل اهللا إىل دعا من أما قبل، من
 أو إرهايب فهو املستقيم، اهللا صراط وإىل ثريا،ك اختالفا فيه لوجدوا اهللا

 نصوصي أو إسالموي أو متطرف أو رجعي أو حزيب أو إخواين أو حركي
   ª ©﴿ اهللا وصدق والتهم، االفتراءات تلك إخل … ملك طالب أو

  .]٣٣:األنعام[ ﴾   ±   °   ¯   ®   ¬   »

 تقدمال أرادت إن الشعوب، على وأتباعهم نوالتائه أولئك وأوجب
 خلف وتسري عيوا تفقأ أن: واالستقرار واألمن الرغيد والعيش والتحضر
 لكي واهلدى، باحلق تكفر وأن النور، وتترك مالظال يف تتخبط وأن العميان،

 وتدع املختلفة السبيل وتتبع القومي، السبيل تترك وأن والضالل، الباطل تتبع
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 خمتلف قول يف همو هيمون،ي واد كل يف قوم من احلرية بالشك لتؤمن اليقني

﴿´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ﴾ ]٧١:املؤمنون[.  

 يدعون ممن وأتباعهم نيته، صدقت ملن اجلهاد من نوع هؤالء ودعوة
  .بذلك أوىل اإلسالم

 أي يف اجلهد بذل هو واجلهاد جهاد، العلم وطلب جهاد والدعوة
 بد ال فيها قتال ال اليت العبادات حىت كبد، يف اإلنسان خلق تعاىل واهللا شيء،

 وقال ،"ا تنعمت مث الصالة كابدت "السلف بعض قال واملعاناة الكبد من
 حىت سنة أربعني نفسي كابدت: "الطاعة على االستقامة عن اآلخر

 فكيف واملعاناة، الصرب من فيه بد ال الذي النافع بالعلم فكيف". استقامت
   &   %   $   # "   ! ﴿: تعاىل قال وأعباء أذى من فيه وما بالدعوة

  .]٣-١: العصر[ ﴾0   /   .   -   ,   +   *   (   )   '

 حكم أخذ بصفة اتصف من كل بل مضى، تاريخ جمرد ليس اإلسالمو
 عنهم، اهللا رضي الصحابة يعلم  النيب كان وهكذا وحديثا، قدميا أهلها
 ،"هللا قانتا أمة كان معاذا إن: "جبل بن معاذ عن مسعود بن عبداهللا قال وقد
  .يشبه معاذ لكن السالم، عليه إبراهيم يف نزلت اآلية أن املعلوم ومن

 على يدلك مماو تقوميها، علينا جيب معكوسة منكوسة الغرب ومعايري
 خري اخلرتير حلم أن اعتقادهم منكوسة فطرم وأن مقلوبة الغربيني معايري أن
  .اجلمل حلم من

  .فتتعرى ملرأةا أما يتستر عندهم الرجل وأن
  .الشاة مثن من بكثري أعلى عندهم الكلب مثن وأن
 تقدم هو إذ فجائز العشيقات تعدد أما ممنوع الزوجات تعدد وأن
  .ذلك وأمثال والسحاق اللواط من القوانني تبيحه ما غري هذا. وحتديث

  .حالل واخلمر جائزة لوط قوم فاحشة وأن
  !احليوان حلق فانتهاك ةاالضحي ذبح ما أما جائز املخنوق كلأ وأن



 

 
 

١٢٨٣ 

 فيه يناقش فال اهللا لغري به أهل ما أما شخصية، مسألة اللحم حترمي وأن
  !املتأخرون إال

 اإلسالم إىل العودة وأما حتضر واليونان الرومان عليه كان ملا العودة وأن
  !ظالمية فهي

  .ذلك وأمثال
 وهو مية،عل غري استعالئية نظرة املسلمني إىل ينظر الغرب أن واخلالصة

 ال وأنه سيما ال وتارخيه، ودينه ثقافته خالل من غريبة، بنمطية معنا يتعامل
  .واملنافقون املستشرقون يكتبه ما إال عادة يقرأ

 غري اتمعات باقي عليه وقس األمريكي االجتماعي النموذج وإليك
  .املؤمنة
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  :أمريكا -
 يونايتد "وباالجنليزية ،"األمريكية املتحدة الواليات "الكامل أمريكا اسم

 الربيطانية االمرباطورية وريثة وهي حتضرا، الغربية الدول أكثر وهي ،"ستيت
 احلضارة بني مقارنة إجراء عند بد وال الرومية، اإلمرباطورية وشبيهة

  .عنها احلديث من الغربية واحلضارة اإلسالمية
 الربوتستانيت اءسو موحدة، غري مثلِّثة نصرانية أا عليها يغلب وأمريكا
 خبرافات يؤمن مل من إليه يهرب الذي اإلحلاد فيها وينتشر والكاثوليكي،

 علمانية، دولة رمسيا وهي يهود، وفيها شرقي، بدين يتدين ومل الكنائس
 الدولية باملواثيق التزامها تعلن وهي تدعي، كما دميقراطية قيم لديها والقيم

 مواقفها أما الفرد، وحرية لعامل،ا يف الدميقراطية ونشر اإلنسان وحقوق
 وتنحاز اإلسالم على تتعصب وهي برامجاتية، مصلحية فهي السياسية

 الدميقراطية نبذ السياسية مصلحتها اقتضت وإذا سافر، بشكل للصهيونية
  .تتردد فال الديكتاتوريات وتأييد

 أكثر حال أية على وأمريكا ، معقدة وطبيعته ملفق شعب واألمريكان
 اليهودي بالتراث علما العامل يف دولة أكثر وهي أوروبا، من وتدينا حمافظة

  .والنصراين
 ولكنها مستبدون، اخلليج وحكام والسيسي بشار أن تعلم وأمريكا

 املذهب على بروتستانتية أغلبية فيها دولة أا ومع معهم، وتتعامل تتقبلهم
 الكاثوليك، من بريةك نسبة فيها فإن معمدانيون، رؤسائها وأكثر الكالفيين،
 جامعة فيها اليت ماساتشوستس والية مثل الكاثوليكية، عليها تغلب وواليات
 كبريان حزبان وفيها) آي يت إم (التطبيقية التكنولوجيا ومعهد هارفارد
: الدميقراطي واحلزب البيض، حزب وهو اجلمهوري احلزب: مها رئيسيان

 تغلب واجلمهوريون ض،البي بعض ويؤيده األخرى، األقليات حزب وهو
  .الليربالية عليهم تغلب والدميقراطيون األصولية عليهم
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 احلزبني كال على يتوزعون الشركات أكثر على سيطرم رغم واليهود
 العداوة من بينهم اهللا ألقى مع هذا. واحدة سلة يف بيضهم يضعون فال

  .والبغضاء
 إن يقول سياألرثوذك واليهودي يبغضوم، احلقيقة يف واألمريكان

 كما- القضية وليست! اإلصالحي اليهودي من خري العلماين اليهودي
 أمريكاف ذلك من أكرب القضية بل ،أمريكا يف عريب لويب تكوين يف -نسمع
 لدينا البدهيات من األمور وبعض لإلميان، ماسة حباجة خاسر كافر جمتمع
  .ألمريكانل ضرورية هي لكن

  :وضالهلا أمريكا خرافات من هوقرأت رأيته ما بعض أعرض وسوف
 املستقبل واستطالع والتنجيم الكهانة على األمريكية اإلدارة تعتمد -١

 تعتمد كما األبيض، البيت يف وهذا ،التنجيم أو الكهانة أو التوراة خالل من
 باعتماده اشتهر وقد" الدنبوشي"و السحر، على األمريكية الرياضية الفرق
 هيالري"و ،"رجيان نانسي "األبيض يتالب سيدات من الكهانة على

 وعلى الفكر، خزانات يسمونه ما على تعتمد اإلدارة أن كما ،"كلينتون
 منافقون أو يهود فيها من وأكثر األحباث، مراكز من املقدمة الدراسات

  .اإلسالم يدعون
 واألسطورة والسحر اخلرافات هو األمريكان به يؤمن الذي والغيب

 إن يل قيل املتحدة، األمم ملبىن جماورا عظيما بناء رأيت دوق الكاذب، واخليال
  ".تليباثي "ومتخاطرين م، ومتلبس سحرة فيه

 معينا، عددا تتجاوز مل ما معين نوع من املخدرات جتيز أمريكا -٢
  .فقط شخصي استعمال إا وتقول

 يف بالتجنيد لفاعليه وتسمح رمسيا، لوط قوم عمل تبيح أمريكا -٣
 استحلوه وعما أزواجهم من هلم اهللا أحل ما األمريكان عدل وهكذا ،اجليش
  .والنجاسات القذارات حيث احلشوش يف الوطء إىل الزنا فاحشة
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 باملئات، فقط وليس باآلالف وتعد والنحل امللل تكثر أمريكا يف -٤
 أمريكا يف جونز مجاعة انتحار بعد عنه كثريا وحتدثوا بذلك اهتموا وإمنا

 أمريكا يف وحنلة ملة وكل. نفسها أمريكا يف ديفيد مجاعة انتحار مث ،اجلنوبية
  .ا اخلاصة عبادا هلا

  :الضالة العبادات هذه ومن
 جماور مقر وهلم البشر، إليه ينحدر ما أسوأ متثل اليت الشيطان عبادة -أ 

 وهم هذا، مقرهم على بنفسي وقفت وقد نيويورك، يف املتحدة األمم ملبىن
 يعبدون إذ وهم كاليفورنيا، والية يف أي الغرب أقصى يف اكهن أيضا

 .حرج بال بالسحر يتعاملوا وأن سحرة يكونوا أن الطبيعي فمن الشيطان
 إىل يتقربون بذلك وهم املاليني أمريكا يف ويعبدها: األهرام عبادة -ب

   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: تعاىل قال اجلن
,   -   .   /   0   21   3   4   5   76   8   9   :﴾ 

 .]٤١-٤٠:سبأ[
 يعريوها أن من أجلَّ عليهم اهللا رضوان الصحابة كان األهرام وهذه

 باألصنام،  النيب فعل كما القلوب، من انتزاعها على وحرصوا اهتماما،
 تاركا الكعبة عند ربه يعبد  كان فقد املشرفة، الكعبة حول كانت اليت

 كان من ذلك على يعترض ومل حطمها مكة وفتح دينه اهللا أظهر فلما إياها،
 ١٠ أمريكا يف األهرام يعبدون الذين أن" احلياة "يف قرأت وقد. يعبدها
  .أكثر اليوم أم ريب وال سنني، قبل وهذا ماليني

  .اهللا بإذن اآليت واآلثار التاريخ موضوع يف أكثر األهرام عن والتفصيل
 والبوذية، والطاوية، كالزرادشتية، الشرقية اناألدي اعتناق -ج

 قبل األديان هذه وفق يسجدون فاألمريكان واجلينية، واملانوية واهلندوسية،
 االفتقار مع شديد، خواء على يدل مما عنها احملاضرات فيسمعوا يدخلوا أن

" إليوت "فعل كما الكاثوليكية إىل يرتد األمريكيني وبعض للتدين، الفطري
 هجرته وبعد متشككا، حائرا مث يهوديا، كان أن بعد" القفر األرض "مؤلف
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 االكلريوسي، والنقد واملسرحيات الشعر من كثريا وكتب دينه، غير لندن إىل
 واألصوليون األمريكان، األصوليني بعض ومثله الدينية، باملواعظ تأثره وأعلن
 وحبثه يكياألمر الشعب ضياع يف فرصتهم وجدوا ولكن بروتستانت، غالبا
 يف مبا ملتزمني غري هم أم مع ألصوليتهم األمريكان فدعوا!! دين أي عن

  .واإلجنيل التوراة
 رميهم من بنفسي شاهدته ما الكثرية األمريكان خرافات ومن -٣
  .يزعمون كما السعيد واحلظ الربكة رجاء املاء، يف املعدنية العملة

 وأم خارقة قدرات نواجل للشياطني أن اعتقادهم خرافام ومن -٤
 منهم اخلالص وأن فضائية، كائنات وأم" غامضة أشباح أو" شريرة أرواح"

 القدس بروح تشبعهم املدعني الواليات يف املنتشرين السحرة بطريق ممكن
 التماس ينبغي أنه فيعتقدون امللحدون أما ،"الروحي العالج "يسمونه وما

 منهم وكثري أصال، اجلن بوجود منونيؤ ال الذين النفس علماء عند الشفاء
 أظن وأنا اليهودي،" فرويد "إليه ذهب الذي النفسي التحليل مذهب يعتمد

 يعتمده الذي الضرب مفعول تؤدي يتخذوا اليت الكهربائية الصدمات أن
 بني وقد الشخصية، ازدواج التلبس يسمي وبعضهم هنا، اجلن خيرجون من
 قال أرواح، جمرد ليسوا وأم اجلن يقةحق  رسوله وسنة اهللا كتاب لنا

  .]٣٤:ص[ ﴾q   r   s   t   u   v   w﴿: تعاىل
 أمسك  هريرة وأبو لسانه، دلق حىت وذعته عفريتا أمسك  والنيب

 جاءه أنه وأخرب ،)البارحة؟ أسريك فعل ما: ( النيب له وقال اجلين، بيد
 أرواح، جمرد وليسوا أجسادا كوم لتفصيل جمال وال نار، من بشهاب إبليس

  .ذا فنكتفي
 ال بالد إىل منهم كثري يذهب أن األمريكيني لدى يروج ومما -٥
 تدعى فرقة األمريكيني ومن نيبال، أو اهلند مقاطعات بعض مثل فيها حضارة

 واليات يف فروع وهلم نيويورك من القريبة بنسلفانيا والية يف" األميشيون"
 أو اخليل ويركبون والتنقل احلرث يف الدواب يستخدمون وهم أخرى،
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 أي يستخدمون وال إليها ميت ما أو احلضارة من بشدة وينفرون احلمري،
 إليهم يذهبون الغربيني كل لرأيت عندنا كانوا ولو. مطلقا حضارية وسيلة

 والتطرف باإلرهاب ويتهموم املسلمني جلميع منوذجا ويذكروم
  .عندنا والعلمانيون ملستغربونا ذلك على ويوافقهم إخل.. والتكفري

 وأندونيسيا الفلبني سحرة عند العالج يلتمسون األمريكيني وبعض
 التوازن متنحه أا زاعما الشرقية بالفلسفات تدين األمريكيني وبعض واهلنود،
  .اخلارقة والقوى الطبيعة مع واالنسجام النفسي
 اجلمل أن -ةوالتغذي األحياء علماء عدا- األمريكان اعتقادات من -٦
 رائحته وأن منه، أفضل يأكلون اليت واجليف اخلرتير حلم وأن قذر، حيوان
  !كريهة

 ا يعترف اليت املنتنة العنصرية تلك األمريكي اتمع يف يكثر ومما -٧
 يسموا اليت املباحث ومديري األمريكية اإلدارة حىت األمريكيني كل

 قسيسا أمريكا يف جتد فلن وعليه ،)آي يب إف: الفدرايل التحقيقات مكتب(
 املذهب اتفق مهما العكس وكذلك أبداً، بيضاء كنيسة يف أسود واعظا أو

 بيضاء كنيسة على عندهم األسود اعتدى وإذا ،واألبيض األسود بني والنحلة
 سوداء كنيسة على أبيض اعتدى إذا أما إسالمية، أصول من أو إرهايب قالوا

 من ذلك أشبه ما أو املسؤول هو اتمع إن أو عقليا خمتل إنه فيقولون
 أو مذهبه أو دينه يذكرون ال إرهايب إنه القول إىل اضطروا وإذا األعذار،

 يذكر كما- أذكر زلت الو باملسلمني، خاص عندهم اإلرهاب ألن. أصله
 أيام يف أوكالهوما مدرسة على" ماكفي "اعتدى حني أم -غريي

 خرباء استدعوا أم احلياة جريدة نشرت قتل، من منها وقتل" كلينتون"
 منذ أم مع أوسطية شرق اجلاين مالمح وأن األوسط، الشرق من ومترمجني

 ولونه جبنسيته" كلينتون "أقر مث أشقر، أمريكي أبيض أنه عرفوا األوىل اللحظة
  .وإجياز باختصار
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 انتخبوا الذين األمريكيني من وجتاوبا صدى العنصرية هذه وجدت وقد
  ".ترامب "املضطرب ألمحقا

 كما لإليطاليني ينظرون فاالجنليز أوربا يف منتشرة العنصرية أن كما
 فهو فلوريدا يف مدرسة على اعتدى الذي أما ب،الصلَ إىل احلمايل أبناء ينظر
 يف وهي" جنسية "يسموا اليت األمراض أمريكا يف ينتشر ومما! عقليا خمتل

 املسلمني بعض لدى كان وقد -العافية اهللا نسأل الفواحش أمراض احلقيقة
 عندهم تنتشر مل ذلك ومع اجلواري، من حيصى ال وما زوجات أربع األوائل

 أمراض جمرد وليست فواحش أمراض أا على يدل مما اخلبيثة، األمراض هذه
  .الباطلة اعتقادام عليهم متليه ما وذلك األمريكيون، يقول كما جنسية

 قال وأمثاهلا" االيبوال"و" األيدز "األمريكي اجليش خمتربات أنتجت وملا
 القرود لدى ليس دام وما األمراض، هذه مصدر هي القرود إن األمريكيون

" ويترز هور "الدكتور أن غري شاءوا، ما األمريكان م فليلصق إعالم،
 إنتاج من وااليبوال اإليدز أن أثبت" هارفارد "جامعة خريج األمريكي
 فضال" اخلبيثة اجلمرة "إليهما يضاف أن وميكن األمريكي، اجليش خمتربات

 ينكرها وال احلمر اهلنود على قبل من ألقيت اليت" اجلدري "فريوسات عن
 فهذا! البيكترولوجية احلرب يف الناس أقوى فهم!! طوروها إم مث األمريكان

 ريكاأم فيف هلم، استدراجا اهللا جعله مما فيها ما ننسى أن دون أمريكا دين
 والغابات، واألار والبحريات كالشالالت الدنيوية املظاهر من الكثري

 وناطحات العالية الربوج وفيها واألرز، الذرة ومزارع الغزالن وقطعان
 جذع من وإيابا ذهابا متر السيارات أن فيها رأيت ما أعجب ومن السحاب،

  .واحدة شجرة
 واملزارع" جنلسأ لوس "مطار مثل الضخمة املطارات كذلك وفيها

 وكاليفورنيا، واشنطن ووالية فلوريدا يف والفواكه كلورادو، يف املتطورة
  .اهللا غري يعبدون وهم شيء يف ذلك عنهم أغىن ما ولكن
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 واحلرية بالدميقراطية العامل بقية تنافق -أمريكا أي- الدولة وهذه
 احلقيقة يف وهي دميقراطية، مجهورية أا وتدعي اإلنسان، وحقوق

 املاضية، واألمم اخلالية القرون عملته بذن كل فيها عسكرية، إمرباطورية
 الذي والتطفيف اليوم، األمريكيون ا يفتخر ومثود عاد ا تفتخر اليت فالقوة
 قوم أن والفرق فيها، مشاهد أشياءهم الناس خبس وكذا شعيب قوم به اشتهر
 النفط يف أمريكا ففتط واليوم وأشباهها، احلبوب يف يطففون كان شعيب
 إسالمية، كانت إذا السيما والتقدم احلضارة يف الدول حق وتبخس وغريه

 الظهران يف عنه أمسع كنت وما اليوم، منتشر نفسه فهو لوط قوم عمل أما
  .عندهم قانونياً أصبح

 والتفكك األخالقي االحندار هذا من رؤسائهم بعض حذر وقد
 عشرة كل من إنه: "قال الذي كنيدي جون الرئيس منه حذر وممن األسري،
  "!للتجنيد منهم مثانية يصلح ال أمريكيني
 واستدراجه وحلمه تعاىل اهللا رمحة سعة إىل ينظر أن أراد ومن
 الدنيا احلياة زينة من ويعطيهم ويسقيهم يطعمهم كيف فلينظر للكافرين،

 وصدق هللا، الولد وادعاء والفساد الكفر من فيهم ما مع البالد، يف ويقلِّبهم
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 كما القديسني أن يعتقدون أم عندهم الرائجة اخلرافات من -٨
 واألمريكان مدم، وحيرسون هلم، ويشفعون أعماهلم يباركون يزعمون
 يسمون أم ذلك ومن القديسني، أولئك بأمساء مدم أو واليام يسمون

 وهكذا السالم، عليه املسيح أخو عندهم هو الذي يعقوب القديس باسم
 أزورها، أن يل اهللا قدر أمريكا غرب يف مدينة وهي ،"ياجو سانت "وامس

 احللل "يف كما أسبانيا، مشال يف مدفون أنه النصارى يزعم هذا ويعقوب



 

 
 

١٢٩١ 

 وكذلك للمسيح؟ أخا كان إن قربه حيث إىل أوصله الذي فما ،"السندسية
 لكوكذ أيضا، زرا وقد النصرانية، علماء أحد هو الذي" أورجيون "والية

 يف يكثر كما كثري، ذلك وأمثال! قديس عندهم هو الذي" فرانسسكو سان"
 هناك، الطبابة غالء مع" الروحاين الطب "يسمى ما وأهل املشعوذون أمريكا
  .العامل يف للخرافة بيئة أخصب حبق وهي

 والعهد التوراة خبرافات مثقفيهم من كثري حىت األمريكيون يؤمن -٩
 يف املذكور اجلراد وأن العراقيون، هم الشمال شعب أن ذلك ومن اجلديد،

 وأن النووية احلرب هي النار حبرية وأن األباتشي، طائرات هو الرؤيا سفر
 أن ،السحاب، إىل سيختطفهم املسيح وأن املسلمون، هم ومأجوج يأجوج

  .حق وهرجمدون السعيدة األلفية عن الكنيسة تعتقده ما
  .أكثرها وما ألمريكيون،ا ا يدين اليت اخلرافات يف وهذا

 فيما إجيازها فيكمن ،االجتماعية والعادات األمريكية السياسة أما
 :يلي

 ذلك يف وتتبع واملراوغة، الكذب على األمريكية السياسة تقوم -١
 أمريكا، يف املنتشرة الكثرية البحوث ومراكز األمريكية، املخابرات تقارير
 تستخدم وهي تشاء، ما وتترك دوليةال القرارات من تشاء ما أمريكا وتنتقي
 احلرب ويف النجوم، وحرب الفضاء غزو استخدام مثل السياسة يف العلم

 أثبتت كما هلا كله العامل إخضاع ويف للقارات، العابرة الصواريخ ويف الباردة
 روبرت "السابق األمريكي الدفاع وزير واعترف نفسها،" ناسا "ذلك

  ".مكنمارا
 السياسية خربته مع وهو السابق، الفرنسي جيةاخلار وزير قال وقد

 األفول مرحلة تدخل امرباطورية أي إن: "احلضاري التاريخ على مطلع
 أصبحت اليت األمريكية السياسة يف اليوم نراه ما هو التخبط وهذا ،"تتخبط



 

 
 

١٢٩٢ 

 الواضحة االستراتيجية الرؤية تفتقد وهي ،"املريض الرجل "تسمى أن تستحق
  .وروسيا وأوربا األوسط لشرقا مع التعامل يف

 كما استراتيجية صفة له بل لديهم يتغري ال الذي الوحيد والشيء
 ذلك كان وإن حىت هلا والتربع الصهيونية للدولة املطلق الوالء هو يزعمون،

 أو اتفاقية أو معاهدة كل يف معها الدائم والوقوف املالية، الضائقة وقت يف
 اجلانب يف وإسرائيل وهم جانب يف كله العامل كان ولو حمضر، أو تصويت
 يف الصهاينة يؤيد أن البد مجهوريا أو دميوقراطيا الرئيس كان وسواء اآلخر،

 والبورصات، املال رأس على اليهودية للسيطرة خيضع وأن شيء، كل
 دفعوا الذين اليهود للرأمساليني بالوالء ويدين املختلفة اإلعالم ووسائل
 الشعب يسمي ولذلك األرباح، لشركاته ضمنوا أو ية،االنتخاب محلته تكاليف

  ".الكنيست "والنواب الشيوخ جملسي الكوجنرس األمريكي
 يف) كوك (ذكر فقد جبديد، إسرائيل من ترامب دونالد موقف وليس

 االبن" بوش "نائب" تشيين ديك "أن) احلضاري التاريخ إسرائيل (كتابه
 هو العراق على احلرب سبب أن ج،اخللي جيوشه احتلت ملا أبيه دفاع ووزير
 بعد شارون قابل ملا الصغري بوش قاله ذلك ومثل إسرائيل، أمن على احملافظة

 ترامب ذلك وعلى ،"إسرائيل يهدد الذي اخلطر على قضينا لقد "العراق غزو
 فلني مايكل"و" بانون ستيف "أمثال من فيه واملؤثرون ومستشاروه

  ".شسنر"و
 ليس كثرية ألسباب إسرائيل لصاحل التصويت عن أمريكا امتنعت وإذا

 وهذا تارخيية، وخارقة كبريا نصرا واعتربته السلطة لذلك طبلت مكاا هذا
  .أمريكا تاريخ يف واحدة مرة إال حيدث مل

 إسرائيل تراه ومن املستحيالت، من فهو إسرائيل ضد التصويت أما
 حول أحيانا رائيلوإس أمريكا ختتلف وإمنا كذلك، أمريكا تراه إرهابيا

 ترامب صهر" كوشنر جاريد "اليهودي نظرة ختتلف كما اليهود، مصلحة
  .ذلك يف نتنياهو نظرة عن



 

 
 

١٢٩٣ 

 مها والدميقراطي اجلمهوري احلزبني إن يقول األمريكيني الكتاب وبعض
  ! رأسان له واحد حيوان

 أحد اختيار يف إال له حرية وال فقط، واحد بعد ذو األمريكي واإلنسان
 أن العادي الفرد يستطيع وال أثرياء، وكلهم قليل فهم املستقلون أما زبني،احل

  .األبيض للبيت يصل أن وال يناقشهم،
 الصومال على اعتدوا أم األمريكية السياسة فعلته ما أعظم ومن

 يف وجعلوه خيالفهم، ملن" غوانتنامو "سجن وفتحوا وأفغانستان، والعراق
 السرية والسجون السوداء السجون ونشروا ،لقضائهم خيضع ال حىت" كوبا"

 إما اثنني أحد األمريكية اإلدارة عند واملسلمون وخارجها، أمريكا داخل
 ومارس! حمتمل إرهايب إنه يقولون من والسعيد جاسوس، وإما ارهايب

 قوانينها جتيز دول إىل األبرياء بعض وسلَّموا التعذيب، أنواع كل األمريكيون
 من ابنه كتبها رسالة هنا األميني اآلباء ألحد مرة قرأت نينأ وأذكر. التعذيب

 ،"وصافوال وعافية خري يف حنن "السجني االبن فيها يقول غوانتنامو، سجن
  !!صافوال وزيت عافية زيت يعرف -هنا خاصة- والكل

 بلداً أمريكا دخلت مىت: اليوم املسلمني من كثري يسأله الذي والسؤال
 من واحلرية الدميوقراطية وأين فاشلة؟ دولة إىل وحتوله فيه وتنهزم تدمره ومل
 جدا بعيدة دوال حتتل لكي البحار وراء من تأيت أمريكا وهذه اخلراب؟ هذا
 ألمريكا،" القومي األمن "األمريكان يسميه ما دد ومل قط، عليها تعتد مل

 حتلواا الذين هم املسلمني أن ولو عنها؟ املدافعني العلمانيني يرضي هذا فهل
  جمرمني؟ إرهابيني -عندها– يكونوا أمل أمريكا

 يف النفس عن إسرائيل دفاع تتفهم أمريكا إن الصغري" بوش "يقل أمل
  !!الفلسطيين اإلرهاب مواجهة

 إحدى" قصر أم "بسقوط اعترفت العراق على أمريكا اعتدت وملا
 اأم فقط، عراقيا جنديا ٢٤ فيها وجدوا األخرية املرة ويف! مرة عشرة

 األبرياء وقتل الفلوجة ويف بغداد مطار معركة يف احملرمة األسلحة استخدام



 

 
 

١٢٩٤ 

 مربر األمريكان عند لذلك فهل القتال، يستطيعون وال حياربوا مل الذين
 وكل مربر إسرائيل أو أمريكا تستخدمه شيء كل ولكن ال، قطعا حقيقي؟

  !!إرهايب يلوإسرائ أمريكا خيالف من وكل حمرم، يقاتلهم من يستخدمه شيء
 مث حصاراً، أهله من املاليني وقتلت العراق حاصرت اليت هي وأمريكا

 وأنشأت املاليني، ضحيتها ذهب جمازر فيه وارتكبت عسكريا عليه اعتدت
 على واعتمدت ،"غريب أبو "يف شاءت من وعذبت اخلضراء املنطقة مسته ما

 العراق، يف أقلية سنةال أهل أن يزعم الذي املنحاز القدمي الربيطاين اإلحصاء
 أعدى أما"! سليماين قاسم "مثل عندها إرهايب هو من جانب إىل وحاربت
  .تركيا فهو أعدائها

 الدويل التحالف وأنشأت دباباا ظهر على باملالحدة جاءت وأمريكا
 ومل عامة، السنة وأهل خاصة الفلوجة من به وانتقمت اإلرهاب حملاربة
  !شيعية منطقة التحالف هاجم أن أبدا حيدث

 ال حىت -حينذاك- بغداد يف اجلزيرة قناة مكتب األمريكيون وأقفل
 السجن يف احلاج سامي وسألوا أيوب، طارق مراسلها وقتلوا احلقيقة، تنقل
  !األسئلة من ذلك وغري معلوماا؟ اجلزيرة قناة تستقي أين من

 األمريكية القنوات بعض حدثتين كما األمريكي، اإلعالم ومنعت
 خمتلفني، بثَّني) إن إن سي (لقناة وجعلت معلومة، أي نشر من لبوش ملخالفةا

 املقاتالت صورة اإلعالم يف نرى وكنا خارجي، واآلخر داخلي أحدمها
 نرى وال العراقيني، من أحرقتهم بل ضربتهم من نرى ال ولكن األمريكية،

  .الضربات تلك خلفته الذي الدمار
 أخبار منهم ليأخذ العرب، السفراء ضببع خيتلي الصغري" بوش "وكان

 ويستعني العراق، يف السنة أهل حلرب املال منهم ويأخذ العراقية، املقاومة
 حاكم وكل أمر، ويل" برمير بول "بأن للقول وباملرجئة بالرافضة األمريكان

 جيوز، وكيف! األمريكيني جهاد عندهم جيوز وال أمر، ويل املرجئة عند



 

 
 

١٢٩٥ 

 عيداً بغداد األمريكيني دخول يوم جبعل يطالب الرافضي) العلوم حبر (واملدعو
  األعياد؟ من عداه ما وإلغاء

 معنويات تضعف لكي التمثال سقوط مسرحية أمريكا وافتعلت
  !سقطت بغداد أن وتعلن العراقيني

 فما! األمريكان قاوم عراقيا كلبا أن كيف يذكرون املعارضني وبعض
  !أنفسهم؟ بالعراقيني الظن

 الطريق قارعة على فارغة صفيحة وضعوا العراق يف طفالاأل وبعض
 أن فظن أمريكي، عسكري سائق فجاء إليها، به يلعبون كانوا حبال ومدوا
  !!اجلنود من فيها من وكل هو ومات فانقلبت سيارته وعصف لغم، ذلك

 ما بكل بغداد متحف ودمروا واالحنالل، اإلباحية العراق يف ونشروا
 تراث هذا إن أوليائهم من أحد يقل ومل فيها، ما بكل باتاملكت ودمروا فيه،
  .تدمريه يصح ال ثقايف

 النفط برميل إن وقالوا النفط وزارة هي طوقوها اليت الوحيدة والوزارة
 يكن مل إن هذا واحد، دوالر من أقل أي سنتا، ٩٧ إال يكلف ال العراقي

 دوالرات، ١٠ األمريكي النفط من الربميل يكلف بينما األرض ظاهر على
 وصدقته أمريكيون كُتاب ذلك أثبت كما سرا حينذاك إيران مع وحتالفوا

  .الالحقة األحداث
 يقتلون إذن فلماذا كذا أو كذا، دولة صنعته العمالق املدفع إن وقالوا

  العراقيني؟ العلماء
 مل األمريكان أن وجممله جدا يطول العراق يف ارتكبوه عما واحلديث

 فعلوها إال وسيلة وال انتهكوها، إال حرمة وال ارتكبوها إال جرمية يدعوا
  .أيضا افغانستان يف فعلوه ما وهذا

 أي سبتمرب ١١ يسمى ما أحداث ضخموا أو األمريكيون صنع -٢
 فال) مكة من رسالة (رسالة يف ذلك عن حتدثنا وقد ،هـ٢٣/٦/١٤٢٠

 اإلمارة على ماهلجو إىل أدت التمثيلية هذه بأن نذكِّر وإمنا هنا، نعيده



 

 
 

١٢٩٦ 

 الرئيس مقتل أن مع قضائية، حماكمة بدون القاعدة واام" طالبان "اإلسالمية
 يف قتلوه) سوالدأ (املدعو وقاتله اآلن، حىت فيه حيكموا مل" كنيدي جون"

  !!األسرار كل معه متوت حىت السجن
 مل ،-ذلك ثبت لو- العرب من املسرحية هذه يف شاركوا والذين

 هذه وجاءت وخارجيا، داخليا ذلك وراء من أمريكا أهداف يعلمون يكونوا
 اإلدارة تشر ومل والعراق، أفغانستان على للعدوان مبيت واألمر املسرحية
 مع احلادث، يف للموساد دور أي احتمال أو دور أي إىل مطلقا، األمريكية

 من واحد يوم قبل" بوست الواشنطن "نشرت مثلما عليه الدالة القرائن كثرة
  !!القاعدة مع بالتعاون كذباً حسني صدام اموا بينما حلادث،ا

 منعوه وممن صوره، بكل اخلريي العمل ومنعوا األيتام األمريكان وشرد
 أبشع احلادث ذلك واستغلوا!! األبرياء واموا اخلريية احلرمني مؤسسة
  .استغالل
 كثرية، لدول الداخلية الشؤون يف أمريكا العدوانية الدولة تتدخل -٣
 بالد يف معرفته عاقل على ختفى ال أمثلة ذلك من وأذكر سيادا، وتنتهك
  :احلرمني
 شيء كل حبذف وأمره التعليمية مناهجنا يف" ليربمان "املدعو تدخل -أ

 التوحيد تعريف حىت! نصارى أو يهوداً للكفار الكراهية أو العداوة يثري
 ومعاداة الشرك من رباءةوال "آخره الذي الوهاب عبد بن حممد للشيخ

  "!!أهله
 بن حممد الشيخ طاعة ال ،"ليربمان "طاعة هو الليرباليني عند والواجب

 وبعض عقيدته، على إننا الرمسية الدينية املؤسسة تقول الذي عبدالوهاب
) أمريكا (االستراتيجي التارخيي احلليف نعد أن اخلطأ من أنه يرى املخدوعني

 وزار التعليم وزارة على ليربمان اطلع وقد ة،صديق دولة بل كافرة دولة
  .رأى ما صحة من ليتأكد اململكة مدارس



 

 
 

١٢٩٧ 

 الشؤون يف) األمحر البحر يف األمريكية البحرية مشاة تدخل -ب
 اهليئة يشكو أن أراد من لكل هواتفهم أرقام أعطوا حيث لنا، الداخلية

 عن والنهي فباملعرو األمر هيئة رجال ووصفوا) عندهم الدينية الشرطة(
  .اخل... يعملون وكيف يلبسون وكيف املنكر

 ،"الروحيون املستشارون "اسم حتت بالقساوسة األمريكيون جاء -ج
 جهاز يف العاملني الفضالء بعض أعطاين وقد هنا، األناجيل ووزعوا

 تغيري على أمريكا يف األصوليون وافق وقد وزعوا، ما بعض االستخبارات
  .للتستر القساوسة اسم

 عبدالعزيز بن صاحل الشيخ ملعايل رسالة" فريدمان "الصهيوين كتب -د
 ما أمهها ذكرها، مطالب فيها يطلب) بوش جورج لسان على (الشيخ آل

  )!الوهابية (فريدمان مساها اليت بالعقيدة يتعلق
" العيسى "السابق السعودي العدل وزير أمريكي وفد قابل -هـ

  !!إلرهابل حماربة تشريعات سن منه وطلبوا
 الذي سلطان األمري حىت باإلرهاب، عندهم متهم سعودي كل -و
  .واحدة وحمكمة واحدة قضية يف معه كنت

 وابن تيمية ابن عقيدة عن نتخلى أن هو األمريكان عند مطلب وأهم
  .مين أكثر الطريفي عادل األستاذ معايل عنه يعرف مطلب وهو عبدالوهاب،

 اليت أملانيا مثل األوربيني، محلفائه على األمريكيون يتجسس -٤
 فكيف فرنسا ومثل ذلك، يف بالتحقيق" مريكل اجنيال "رئيستها أمرت

  باملسلمني؟
 السيادة إسرائيل فانتهكت السياسة، نفس وغريهم اليهود اتبع وقد

 كما األمحر، البحر يف السعودية اجلزر بعض إسرائيل حتتل حيث الوطنية
 من كبرية مبساحات األيام تلك للسعودية صديقاً كان الذي املخلوع طالب

 التجمع حزب حماربة ومنه السعودية يرضي مبا قيامه مقابل السعودية األراضي
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 مباحا كأل الوطنية السيادة وأصبحت ،اليمن يف متدين وكل لإلصالح اليمين
  .مريد لكل

 كل يف املظلومة الشعوب ضد املستبدين الطغاة مع أمريكا تقف -٥
 ومن الفلسطينيني، ضد املعتدين الصهاينة مع الوقوف وحسبها مكان،

 أمام رفح معرب ويقفل اليهود أمام طابه معرب يفتح أنه السيسي عجائب
 حتقق دامت ما إرهابية دولة أي تكون أن أمريكا يهم وال الفلسطينيني،

 أو نصرانية صهيونية الشركة أكانت سواء األمريكية للشركات املصاحل
  .!يهودية صهيونية
 القارة (األوربية الدول يف أصدقاؤها أمريكا مبصائب يشمت -٦
 اجلنوبية أمريكا يف والشعوب الدول تعلن كما ،)رامسفيلد قال كما العجوز

 عامة اآلسيوية الدول وكذلك عاداها، ملن وحبها هلا، كراهيتها والوسطى
  !!احلكام بعض نافقها وإن حىت

 أكثر ذلك يف يشاركها بل اأمريك بكراهية باوأور شعوب تنفرد وال
  .أخالقي تعامل ألي فيها اعتبار وال ظاملة األمريكية فالسياسة العامل

 من األمريكيني بعض له قال يكرهوننا؟ ملاذا الصغري" بوش "سأل وملا
 إن): ديوك ديفيد (وهو الكوجنرس أعضاء من بل نفسها أمريكا داخل

 كتب فقد أبيض عنصري كديو أن ومع حيبوننا؟ ملاذا هو الصحيح السؤال
 بعض قالت ترامب األمريكيون انتخب وملا أمريكا، يف اليهودي النفوذ عن

  ".أمريكا يكره العامل كل "الربيطانية الصحف
 وقتلت العامل دول نصف من أكثر اقتصاديا حاصرت أمريكا أن ومعلوم

 بوجنو الالتينية أمريكا دول السيما دولة ٤٧ يف البشر من مليوناً عشرين
  .آسيا شرق

 مجاعة أي ويكفي العامل؟ يف عاقل أي حيبه ما أمريكا سياسة يف وهل
 اجلماهري حوهلا لتلتف ، "ألمريكا املوت "شعار ترفع أن كاذبة كانت وإن
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 الكوري والنظام اإليراين النظام اعتمد أمريكا كراهية وعلى املخدوعة،
  .وغريها الفرتويل والنظام الشمايل
" الربامجاتية "فلسفة هي األمريكية السياسة عليها تقوم اليت الفلسفة -٧

 مؤلف" مجيس وليم "أسسها وضع واليت -بالذرائعية- العقاد ترمجها اليت
 مادية فلسفة وهي ،"سانتيانا جورج"و ،"ديوي جون"و ،"دينية جتارب"

" كيسينجر هنري "عنها عبر وقد واألخالق، باملبادئ هلا عالقة ال نفعية
 اغتالوا فقد وصدق ،"دائمة مصاحل لنا ولكن دائمة صداقة لنا سلي: "بقوله
 أم أحد على خيفى وال بعضهم، استقبال جمرد ورفضوا أصدقائهم، بعض

  األصدقاء؟ بقية يعترب فهل وغريهم، علي وبن الشاه، استقبال رفضوا
 أو اإلرهاب، ضحية إما فهو مكان أي يف األمريكيني من ميوت من -٨

 أو صحفي أنه أو قتايل، غري حادث يف أو اخلطأ بطريق أو ديقةص بنريان قتل
 ما وقليال عندهم جاسوسا أو معتديا أو حمتال وليس اخل..!! خريي عمل يف

  .عشرة املقتولون يكون فقد بواحد اعترفوا وإذا األعداء قتله بأنه يعترفون
 فهو اإلنساين غري قصفها يفعل كما أمريكا، أعداء من ميوت من -٩

 وبوكو الدولة وتنظيم القاعدة مثل عندها، اإلرهابية املنظمات يف اديقي
 وهم حماكمة، بدون يقتلون الذين) القياديني (هؤالء أكثر وما ،خلإ... حرام

 وال ،وليبيا اليمن يف كما اخليام يف أميني بدواً أو أطفاال كانوا ولو قياديون
  .امرأة وأ وطفال السن، يف طاعنا أو مدنيا يكون أن يبالون

 راتبه له يدفعون) التنصري (عندهم اخلريي العمل يف يشارك من -١٠
!) اخلريي (العمل هلذا التربعات جيمعون بل العمل، رأس على كان لو كما
 األموال من وكثري أطالنطا، يف) كارتر (ملركز جيمعون مثلما اخلليج دول من

ثبت اليت الشركات إن بل هذا، اخلريي للعمل عطىتاأ ت للعمل تدفع 
 احلقيقي اخلريي العمل يكون وال الضرائب، من تعفى إلسرائيل أو اخلريي،

 ضرع استمرار هو أمريكا يهم والذي! إسالميا كان إذا إال لإلرهاب دعما
  .ترامب قال كما جدا الثرية البقرة تلك ،الدفع يف احللوب البقرة
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" كارتل "موايس اليت االحتكارية االحتادات أمريكا يف تكثر -١١
 وشركات الكربى، النفط وشركات نيويورك بورصة: ومنها ،"هولدنغ"أو

 ،"لوكهيد "مثل الكربى الطريان وشركات الفضاء، غزو وشركات التأمني،
 وشركات واملساكن، العقار وشركات السينما، وشركات ،"بوينج"و

 بغالت وشركات السالح، وشركات املختلفة اإلعالمية والشبكات الصحف،
 وشركات واللحوم، الغذائية املواد وشركات املكتبات، وشركات والسجائر،
 وشركات وأخواا، ،"مايكروسوفت"و" أبل "مثل) الكومبيوتر (احلاسوب

 واحذر كثري، ذلك وأمثال السيارات، وشركات األزياء، وشركات الدواء،
  !ساميةال بعداء فيتهمونك صهيونية أو يهودية بأا الشركات هذه تصف أن

 ضحية: مثل املعاذير له احملققون انتحل يهوديا، القاتل كان إذا -١٢
 كان إذا أما! دينه يذكرون وال بينهما مشاجرة إثر أو عقليا خمتل أو اتمع،
 اخل..والدميقراطية احلرية عدو أصويل، عدواين، إرهايب، فهو -فرضا- مسلما

  .نفسها للجرمية اجلرمية ارتكب
 الدامغة، القطعية باألدلة جرائمهم وأثبت اإلعالم فضحهم إذا -١٣

" التضليل إدارة "فعل من اجلرمية إن قالوا ،"غريب أبو "سجن يف التعذيب مثل
 بذلك يقر فال" الرئيس فخامة "أما الرئيس، علم دون" صغار جنود "فعلها أو

 فذاته نفسه، فرعون أما" وجنوده هامان "من دائما فاملشكلة به، يأمر ومل
 األمر، يف بالتحقيق!) فخامته (أمر وقد باخلري، إال يأمر وال مصونة قدسةم

 السجون وأنشأ بالتعذيب، وأمر ،"التضليل إدارة "أنشأ الذي هو ليس وكأنه
  !!السرية

 واإلعالم بكذا والبنتاجون بكذا املخابرات أمر الذي ليس وكأنه
 -ظاهرا ولو- يةالتضح من األمريكان لدى مانع وال. اخل... بكذا الكاذب

 انتهت أو فصله قرروا من مع التحقيق أو الصغار املوظفني أو اجلنود ببعض
  .أولئك غري مع حققوا ما ونادرا منه التخلص يريدون أو خدمته
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 أا مع النووي السالح على احلصول من دولة أي أمريكا متنع -١٤
 وال املدمر، حالسال من النوع هذا استخدمت اليت العامل يف الوحيدة الدولة
 واحدة، بقنبلة تكتف ومل اليابان رمت الثانية احلرب اية وعند تصنعه، تزال
 آنذاك الطيارين من وكان وجنازاكي، هريوشيما على قنبلتني عليهم ألقت بل

 أيام ويف ألمريكا، رئيسا مث لالستخبارات رئيسا جعلوه الذي األب، بوش
 يف الذرية القنبلة كيسنجر هنري ىمس وقد اخلليج، إىل قواته أرسل رئاسته

 يسم ومل تستخدمها، مل باكستان أن مع) اإلسالمية القنبلة (باكستان
 فهي إسرائيل قنابل دع مثال، اوسية القنبلة: اهلندية الذرية القنبلة) معاليه(

  !النفس عن وللدفاع -عندهم- إنسانية
 تبدأ ال فلم الفتاك السالح هلذا انتاجا العامل دول أكثر أمريكا أن كما
  به؟ تنفرد أن تريد هي أم بنفسها،

 سوف أمريكا أن عرفت وقد الكيماوي، السالح النووي السالح ومثل
 املدنيني، ضد الكيماوي السالح تستخدم داعش إن قالت أن منذ تستخدمه

  !وعلّمتنا أمريكا عودتنا هكذا بل مين عبقريا اكتشافا ذلك وليس
 تتعدى أال -منها الضعيفة خاصة الدول ىعل أمريكا تفرض -١٥

 حبري ميل ٢٠٠" الدويل القانون "فيعطيها هي أما حبرية أميال بضعة مسافة
 أحد منها مير فال ممراا أما اجلميع يعلم كما أكثر على تسيطر الواقع يف وهي

 لكي مشاله عن اليمن جنوب لفصل ارامكو شركة تسعى وإمنا ،بإذا إال
  .هرمز مضيق مشكلة يقيها العرب حبر إىل حبري ممر على حتصل

 منهم خمتار وأنه للجميع، أب الرئيس أن األمريكيون يدعي -١٦
 الوسطى العصور ملوك إال فيها مياثله ال اليت- صالحياته وأن مباشرة
 االنتخابات يف يشارك ال من إىل نظرنا وإذا! الشعب من مستمدة -األوربية

 يدخلون أمريكا رؤساء من كثريا أن تبني راآلخ االجتاه مع يشارك ومن
 بأن علما!! فقط األمريكيني من% ٣٠ على يزيد ال مبا) األبيض البيت(

  !االنتخايب للمجمع هو وإمنا للشعب ليس واألخري األول القرار



 

 
 

١٣٠٢ 

  .هنا العلمانيون هلا يهلل اليت الدميقراطية هي وهذه
 يف قاضٍ أي إمكان ويف االنتخابات، تبطل أن العليا احملكمة إمكان ويف

  .الرئيس قرارات يوقف أن والية
 العد بعد قضائي بقرار األبيض البيت دخل إمنا" الصغري بوش "ورئيسهم

 ال فلماذا دستورهم أو لقضائهم يرجعون هكذا فلوريدا، والية يف اليدوي
  للقرآن؟ حنن نرجع

 بقرياًع فيه رأوا الذين األصوليني بدعم وذلك الثانية للمرة بوش وفاز
 جاء وملا ،إليه يسعون ما بعض بذلك فحقق األوسط، الشرق يف حارب ألنه

  .أكثر اال هلم انفتح ترامب
 تقهر، ال قوا وأن خملدة، خالدة أمريكا أن احلكام بعض يظن -١٧

 أيام العرب احلكام بعض يظن كان مثلما أي!! شيء كل على قادرة وأا
 تريد الداخلية الربيطانية األقاليم بعض كله عاملال يشاهد واليوم!! بريطانيا قوة

 وهذا ،"ايرلندا "مثل الربيطانيني حيارب وبعضها ،"اسكتلندا "مثل االستقالل
 البالد، يف كفروا الذين تقلب غره من هو واملغرور اهللا، بإذن أمريكا مصري
 نياكاليفور والية أن اليوم اجلميع ويعلم لألقوى، وليس لألتقى البقاء وإمنا
  .أخرى والية ١٤ وكذا االنفصال تريد أمريكا واليات وأكرب أغىن

 وأتراحهم أفراحهم ويشاركهم للشعب خادم األمريكي الرئيس -١٨
 هاانر ال عظيمة ميزة وتلك بنفسه الضعفاء ويساعد املنكوبني أمتعة وحيمل

  الشعب؟ كسب أم اهللا وجه ا يراد هل ولكن قط، العريب العامل يسمى فيما
 البشرية، القوة على وليس التقنية اإلمكانيات على أمريكا تعتمد -١٩

 سقوطهم إىل إضافة ويكذبون خيونون وقد جهلة، جنودها أن لديها ثبت إذ
 منهم، أمانة وأكثر متابعة وأدق إنتاجا أكثر اآللة فإن ولذلك األخالقي،

 احلكومة نم املليارات تتقاضى اليت الشركات تنتجها احلال بطبيعة واآلالت
 يسبب سوف للشركات هجرة أو اقتصادي ايار أي إنف ولذلك ،الفيدرالية
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 يؤثر فهو حمدودا االقتصادي ايارها كان ومهما ألمريكا، حتمياً اياراً
  .العسكرية قوا على مباشرة
  :وعاد أمريكا بني الشبه أوجه -

 سورة يف عاد عن اهللا ذكره ما وهو وخمتصرا واحدا قرآنيا مثاال خذ
  :بينهما املشتركات لتجد وأمريكا عاد بني وقارن األحقاف؛

 ،]٢٤:األحقاف[ ﴾_   ^   [﴿: عاد قالت: الباطلة باألوهام التعلل .١
 الصحو يعقبه) مفاجئ مناخي تغري أو طبيعية ظاهرة هذا: (أمريكا وتقول

 .واالزدهار
 ﴾q r s t u﴿ اهللا سنة حسب احملتوم املصري .٢

 عصيان من عليه هي ما على ظلت إن أمريكا مصري هو اوهذ ،]٢٥:األحقاف[
 ﴿ األعراف سورة يف ما يفسر األحقاف سورة يف الذي وهذا تسلم، ومل

4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?   @   A   B   C   
D   E   F   G   H   I   KJ   L   M   N   O   P   Q   R   S   

T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   a`   b   c   
d   e   f   g﴾ ]قلوب على طبع اهللا أن شك وال ،]١٠٠-٩٧: األعراف 
 ﴾À   ¿   ¾   ½ ﴿: عاد قصة بعد تعاىل قال.األمريكيني كفرة

 .]٢٧:األحقاف[ ﴾À   Á  Â  Ã   Ä   Å﴿: وقال ،]١٣:يونس[
   ¡   �   ~   {   | ﴿ :عاد عن تعاىل قال األرض، يف التمكني .٣

 ما حيث العسكرية القواعد يبنون اليوم واألمريكان ،]٢٦:األحقاف[ ﴾¢
 .التقين التقدم من يف هم مبا ويعتدون أرادوا،
 ﴾§   ¦   ¥   ¤   £﴿: عاد عن تعاىل قال العلم، إعطاؤهم .٤

 واملراصد واملختربات التجرييب العلم األمريكان أعطي واليوم ،]٢٦:األحقاف[
 .ذلك وغري الصناعية واألقمار
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 فقد بوقوعه تنذر مقدمات للعذاب جيعل وإنذاره، تعاىل اهللا حلم من .٥
 .االقتصادية باألزمة أمريكا وأنذر بالقحط، عاداً أنذر

 تصبح وسوف أحد، يسكنها ال الرمال من حباراً عاد أرض أصبحت .٦
 نوم قبل من األمر وهللا اجلليد، من حبارا أو الرمال من حبارا أمريكا أرض
 .هو إال ربك جنود يعلم وما بعد،

 ،"بدرمهني عاد آل تركة مين يشتري فمن: "قال حني الدراء أبو وصدق
  !حقها من ذلك يقول من يأيت فسوف الكفر هذا على أمريكا بقيت إنو

 لك نأيت أال خثيم بن للربيع قيل وملا ذلك، عكس كانوا املسلمون بينما
 وكان واألسقام، األوجاع فيهم تكان ومثود عادا فإن ال،: قال بطبيب،

  !واملداوى املداوي فهلك األطباء فيهم
 السلف لبعض يكون أن تستغرب وال اهللا، كتاب أخي يا فتدبر

 قد املتأين والتفكر للتأمل وأخرى السريع، التفكر مع للقراءة ختمة ختمتان،
  .عديدة أعواما تستغرق

 عاد قصبة كانت اوأ اليمن أرض هي األحقاف أن الراجح نقول أخريا
 ذلك مينع وال ،)العاصمة (عصرنا بلغة أي اململكة بيت قتادة قال كما أو

 احلجارة حيمل كان عاد بن شداد أن املقريزي ذكر فقد خارجها، امتدادهم
 الربع وصحراء الكربى الصحراء بني والتشابه اجليزة، إىل األقصر مقطع من

  يف لعاد آثار على عثر إنه يقول مبعضه إن بل اآلثاريون، ينكره ال اخلايل
  .افريقيا غرب

 فيه مكتوب كتاب على عثر السلف أحد أن املقريزي كالم يؤيد ومما
  .اخل..." العماد رفعت الذي وأنا عاد بن شداد أنا"

 بن سعيد عن يروى كما بدمشق كانوا عادا إن قال السلف وبعض
  .اإلسكندرية هي مدينتهم وأن القرظي كعب بن حممد وعن املسيب،

 الصخرة إىل يأيت كان منهم الرجل أن (مرفوعا حامت أيب ابن روى وقد
  ).فيهلكهم احلي على فيحملها



 

 
 

١٣٠٥ 

 أهل زنادقة وضعها اليت اإلسرائيلية اخلرافات من أن كثري ابن ذكر وقد
 ذهب، من ولبنة فضة من لبنة كانت وأا عاد، مدينة عن حديثهم الكتاب

 كعب هو التفاسري كتب يف خربها أصل فإن ت،اإلسرائيليا من فعال وهي
 قال السلف من أحداً أعلم وال مرفوعا أجده ومل منبه، بن ووهب األحبار

 بل إسرائيلية، دامت ما اخلرافة بتلك األمريكيون يصدق أن أستبعد وال به،
 فإذا الصناعية، باألقمار عاد مساكن ويرون اهللا، من وحي أا جزموا رمبا

  .شيئا يروا مل ألرضا إىل هبطوا
 رأى أنه وأخربه  معاوية إىل قالبة بن عبداهللا يدعى رجل جاء وقد

  . حباله أعلم واهللا املدينة، تلك
  :أمريكا واقع يف متأمل كل يراها اليت األمور ومن -
 األرمن على وقع ما مثال وتستنكر املسلمني على أمريكا تتعصب -١

" مرمرة "بسفينة حديثا اليهود لهفع عما تتحدث وال األتراك، من قدميا
 النتهاكات قلقها عن مرة كل وتعبر األمريكية،" ليربيت "سفينة بل التركية،
! املغتصبات؟ وبناء العازل اجلدار على أمريكا إنكار فأين" الدويل القانون

  الكاذبة؟ األمل خيبة أو! الكاذب؟ القلق هذا يكفي وهل
 القوى قيام (كتابه يف" يكنيد بول "األمريكي الكاتب قرر -٢
 ما سقط كما تسقط، سوف األمريكية اإلمرباطورية أن) وسقوطها العظمى

 االجتماعي الربوفسور قال وكذلك التاريخ، يف اإلمرباطوريات من قبلها
 املفكر وكذا السوفييت، االحتاد بايار تنبأ الذي" جالتونغ يوهان "النروجيي

 وتوقف احلايل االقتصادي بااليار بذلك القائلون ويستدل ،"تود عمانوئيل"
 للظاملني أملى وإن اهللا سنة هذه أن نقول وحنن اإلنتاج، عن مصنع ألف ٥٠

 وعبر فيها األصويل االجتاه يتوقعه ما هو السقوط وهذا الكافرين، واستدرج
 وقوع عند قال األخري إن بل ،"جراهام"و" بوكانني "الرئاسي املرشح عنه

  ".الغرب موت "كتاب ألف" بوكانني"و ،"فقط البداية ذهه "١١/٩ أحداث



 

 
 

١٣٠٦ 

 وحيدة كقوة مكانتها عن تتزحزح سوف أمريكا أن إىل أنبه وهنا
  .أعلم واهللا عادية دولة مث فقط إقليمية قوة مث عاملية قوة وتصبح

 االيار عالمات بدأت وقد متابع أي ينكره ال ملحوظ أمريكا وتراجع
 واإلجرام والدياثة كالشذوذ األخالقي ياراال ومنها أمريكا على تلوح

 نذر أن كما باالنفصال، املطالبة امليليشيات كثرة ذلك إىل أضف والعنصرية،
   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò﴿: شأنه جل قال فيها متحققة اهلالك

Ó   Ô   Õ   Ö   Ø×   Ù   Ú   Û   Ü   Ý﴾ ]واملقصود ،]٥٨:اإلسراء 
  .تتقيه ال اليت القرى طبعا

 ومثود عاداً اهللا أهلك وقبلها اهللا، سنة يف بعجيب أمريكا إهالك وليس
 أن بني الفرق فما وتفسد، تطغى قرية كل وهكذا لوط وقوم شعيب وقوم
 وقد النووية، والقنابل بالصواريخ يكون أو والسيف بالرمح الطغيان يكون
 دول مخس ىلإ تنقسم سوق أمريكا بأن موسكو يف الدراسات إحدى تنبأت
  .االنقسام جمرد من أسوأ مصرياً هلا أتوقع أنين على قرأت، كما

 دولة تتحداها ذلك ومع العسكرية قوا هو أمريكا به ختيف ما وأكرب
 حصوم نعتهم ما أم النضري بنو ظن وقد الشمالية كوريا مثل رىت تكاد ال

  .قواعدها مانعتها أا تظن وهي اهللا، من
 أن والبد اليهود، عدا أصدقائها عن أو حلفائها، عن كاأمري تتخلى -٣

 عن وختلت السادات، عن مث إيران شاه عن ختلت فقد واالها، من كل يندم
 فقط املليارات من تقبض ما بقدر توايل وهي علي، بن وعن مبارك، حسين
 نبذته عنه استغنت من وكل. دائمة صداقات وليس دائمة مصاحل هلا وهي
 أكلت جاعت وإذا تبايل، وال قطَّعته أو احتلته ثروته تنفد نوم تبايل، وال

  . اجلاهلية يف الصنم عباد كان كما شعاراا
 هزميتها بعد عسكرياً، اسالمي بلد أي احتالل يف أمريكا تفكر مل -٤
 ويف الصومال يف املسلمني هؤالء جربت قبل ومن العراق، يف املنكرة

 على فتحت أمريكا إن" شرياك جاك "نسيالفر الرئيس قال وقد أفغانستان،



 

 
 

١٣٠٧ 

 بدول أمريكا استنجدت ولذلك العراق، باحتالهلا اجلحيم أبواب نفسها
 الدويل التحالف وأنشأت الصحوات فأنشأت أزمتها، من إلنقاذها اخلليج
 العراق، يف السنة أهل من هلا يثأر لكي -يسمى كما- اإلرهاب حلرب

 العراق كل غزو يستطيع ال التحالف وهذا ه،في السنية العشائر باملال وليحيد
 الدول من كثرياً بوش حشد وقد السنية، املدن السيما مدنه عضبب اكتفى بل

 ،فقط العراق بعض الحتالل ذلك ضعف حشد أوباما إن مث العراق، الحتالل
 من بد فال إيران، هزموا الذين العراقيني الضباط بلد هي املوصل أن كما

  ".داعش "هي الدائمة والشماعة وإيران أمريكا يد على تدمريه
 أمريكا رؤساء أن السياسي األثر ذات األمريكيني خرافات ومن -٥
 عندهم اليت املالحم وهذه الدم، وحبرية" هرجمدون "مبعركة يؤمنون أنفسهم

 ،"طبعا النصارى "اخلري قوى بني ستكون -الرؤيا سفر يف أو حزقيال سفر يف
 يعتقدون، كما املشرفة الكعبة يدمرون وسوف ،"لموناملس "الشر قوى وبني

 .يعتقدون كما الوثنية رمز األسود احلجر وحيطمون
 املوظفة" هالسل غريس "كتب فليقرأ هذا من االستزادة أراد ومن

 زميلتها وكذلك العربية، إىل" السماك حممد "ترمجها واليت األبيض، بالبيت
 الزيتونة مركز أصدره الذي أمريكا يف والسياسة الدين كتاب أو ،"بربارا"

 .العاصفة يدير مالك وكتاب ، بريوت يف
 والكفر اإلميان بني صراع وهي  النيب عنها أخرب اليت واملالحم

 مأمون "أثبت وقد ،"هنتنجتون "قال كما احلضارات بني صراعا وليست
 مع السعودية، يف الدعاة أحد عن الصراع يف فكرته أخذ املذكور أن" فندي

  صدقه يعلم اليهودي وهذا! ذلك يف األحاديث ذكر إمنا الداعية ذلك أن
 رباط بالد ستبقى الشام بالد أن أخرب ما ومنها حق، كلها أخباره وأن

 يعرفون كما يعرفونه الكتاب أهل شأن وهذا الساعة، قيام إىل ومالحم
  .أبناءهم



 

 
 

١٣٠٨ 

 بال رنص ١٩٩٩ "كتابه" نيكسون "اهلالك األمريكي الرئيس كتب وقد
 تستعد أن أمريكا على أن وذكر الروسية" الشيوعية "بسقوط فيه تنبأ" حرب
 انتهزوا (اآلخر كتابه كتب كما ،"اإلسالمية األصولية "أمساه ما حملاربة

 تضعف أن يتوقع فهو! املسلمني وضعف الكتاب أهل قوة فرصة أي) الفرصة
 وذهاب املسلمني وعي يتوقع كما. قبلها ما ضعف كما القوة هذه

  .اإلسالمي العامل يف املستبدة احلكومات
 على" ناتو "األطلسي مشال حللف السابق العام األمني" كالوس "وكان

 األخضر العدو يضع أن الغرب على "الشيوعية سقوط بعد قال حني ذلك
  .الشيوعية أي" األمحر العدو مكان) اإلسالم أي(

 مثلما) ١٣ (الرقم من تشاؤمهم وخرافام األمريكيني عادات ومن -٦
  ).١٠ (الرقم من الرافضة يتشاءم
 املساكن وأرقام الفنادق، وغرف الطائرات، يف املقاعد فتجد 

 وأصل ،)ب١٢ (مكانه وتضع منه ختلو أمريكا يف ذلك وغري.. والشوارع
 عليه- للمسيح عشر الثالث التلميذ بأن النصراين االعتقاد هو التشاؤم هذا

  !!املسيح على الرومان دل الذي هو" سخربوطياال يهوذا "أي -السالم
 األوريب الكاهن بأقوال تصديقهم األمريكان خرافات ومن

 دول تسقط سوف ٢٠١٧ سنة يف أنه ذكر إنه يقولون الذي) أنوسترادامس(
 قالت اليت) فانغا (البلغارية الكاهنة وكذلك ،ألمريكا ذلك ويتوقعون عظمى

  .ألمريكا رئيس آخر هو أوباما إن
 اإلسالم قبل العرب كان أن بعد العصري، التقدمي التشاؤم هو هذاو

  !الغراب وبنعيق صفر بشهر يتشاءمون
 يقتصر ال الذي الفظيع اجلهل ذلك األمريكي اتمع يف تراه ومما -٧

- بعضهم ظن ذلك ومن املثقَّفني، من كثريا يشمل بل والرعاة الفالحني على
 أو السائح وسؤال ،"تكساس "يةوال جبوار السعودية أن -جامعي وهو

 من بيتك يف وكم النفط؟ آبار من متلك كم سعودي أنا يقول الذي الطالب



 

 
 

١٣٠٩ 

 أقرأ أنا: األمريكي ويقول وجدة؟ الرياض بني للجمال قافلة وكم اإلبل؟
ا واخلمسون احلادية الوالية هي السعودية أن قرأته ومما كثرية كتب ولديوأ 
 آبار من لديك كم معلومايت إىل فأضف كثري رولبت وفيها جنوبية، والية

  متلك؟ بعريا وكم ؟...أربعاً متزوج أنت وهل البترول
 مراكز هلم تقدمها اليت املعلومات على ساستهم اعتماد ذلك ومن
 عجمي وفؤاد اهلندي، زكريا فريد مثل من املتأمركني بعض أو البحوث،
 الفالين الرئيس شخصية حالانت حمتال أي على يسهل أنه ذلك ومن اللبناين،
 !األمريكيني من كثري ويصدقه

 على فعرض ،اجلهل ذلك مصر من اإلعالميني األخوة أحد استغل وقد
  .كثري فوافق دوالر ألف بعشرين أحدهم زوجة يشتري أن األمريكيني
 شاهدته وهذا األمريكيني من كثري عند الغباء ترى اجلهل ذلك ومع

- العرب أحد أن اإلسالمي املغرب دول إحدى من ثقة أخربين وقد بنفسي،
 نوعها، ذكر خمدرات شجرة من أمريكا يف مصروفه كان -املتدينني غري

  ! شقته شرفة يف الطالب ذلك زرعها
 للطلبة يبيع كان أنه الشام، من أصله مكة أهل من ثقة وأخربين

 الشطرية مثن وجيعل بالفول" ساندوتش "شطرية اجلامعة يف األمريكيني
 جهل ومن الفول، من كيس قيمة أي احلني، ذلك يف دوالرات ثالثة واحدةال

  !القاهرة عن فيها يسألون كانوا بغداد دخلوا ملا أم األمريكيني
 يقولون الذين اليهود، من اهلواء يشترون أم األمريكيني سذاجة ومن

 نع والقصص واألخبار ،إلسرائيل تربعام دع ،"أورشليم هواء من هذا "هلم
  .سائح أو مبتعث كل يعرفها مستفيضة األمريكيني جهل

 بعض فيه وكتب املثل مضرب الصغري" بوش "جهل فإن الرؤساء أما
 موسيقية، فرقة" طالبان "أن يعتقد!) فخامته (كان فقد. جملدات األمريكان

 وهلذا ،)إسرائيل (احلبيبة غري السلطة توليه قبل العامل دول من يزر ومل
 وكيف الدول تقع أين علموه ومما وعلَّموه، طويل تدرييب جلربنام أخضعوه



 

 
 

١٣١٠ 

 ، أصويل إىل فجأة حتول مث عربيداً سكرياً" بوش "كان وقد معها، يتعامل
  .تغير كيف" نيوزويك "جملة وذكرت

 وأن خصوصا وإيران، العراق بني يفرق ال األمريكيني من وكثري
 الكارثية األخطاء أما واحد، حرف إال بينهما يفرق ال االجنليزية يف االمسني

 أو" بوش "فيه وقع ما ومنها جدا كثرية فهي األمريكية، اإلدارة فيها تقع اليت
 وتناقضا، ومحاقة جهال وفاقهم ترامب جاء مث وغريهم،" كريي "أو" أوباما"

  .قبل من سياسي منصب أي يتول مل أنه مع رئيسا جعلوه وقد
 تريد اليت الفتاة أن ميمة،الذ األمريكيني من كثري عادات ومن -٨
 أن البد" الزوج "الفىت وأن عذراء، ليست أي" جمربة "تكون أن البد الزواج
  !جنسيا باردة ألا كذلك كانت إمنا العذراء وأن كذلك، يكون

 أحد تتزوج أن عليها فإن عذراء، بقيت أمريكية فتاة أن حدث ولو
 ول "عنه حتدث الذي باحيةاإل مذبح هو وهذا مثلها، املتأخرين املهاجرين
 لكي فعليه الزوج أما. غريه عنه وحتدث" الفلسفة مباهج "كتابه يف" ديورانت

 .الزواج قبل ا يزين بعاهرة له يأتوا أن جمربا يكون
 املخدرات، وتكثر والسرقات، اجلرائم تكثر األمريكي اتمع ويف -٩

 قبل ذي من أكثر انتشرتف حظرها أن بعد القانون هلم أحلها فقد اخلمور أما
 اهللا رضي للصحابة حدث كما الشوارع ا جترِ ومل ،"املتقدمني "هؤالء بني

 !!اهللا حرمها ملا عنهم
 التجارية احملالت بوا معدودة ساعات الكهرباء عندهم انطفأت وملا

 وظهر البنايات، من النوم غرف سرقوا أم حىت شيء، وكل واملستودعات
 !حقيقتهم على املتقدمون هؤالء

 يعرفها ومن نادرة عندهم العربية اللغة أن األمريكيني جهل ومن -١٠
 العامل يف اجليوش حترص وهلذا واملراكز، الوظائف يف يقدم -يتقنها أقول وال-

 لكي ا، إال يتكلمون ال قد بل االجنليزية باللغة تتكلم أن على اإلسالمي
 !!يقال ماذا األمريكيون اخلرباء يفهم



 

 
 

١٣١١ 

 هلم قال إسرائيل، لدولة إرضاء العراق على األمريكيون اعتدى وحينما
 وذحبت قبل من األمريكان جاؤين أنا (مفتخرا العراقيني من أوليائهم أحد

) الطليان (هلم فترجم أفريقية مشال دول من املترجم وكان ،)الطليان
 مضيفهم جسد مزقوا أن إال األمريكيني اجلنود من كان فما ،)اإليطاليني(بـ

  !!إرهايب هذا وقالوا بالرشاشات العميل
 اإلعالم وكاالت لغة يصححون العراقيون كان كيف أنسى وال
 .نفسها االجنليزية باللغة األمريكية
 بينهم وينتشر واالنتحار والعصبية العقلية األمراض عندهم تكثر -١١
 تقليعة وكل واإلجهاض واالحتكار والتطفيف املخدرات تكثر كما التدخني،

 وجيلبوا إباحية، وجمالت وقنوات وحمطات للعراة، نواد أمريكا ويف مشينة،
 الفقر عندهم يكثر كما هنا، إىل جاءوا ملا إال بعضها أر ومل ذهبوا أينما معهم

 .األسري والعنف والتشرد
 من األطفال ويشترون وأطفاال نساء األبيض الرقيق يف يتاجرون -١٢
 ويفعلون اجلنسية األمراض من خالون إم ويقولون مكان كل ومن املكسيك

 .وبناتا أوالداً الفاحشة م
 ويتظاهرون الفواحش، بتلك جياهرون والسحاقيات اللوطية -١٣
 السحاقيات ومن. اجليش يف التجنيد حقوقهم،ومنها يسمونه مبا مطالبني

 يكد "ابنة مثل اخلليج دول يزرون الذين املسؤولني بعض بنات املشهورات
 القانون واستجاب رأيها، وفرضت نفسها السحاقية جاءت رمبا بل" تشيين

 قرارا العليا احملكمة أصدرت أن بعد والسحاقيات لللوطيني األمريكي
 والذين األصوليون يقول ماذا بل املسلمون، يقول ماذا أقول فال بإباحته،
  !الغرب موت عن يكتبون

 هيالري "والسحاق اللواط ةبإباح املطالبة املظاهرات يف شارك وممن
 العرب، احلكام من أحد إباحتها يستنكر ومل الكرباء، من وأمثاهلا" كلينتون

 من وكثري أوباما، يتزوج أن طلب فقد" موجايب وبرتر "الزاميب الرئيس أما
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 ألمريكا، الوالء فروض لكن منه، وأكثر ذلك يعلمون العرب حكام
 مع يتصاحلوا أن ويهمهم هلوايتجا جيعالم الكراسي على وحمافظتهم

 إتيان أمريكا يف املنتشرة الفواحش من أن كما شعوم، مع وليس أمريكا
 .قبل من الروم يفعل كما البهائم

 منافقا كان أو بصريته، اهللا أعمى من إال األمريكية بالدعاية ينخدع وال
 قال ،"رالدوائ أخشى امرؤ إين: "أيب بن عبداهللا قال كما يقول النفاق خالص
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 ال ذلك ولكن اهللا، مال من املليارات أعطوها إذا تنصبهم اليت وهي الظلمة،

 منهم األمريكان من كثري ويتوقعه موينخ مؤمتر تنبأ كما سقوطها مينع
 وكذلك ،)أمريكا بعد ما عامل (كتاب كتبا الذي) زكريا فريد (األمريكي

 على الدالئل ومن ،"ناي جوزف "كتبه الذي) االمرباطورية تناقض (كتاب
 وغري املتوسطة للطبقة يالتدرجي واالضمحالل فيها الفقراء ازدياد أمريكا أفول
 األسباب أن على كثريون عنها يتحدث اليت االقتصادية األسباب من ذلك

 الصهاينة متد وهي سيما ال للمسلمني، األول العدو أمريكاو أخطر، العقدية
 العداوة هذه رأى الذي الرنتيسي، عبدالعزيز الدكتور اهللا ورحم شيء، بكل

 املاديون يراه كما أمريكا وطسق أسباب ومن عنها، وحتدث الواضحة
 القوة أمام األمريكية االستخبارات به اعترفت الذي االستخبارايت الضعف
 األمريكية االنتخابات على التأثري حد إىل األمر ا وصل اليت الروسية
 البيت يف األمريكيون ويعترف أمريكية لقرصنة حتتاج فال اليابان أما األخرية،
 فيه هي ما وحسبها كثريا عليها) ناسا (اعتماد  حد إىل التقين بتفوقها األبيض

  .األزمات من
 كإيران غريها إىل أمريكا من العداوة حتويل هنا اإلعالميون وحياول

 جيب ولكن السنة، ألهل املبتدعة وكل الرافضة عداوة يف شك وال مثال،
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 رب كالم حتريف يف اخلطاب فصل (كتاب مؤلف" الطربسي "كفّرت
 الذي" احلق الفرقان "كتاب تصدر مل أا غري كتابه، متنع أو) األرباب
 ا يوجد ال اليت وطهران القرآن،" شورش أنيس "األمريكي به عارض
 النبوية املدينة مصحف يف املطبوع القرآن تقرأ ةالسن ألهل واحد مسجد
  بدعة؟ أشد فأيهما واحد، اهللا إن تقول بدعتها كانت ومهما نفسه،

 ولو الطبيعي جمراها إىل اإليرانية السعودية العالقات تعود أن أتوقع وأنا
 املطبلون يغير سوف وحينئذ بشار، عن اليوم يقولون كما حني، بعد

  !!حكمة ذلك وراء إن ويقولون ،خطام
 ولكن الفرقان، كتاب بنشر عالقة هلا أن األمريكية اخلارجية نفت وقد

 األمريكان أن الكاتب ذكره ما ذلك ومن الصلة هذه أثبتت الرياض جريدة
 يف األمريكية التعذيب حوادث على العامل محلة أثناء" شورش "كتاب نشروا
 اخلليج دول وبعض يب،التعذ عن الناس أنظار ليصرفوا ،"غريب أبو "سجن

  !!الكتاب هذا وزعت
 أن تثبت كثرية أدلة من واحد هو الرياض يف الكاتب قاله وما 

  .هلا كذبة أول هذه وليست دائما تكذب األمريكية اخلارجية
 القس أحرق فقد فلوريدا يف أما املسيسيب، يف حدث ما  هو ووضعه

 وال إيران يف حدث لكذ مثل أن أعلم وال الكرمي، القرآن) جونز (األمريكي
 أنفسهم اإليرانيون ويقول السنة أهل من كثرياً إيران يف أن كما حيدث، أظنه
 من هو من فيهم الفرس أن مع فارسية، غري اإليرانية الشعوب من% ٧٠ إن

 عن شيئا يعلم وال املاليل حكم يكره من أنفسهم الشيعة ويف السنة، أهل
 مبتدعة من كثري ذهب وقد: "تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ،"الكايف "كتاب

 خلق يديه على فأسلم الكفار إىل وغريهم واجلهمية الرافضة من املسلمني
 يكونوا أن من خري وهو مبتدعني مسلمني فصاروا بذلك وانتفعوا كثري
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 الرياض ترامب زار وملا أمريكا، من شراً أقل إيران تكون وعليه ،"كفارا
 حبركة لإلرهاب ومثل اإلرهاب، حرب على دولة ٥٠ من أكثر زعماء حث

  !محاس
 هلا بل الداعشي اإلرهاب حماربة يف جادة غري أمريكا إن" بوتني "ويقول

  !!أخرى مآرب
 أن آثروا به جهلهم األقل على أو لإلسالم األمريكان عداوة ولشدة

 وازدياد الفقر زيادة من عهده يف حدث مما الرغم على ثانية مرة بوش خيتاروا
  .نفسه اخلط على ألنه ترامب اختاروا إم مث زانية،املي عجز

 ،امسها بغري األشياء تسمي أا األمريكية السياسة تالعب من -١٤
 مثال فهي هي، تضعها جديدة مصطلحات من تريد ما دولة لكل وتسك
 على العدوان وتسمي ،"األوسط الشرق "اإلسالمية املنطقة هذه تسمي
 لنفسها وتنتقم) القاعدة تنظيم ضد األمريكي ميالقو األمن عن دفاعا (العراق

 وتسمي ،"اإلرهاب حلرب الدويل التحالف "باسم املوصل أو الفلوجة من
 الناس بعض علق األسف ومع". اإلرهاب على احلرب "اإلسالم على احلرب

 حاجه يف يعد ومل احلرب هذه يف قيادا حتت وعمل أمريكا على أمله
 بالكفار االستعانة عن يقال كان ما وذهب ه،فعل لتربير فتوى الستصدار

  !باملسلمني يستعني من هم وأصبحوا الرياح، أدراج
" االستباقية احلرب "تسميه مبا تقوم أن حقها من أن أمريكا تقرر -١٥

 بذلك يفوضها مل وإن حتارب من حتديد وحدها وهلا" الوقائية احلرب "أو
 الذي اجلائر العامل شرطي هي فأمريكا غريها، وال املتحدة األمم ال أحد،
 إرهايب بدائي شرير مارق خيالفها من فكل يشاء، من ويربئ يشاء من يتهم
  !اإلنسان حبقوق مؤمن غري للدميقراطية كاره

 تصدر وخارجيتها"!! األزرق إبليس "أمريكا تسمى أن غرابة ال ولذلك
 قبل نفسها متعلِّ أمريكا وليت! العامل؟ يف اإلنسان حقوق عن تقريرا سنة كل
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 من نفسها أمريكا يف مبا تكتفي األمريكية اخلارجية وليت العامل، تعلِّم أن
  .وفساد واضطهاد وإجرام وعنصرية انتهاكات
 األمريكي الرئيس غري وقد شىت، صور هلا األمريكية اهليمنة -١٦

  "!االنتداب "مساه استعمار إىل القدمي االستعمار من العاملي النظام" ويلسون"
 يف اإلمامة بإلغاء" كندي جون "السابق األمريكي الرئيس طالب مث

 الرق بإلغاء وأمر اليمن، يف اجلمهوري بالنظام وباالعتراف وعمان اليمن
 ومطالب للحكم أساسية أنظمة وبوضع مساه كما الربيء وبالترفيه مطلقا
  .أخرى

 هلذا وكان هلا، املوالية الدول كل السترقاق أمريكا تسعى -١٧
  :منها خطرية نتائج السترقاقا

 جييد األقل على أو أمريكا خريج كان إذا إال وزير أي يعني ال -أ
 والوزراء املسؤولني بعض منها خترج اليت األمريكية اجلامعات ومن االجنليزية،

 لديها أمريكية عجوز فيها واحدة غرفة هي اليت" العاملية اجلامعة "هنا
 ولكي اخلرجيني، شهادات تطبع لكي األخرى اللوازم وبعض حاسوبات

 اللهو أماكن يف سنوات عدة بعضهم ميضي اجلامعة ذه املبتعث يلتحق
 وميلي اجلامعة هذه إىل يأيت مث املسلمني، أموال من كبري راتب وله والفجور،

 التخصص، يهم وال دكتوراه، طبعا وهي يريد، اليت الشهادة العجوز على
 قال وقد االجنليزية، باللغة يرطن أن وهو ثاالبتعا من املطلوب حصل فقد
 جتدوا ولكن اجلامعات، يف حمصورة هي ما اللغة: للمبتعثني املسؤولني أحد

  !.إخل ... واملسارح السينما دور يف
 نقلها مث األمريكية احلياة طريقة ملعرفة أمريكا إىل االبتعاث جيب -ب

  .اإلسالمية اتمعات إىل
 حق الفرنسيني أو مثال الروس وليس ريكان،األم يعطى أن جيب -ج
 آبارها قفل جيب مثال، الفرنسية" توتال "فشركة واملعادن النفط عن التنقيب
 ،"موبيل اكسن "شركة أكثرها متلك اليت األمريكية" أرامكو "شركة مقابل
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 وزيرا" تيلرسون ريكس "رئيسها ترامب اختذ اليت الصهيونية الشركة وهي
  .خلارجيته
 تعيينه وينبغي مجيعا، الدبلوماسيني أهم هو واشنطن لدى فريالس -د
  .الفرصة تسنح حينما للخارجية وزيراً

 وإلغاء معها والتطبيع بإسرائيل االعتراف الدول هذه على جيب -هـ
 التقدم الدول هذه وعلى. باالجنليزية يتكلم أن جيشها وعلى مقاطعتها،
 هذه تكفلّت ورمبا األمريكية، قةالطري على والسالم األمن لتحقيق مببادرات

 األبيض البحر بني للتوصيل إسرائيل اقترحتها اليت القناة حفر بتمويل الدول
 ترامب يريد اليت اآلمنة باملناطق الدول هذه تتكفل كما العقبة، وخليج
  .سورية يف إقامتها

 العامل أو احلر، العامل هي الغربية الدول من يتبعها ومن أمريكا -١٦
 الدميقراطية خالف من وكل متأخر، ثالث عامل فهم املسلمون وأما األول

 لبعض قرأت وقد واإلعالم، املناهج يف عداوته وجب) هتلر (مثل األمريكية
 على والرمحة اجلنة حرم تعاىل واهللا ،"روزفلت املرحوم "قوله هنا املسؤولني
 ﴾J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T﴿: تعاىل وقال الكافرين،
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 وتصادر سياستها يوافق ال دميقراطي حاكم كل أمريكا حتارب -١٧
 ووقفت شيلي، رئيس" أليندي سلفادور "اغتالت فقد علناً الشعوب اختيار

 حممد "وحاربت لإلنقاذ، اإلسالمية اجلبهة ضد اجلزائرية التحرير جبهة مع
 يف منتخب رئيس أي تعادي وهي" غزة "تزال وال وحاربت" مرسي

. والوسطى اجلنوبية أمريكا يف دولة كل أو الربازيل أو فرتويال أو جواتيماال
 معه، فهي أهدافها -املستبد العسكري أو- الديكتاتوري احلكم حقق وإذا



 

 
 

١٣١٧ 

 أن الدميقراطية هذه وفق ألمريكا وحيق األمريكية، الدميقراطية هي وهذه
 على حيكم فمن التزوير أو بالرتاهة العامل يف انتخابات أي على حتكم

  فيها؟ تدخلوا قد الروس بأن نفسه ترامب يعترف اليت هي؟ نتخابااا
 الفرنسية الثورة أفكار من آراءهم هلا األولون املؤسسون استمد -١٨

 احلضارة من استمدوا كما إليها، املؤسسون أولئك يشري أن دون سبقها، وما
 على موحدا كان الرؤساء وبعض أيضا، إشارة دون كثرياً العظيمة اإلسالمية

 عقله يقبله ال ما وحذف املقدس كتام يف عدل وبعضهم ،"آريوس "مذهب
 اخليانة ومن الالديين الفكر ذلك من واستمدادا ،"جيفرسن توماس "مثل

  .الدستور" ماديسون "هلم وضع العلمية
 إنسانيا متعددا متساحما كله العامل يكون بأن األمريكيون يطالب -١٩

 ونفي اجلهاد، إلغاء بذلك وأذنام هم ويريدون ،واالقصاء الكراهية ينبذ
 وملّته مذهبه على أحد كل يقر وأن البدع، وأهل والنصارى اليهود كراهية

  .االجتماعية اللحمة أو الوطنية أو القومية باسم
 وليت البالد، هذه يف واإلمساعيلية والنخاولة الرافضة إليه يستند ما وهذا
  .السود يكرهون وال املسلمني ترامب يعادي فال أنفسهم يعلمون األمريكان
 يقول الذي الشهري، األمريكي اللغوي" شومسكي نعوم "قام -٢٠

 كما عندهم، املقدس الكتاب بعد الثانية املرتبة يف تأيت كتبه أن األمريكيون
 مبحاكمة باملطالبة وغريمها هذان قام ،"فيدال غور "أمريكي روائي أشهر قام

 غور "طالب وممن البشري، اجلنس إبادة بتهمة ألمريكينيا املسؤولني بعض
 ،)كيسنجر هنري كلنتون، وليم الصغري، بوش (مبحاكمتهم مثال" فيدال

 على التوقيع أمريكا رفضت وقد احلياة، جريدة العربية باللغة ذلك ونشرت
 كما الفلسطينيني إبادة تريد إسرائيل حبيبتها ألن اجلنس إبادة حترمي معاهدة

  !احلمر اهلنود أمريكا تأباد
 واملساواة املرأة، حترير (باسم واإلباحية الدياثة إىل أمريكا تدعو -٢١

  )!اجلنسني بني
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 األفغان يكرهها وممن ظاهرا؛ يوالوا ممن كثري أمريكا يكره -٢٢
 ظلمهم ويرون والية كل يف األمريكيني اجلنود يقتلون فهم للحكومة املوالون

 أمام ميلك فلم األمريكية اجلنسية حيمل كرزاي حامد أن ومع وانتهاكام،
  ".القنابل أم "أمريكا مسته ما يستنكر أن إال األفغاين الشعب

 أفشلت" اجلات "فمنظمة اآلمثة، يدها صنعته مبا أمريكا اهللا ابتلى -٢٣
 والعوملة أمريكا، داخل أمريكية بضاعة اليوم جتد تكاد ال حىت أهدافها،
 نيويورك يف العوملة ضد أنفسهم األمريكيون وتظاهر عليها، انقلبت األمريكية

 ما وهذا أخفق، الكبري األوسط الشرق مشروع أن كما وغريها، وسياتل
 الدويل التحالف "املسمى اإلسالم حلرب احلايل األمريكي للمشروع نتوقعه
 صفقة "املسمى ترامب وملشروع اجلديد األوسط وللشرق" اإلرهاب حملاربة
 يسمى كما اإلرهاب وحرب الكافرون، كره ولو نوره متم واهللا ،"القرن
 يقبضون وهم تستمر ال وملاذا طويال تستمر سوف أا األمريكيون يقول
  .ذلك متهيدا تكتيكاته يغري سوف الدولة تنظيم إن ويقولون! عام كل الثمن

 وأهل الصوفية بني وبصرية علم عن األمريكيون الساسة يفرق -٢٤
 الفرق وأخطر عندهم معتدلون -العلمانيون وكذلك- وفيةفالص السنة،
  ".راند "مؤسسة تقرير مثال اقرأ"! الوهابية "تسميهم من هو عليهم

 كما) إسرائيل (ربيبتها خالف إذا كله العامل وجه يف أمريكا تقف -٢٥
 الدولتان هاتان وقفت حيث. للبيئة" كيوتو"و" جانريو دي ريو "اتفاقييت يف

 مفاعالا تفتش وال واملال السالح إسرائيل تعطي وأمريكا ه،كل العامل ضد
 ناقص سالح فهو باملليارات سالحا اخلليج دول أعطت وإذا النووية،

 منها، قريبة قواعد يف يوضع أو إسرائيل ضد يستخدم أال أمهها وبشروط
 أو األمريكية الشركات بيد والصيانة التشغيل يكون أن الشروط تلك ومن

  .كاأمري برضى
 على" آي يب اف "يسموا اليت األمريكية املباحث تتجسس -٢٦
 ووجد عاما ١٥ قبل أمريكا لعن أنه املسلمني بعض قال وقد خفية، املسلمني



 

 
 

١٣١٩ 

 جتسس كيف كلورادو، والية يف سوداين أخ وأطلعين احملكمة، يف ذلك
 هوضعو) رايت بيتر تعبري حد على مايكرفون أو (صغري جبهاز عليه األمريكان

 به مير العورات لكشف جهازا صنعوا أم املذموم التجسس ومن املغسلة، يف
 إىل) آي يب إف (وتوعز يشعر، أن دون املسلمني من أمريكا إىل قادم كل
 حولت أا أي مدينته أو بنايته أو حيه يف مسلم أي يراقب أن مواطن كل

  .هلا جمانيني جواسيس إىل األمريكان
 تكتفي تعد فلم التجسس، يف العلمي التطور أمريكا استخدمت وقد
 وغري والعني كالبصمة احلديثة بالوسائل بل القادم، شخصية إلثبات بالصورة

  .ذلك
 وأن شرها، تكفينا أن نطالبها وإمنا باحملال، أمريكا نطالب ال حنن -٢٧
 أساطيلها تسحب وأن املسلمني، بالد من وشركاا جيوشها تسحب

 ومن األفريقية السواحل ومن اخلليج ومن األمحر البحر من طائراا وحامالت
 القانون عليها نص اليت حدودها يف بالدها إىل تعيدها وأن إسالمي، حبر كل

  .الدويل
 إال ربك جنود يعلم وما ربانية، عقوبة إال ألمريكا نتوقع ال حنن -٢٨

 على قادر وجنوده وفرعون نوح وقوم ومثود عاداً أهلك الذي واهللا هو،
  .يشاء مبا إهالكها

 وباملطالبة والفيضانات األرضية باهلزات اهلالك نذر بدأت وقد
 والية ١٥ على تزيد االنفصال تريد اليت والواليات االحتاد، عن باالنفصال
 يستقل ما أول كان ورمبا ختفيه، وال وتعلنه اليوم لذلك حتضر وميليشياا

 وسكانا مساحة األكثر لوالياتا حيث الغريب واجلنوب اجلنويب القسم منها
 حيكموا املكسيكيون كاد اليت كاليفورنيا والية مثل االنتخابات، يف وأصواتا
 بعض يقول اليت املعروفة" اجنلس لوس "مدينة وفيها االنتخابات، بطريق

 لغة اإلسبانية يتكلمون هناك والناس أمريكا، يف مدينة ثاين أا األمريكيني
 إحدى أعلنت وقد حنن، نتعلمها كما فيتعلموا ليزيةاالجن أما املكسيك،



 

 
 

١٣٢٠ 

 األمريكي الشرق يف وكذلك اإلسبانية، هي الرمسية لغتها أن هناك املدن
 عاصمة هي" ميامي "مدينة أن الوسطى أمريكا دول بعض أعلنت حيث

  .وغريها فرجينيا يف العرقية االضطرابات وتقع الالتينية، أمريكا
 ومقر أمريكا عظمة مصدر هو الذي لسيلكونا ووادي كاليفورنيا ويف

  .الشركات كبار
 اللرباليني من أمريكا أولياء فإن هنا أما أمريكا، يف حاهلم هذا 

 األمساء، تلك إخل والتنويريني يدعون كما والوطنيني والقوميني والعلمانيني
 إرهابيون فنحن ندخل أن أبينا وإن الضب، جحر يف ندخل أن يريدون

  .التهم تلك اخل أصوليون ائفيونط متشددون،
 هو احلرمني بالد يف الليرباليون يزعم كما لإلسالم احلقيقي والصديق

 لكي اليهودي للدين حتوهلا" إيفانكا "ابنته أعلنت الذي ترامب، الصهيوين
 الشرق لشؤون ترامب مستشار" كوشنر جاريد "املتعصب اليهودي تتزوج

  !!األوسط
 احملصور بالفساد امته أحد من التخلص يكيةاألمر اإلدارة أرادت وإذا

  .فقط املايل اجلانب يف عندها
  :الكثرية أمريكا تناقضات من -
 إنسان أي حق ومن الرأي، إبداء يف احلرية األمريكية اإلدارة تدعي -١
 ليس ولكن عليهم، اهللا صلوات األنبياء ووجود اهللا وجود ينكر أن عندهم

 بسوء، اليهود ذكر أو النازية واألفران" لوكستاهلو "احملرقة إنكار حقه من
 كان وإال اجلرائم من الصهيونية الدولة به تقوم ما يذكر بأن يسمحون وال

 نعوم "مثل يهوديا أو" ديوك ديفيد "مثل أبيضا كان ولو للسامية، معاديا
 باملال فعلوا كما األمريكي الشعب إىل احلديث حقه من وليس ،"شومسكي

 أخبار من البنتاجون يرضاه ال ما نشر اإلعالم حق من وليس ،اهللا رمحه عمر
 حدثين وقد له، األمريكية الرمسية القنوات كل إخضاع جيب بل احلرب،



 

 
 

١٣٢١ 

 اجلزيرة كقناة قناة نشرت وإذا ،نفسها األمريكية القنوات بعض بذلك
 يف استمرت إن بالصواريخ بقصفها وهددوها منعوها يرضون ماال القطرية

  .ذلك
 يسمى ما دخول وحيرمون النووية األسلحة األمريكيون ظرحي -٢

 استخدمت اليت العامل يف الوحيدة الدولة هي أمريكا أن مع" النووي النادي"
" دميونه "مفاعل حتظر أو تفتش ال وهي سبق، كما الرهيب، السالح هذا

 تتوقف ال أا كما تفتشه أن النووية الطاقة لوكالة تسمح وال اإلسرائيلي،
  .النووية القنابل تطوير عن

 النووي ألقوا فلما اجلغرافية، احلدود يعرف ال املدمر السالح وهذا
 وانتشرت وغريها والرياض الكويت أهل منه تضرر العراق على التكتيكي

 حلفيتهم أن به الشمالية كوريا رمي من لديهم املوانع أكرب ومن. السرطانات
  .األمريكيني اجلنود من آالف فيهاو أيضاً، منه تضرر سوف اجلنوبية كوريا

 دموع ويذرفون واملرأة الرجل بني املساواة األمريكيون يدعي -٣
 هم خيتاروا مل ذلك ومع يقولون، كما املظلومة املسلمة املرأة على التماسيح

 يف حكمهن النساء أن مع حلكمهم، رئيسة اليوم إىل أمريكا إنشاء يوم من
 املسلمني بالد بعض اليوم حيكمن زلن وال باء،والز كبلقيس العربية اجلاهلية

 وشيلر باكستان حتكم بوتو بنازير وكانت بنغالدش يف حسينة الشيخة مثل
  .تركيا حتكم

 عنصرية، العامل دول أكثر وهم العنصرية حرب األمريكيون يدعي -٤
 واخلالسيني، للسود واملقت اآلري األبيض للعرق تعصبهم ذلك مظاهر ومن

 يهوديا، كان إذا إال بيضاء، بشرته كانت ولو أشقر شعره يكن مل من ولكل
 بنفس يدين كان ولو كنيسة يف واعظا امللون أو األسود يكون أن ميكن وال

 يف األبيض العرق وبدأ الصعود يف السود بدأ وقد الكنيسة، مذهب
 البيض أن الرياض جريدة يف األمحدي عامر األستاذ ذكر وقد االنقراض،

  .أعلم واهللا أنفسهم األمريكيون يقوله ما وهذا ،٢٠٥٠ يف نينقرضو سوف



 

 
 

١٣٢٢ 

 فمن العامل، يف اإلنسان حقوق عن كثرية تقارير األمريكيون يصدر -٥
 من وهل احلقوق هذه ينتهكون وهم سيما ال عليه حكاما جعلهم الذي

 العراق؟ يف املكتبات وقصف اخلرطوم يف الدواء مصنع قصف اإلنسان حقوق
  اليمن؟ يف البدو خيام وقصف سورية، يف األطفالو النساء وقصف
 الشباب تويل أن العامل دول لكل ينبغي األمريكيون يقول -٦

 بأس فال هم أما معاقا، أو هرما شيخاً يولوا ال وأن احلكم على والقادرين
 ترامب يكون وأن" كريي "عكازات أو" روزفلت"لـ املتحرك بالكرسي

  .سنة سبعون احلقيقي عمره إن بعضهم يقول السن كبري
 بينما القدم بكرة الشعوب إشغال على أولياءهم األمريكيون حيث -٧

  .ا اهتماما العامل شعوب أقل من هي بل أمريكا، داخل االهتمام هذا جتد ال
 علم ويرفعون معه يتفقون مث" كاسترو فيدل "األمريكيون يتهم -٨

 ونظام إيران عن ذلك لمث وقل أوباما، ويزورها سفارة هلا ويفتتحون كوبا
 نكاال الصفر نقطة إىل كوبا مع العالقات أعاد فقد ترامب أما األسد،
  .الشمالية كوريا من يرجتف نفسه الوقت ويف بأوباما،

 التحالفات وينشئون اإلرهاب حياربون أم األمريكيون يدعي كما
 بنوكوال املدارس تدمر اليت األمريكية، امليليشيات عن يتحدثون وال لذلك

 منها تسلم تكاد وال مليشيا، ٤٠٠ على عددها ويزيد عندهم، واجلسور
. مسلمون الضحايا وأغلب يوميا يكون أن عندهم النار اطالق ويكاد والية،
  .اجلامعات يف حىت عادي أمر وهذا

 القانون ويقره النفس عن دفاعا كان ولو اجلهاد األمريكيون حيارب -٩
  !!صليبية محلة محلتهم إن فيقولون هم أما فا،وتطر إرهابا ويسمونه الدويل،

 أما ،"خمربون "أو نائمة خاليا فهم دينهم إىل املسلمون عاد إذا -١٠
" روبرتسون بات "حق ومن دينهم لنشر املليارات بذل حقهم فمن األمريكان

 أن أو أمريكا لرئاسة نفسه يرشح أن أصويل أي أو" سواجارت جيمي "أو
 وباطلهم، خرافام لنشر شاءوا وما وجامعات وأندية وجمالت قنوات ينشؤوا



 

 
 

١٣٢٣ 

 رحيل "كتاب يكون أن بأس وال خريي، عمل األمريكان عند كله وهذا
  !.أمريكا يف مبيعا الكتب أكثر من" لندسي "تأليف" العظيمة األرضية الكرة

 الشيخ أما ألمريكا، رئيسا ترامب دونالد األصويل خيتاروا أن بأس وال
 إضافيا دليال األمريكان عند ذلك لكان غزة أهل اختاره فلو مثال ريان نزار
  !!ديكتاتور فهو أردوغان طيب رجب أما. إرهابية) محاس (أن على

 وإذا العامل يف الدميقراطية لنشر يعملون إم األمريكيون يقول -١١
 عمل حيكمه من مصر أو اجلزائر أو غزة يف إرادته مبحض الشعب اختار

 سياسة مع تتفق مستبدة بديكتاتوريات واإلتيان به ةلإلطاح األمريكان
  .وإسرائيل أمريكا

 األمريكان عند فهم حقهم عن الفلسطينيون أو السود دافع إذا -١٢
 على واليهود األمريكيون اعتدى إذا أما واملساواة للحرية أعداء إرهابيون

  !أنفسهم عن يدافعون األقل على أو وحمبة سالم دعاة فهم أحد
 أمريكا إن يقولون األمريكان، واإلعالميون نفسها، الغربية دولال -١٣

 أي ويف عصر أي يف للمطففني فويل مزدوجة معايريها وإن مبكيالني تكيل
  .شيء

 واحدة مرة تتحدث وال البشري، عمر اعتقال على أمريكا حتث -١٤
 موتقو وتعطيه معه وتقف تساعده بل نتنياهو، االطفال قاتل ارم اعتقال عن

 أن بعد إال البشري لعمر تقديرها عن اخلليج دول بعض تفصح ومل بتدليله،
  .السودان على العقوبات إلغاء يف أمريكا شرعت

 الروس وحتث روسيا، يف نكاية بالسالح األوكرانيني أمريكا متد -١٥
 أما أوروبا، شرق يف روسية قواعد إنشاء وترفض البلطيق، دول حرية على
 إىل ناسا وكالة وحتملهم بالقمح أمريكا فتمدهم نهاع الروس سكت إذا

 بإنشاء للروس وتسمح سوريا، مستقبل بشأن معهم وتتفاوض الكواكب،
  .الشام بالد يف عسكرية قواعد



 

 
 

١٣٢٤ 

 فهو أمريكا خطط من شيئا" ويكيليكس "صاحب سرب إذا -١٦
 ماأقسا أو إدارات" ايه آي سي "وكالة أو البنتاجون أنشأ إذا أما جمرم، عميل

  .مشروع حق فذلك والكذب للتضليل
 بإعدامه، أمرت أو منتخبا رئيسا األمريكية املخابرات اغتالت إذا -١٧

 يف كان ولو -شعب أي- الشعب اختار وإذا دميقراطية، عادلة حرة فهي
 غري مستبد ديكتاتور فهو أمريكا سياسة يوافق ال رئيسا أفريقيا أو شيلي

 ورمبا واألذى، باملن ذلك أعقبت واحدا رداف أمريكا حررت وإذا دميقراطي،
  .وعدالتها حريتها فهذه أمة، أو كامال شعبا قتلت

 املتحدة، األمم من تفويض بدون العراق على الصغري بوش اعتدى -١٨
 أسلحة جيد مل بأنه اعترف مث الشامل، الدمار أسلحة ملنع فوضه اهللا إن وقال
  !للعراقيني باالعتذار أحد البهيط لكيال ضللته املخابرات وأن شامل دمار

 كالمه يف املسلمني فوض فقد يزعم، كما حلم يف فوضه اهللا كان وإذا
  .كافة الكفار بقتال

 فهي الرومانية واألمساء الرومانية بالشعارات أمريكا تفتخر حني -١٩
 إرهايب فهو اإلسالمية، باألجماد أحد افتخر لو أما متطورة، متحضرة متقدمة
 والتنمية العدالة حزب إن بل اخل، أصويل طائفي متشدد متطرف رجعي
 املتحضر التقدمي والباحث يقولون، كما العثمانيني، أجماد إعادة يريد التركي

 وال األوروبية، النهضة عصر إىل وروما أثينا سيادة عصر من يقفز الذي هو
  .اإلسالم عن شيئا يذكر

 أمريكا، على -"شومسكي "قال كما- الدولية احملكمة حكمت -٢٠
 أي القوة يف باإلفراط عليها حكمت اليت العامل يف الوحيدة الدولة وهي

 الدولية، اجلنايات حملكمة االنضمام ترفض وأمريكا ذكر، كما" االرهاب"
 مؤمتر من وانسحبت التلوث، ملنع كيوتو التفاقية االنضمام ترفض كما

 االنضمام ترفض كما امل،الع يف ملوث أكرب أا مع املناخية للتغريات باريس



 

 
 

١٣٢٥ 

 باالحنياز وتتهمها ترضيها ال اتفاقية أي على والتوقيع ترضيها ال منظمة ألي
  .مارقة إرهابية وحشية دولة" شومسكي "عرب كما فأمريكا!! إسرائيل ضد

 دينية حركة وأوروبا كندا يف كما أمريكية والية ٣٠ حوايل يف -٢١
 من قريباً بنسلفانيا والية يف أكثرهم يعيش ،"األميشيون "تدعى غربية

 العربات ويركبون احلضارة، أشكال من شكل أي يرفضون نيويورك،
 احلديث لرأيت مسلمني كانوا ولو تقدم، كما الدواب على وحيرثون

 والتهموا له، التابع واإلعالم األمريكي اإلعالم يف عنهم واملتكرر املستفيض
  .والقرآن ماإلسال هو ذلك سبب وأن والتخلف باإلرهاب

 وهلم أمريكا، رؤساء منها اليت املعمدانية الطائفة من قريبون واالميشيون
  .معجزة أو لغز إم الكتاب بعض عنهم ويقول خاصة سلوكيات
 تناقضاا من معلوم منشور ذكره تقدم ما وبعض فيض من غيض هذا

  !والعدل الدميقراطية املسلمني تعلِّم ذلك ومع
 إسالمي جمتمع بأي ذلك يقارن فالعاقل األمريكي اتمع يف كله هذا

 هذه اليمن يف فليس اليمن، مثل يقولون كما متأخرا كان ولو شرقي
 والسيما- بالفواحش جماهرة وال تربج فيها وليس والتناقضات، الضالالت

  .-والسحاق اللواط
 تشاء، كما حتكم اليت وهي احلقيقة، على حرة اليمن يف والقبائل

 يقوم حر اليمين واإلنسان الدولة، رئيس سلطة من أعظم القبيلة شيخ وسلطة
 ونظرا مسؤول، أي أو الوزير أو الدولة رئيس فينتقد مسجد أو مكان أي يف
 وكانت السليماين، املخالف من اإلخوة بعض قال حرية من اليمن يف ملا

: سؤولامل له فقال لليمن، تضمونا أن نريد: هنا املسؤولني ألحد عالية وظيفته
 فقر اليمن: الرجل فأجابه لليمن؟ وتنضمون هنا اليت النعمة تتركون كيف
  !.وذل فقر يف وحنن وعز،

 يفرضه ال خمتارة طائعة ذلك يف وهي حجاا، تترك ال اليمن يف واملرأة
 كانت ولو تتحجب وهي اليمن، خارج خرجت إذا ختلعه وال أحد عليها
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  .عاملة
 حيترمهم اليمن يف اجلد أو واجلدة بداً،أ اجليف يأكلون ال اليمن وأهل

 لون كان مهما لليمين وميكن متماسكة، واألسرة بالرب، ويعاملوم األحفاد
  .خطيباً أو إماماً يكون أن بشرته

 يكرهون اليمنيني وكل مطلقاً، السياسة يف هلم تأثري ال اليمن يف واليهود
 يتحول أو حزباً سسيؤ أن ميين أي إمكان ويف واالحتكار، والرشوة الظلم

  .حزب إىل مجعية من
 الذي التنني أو شيء، كل على وسيطرا الدولة تغول من يعانون وال

  .الدولة إىل به ويرمزون" لواثيان "الغربيون يسميه
 نرضاها، ال وتقاليد وتعصب جهل من فيها ملا القبلية نكره الدعاة وحنن

 أمنية أجهزة وال سجناً متلك وال تقتل ال فالقبيلة خرياً، ذلك يكون قد ولكن
 حممداً نبيه اهللا بعث كاملة نعلمها ال قد وحلكمة يريدون، مما الدعاة متنع وال
 ة بيئة يفوقيصر كسرى به وكفر قبلي.  

 امللحدة الفلسفات عن بعيدة وهي الفطرة، على -كانت أينما- والقبيلة
 للدعاة جيوز وال قابل، دعوة مكان فهي ولذلك ،.املستوردة والثقافات

  . إمهاله
 أشخاصاً لديهم أن فأخربوين اليمنية القبائل شيوخ بعض قابلت وقد
  .ومحوهم أجاروهم ولكنهم ألمريكا مطلوبني

 والتعليم، الدعوة يستوجب جهل اليمن يف الناس من كثري ولدى
  .الصحيحة العقيدة تستوجب وخرافات
  .الشرور تلك من هلم حصناً جهلهم كان ورمبا

 الشيخ إن بل فواحش، أمراض قبيلة أو عشرية أي يف أو اليمن يف ليسو
 يف يطرحه أن ويريد لإليدز، دواء اكتشف اهللا حفظه الزنداين ايد عبد

 كذا وجائزة" نوبل "جائزة ملنحوه أمريكيا الزنداين الشيخ كان ولو األسواق،
 والرؤساء، لوكامل بلقائه وتشرفت التحف، من ومحلوه التماثيل، له وأقاموا
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 األلقاب عليه وأسبغوا عام، كل ذكراه وخلدوا طويال، اإلعالم عنه وحتدث
  .العريضة
 القضاء على والصرب ينتحرون وكيف االنتحار، اليمنيون يعرف وال

 قبيلة أو قرية أجدبت وإذا بالقرآن، يتداوون وهم أمامهم، واآلخرة دينهم،
  .اهللا فيغيثهم االستسقاء صلّت

 متاع أنه أي الصناعة، هو اليمن أمريكا فيه تفُوق الذي وحيدال والشيء
 تكون أن تصلح فأمريكا عليه، احلصول اليمن إمكان يف الذي الزائل الدنيا
) الغرب موت (كتاب مؤلف ويتساءل له، قائداً تصلح ال ولكن للعامل ورشة
 رباأو من ألمريكا يأتون من أكثر إذ! اقتصاد جمرد بالدنا هل: أمريكي وهو

  .املال يريدون إمنا وغريها
 متأخر أنه اليوم الغرب مشكلة ليست": "توينيب"و" شبنجلر "قال وقد

 ولكنهم الرفاهية إىل يدعو ما كل فيها ترى فأنت". والصناعة التقنية يف
  .أشقياء ضائعون

 قاله ما هو اليمن هلم ذكرت إذا وأتباعهم األمريكان حال ولسان
  .]٧٣:مرمي[ ﴾¤   £   ¢   ¡   �   ~﴿: قبل من الكفار

   J   K   L   M   N   O   P   Q   SR   T ﴿: فرعون قال كما أو
U   V W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a﴾ ]أو ،]٥٢-٥١:الزخرف 

  .]٣٤:الكهف[ ﴾Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴿: اجلنتني صاحب قال كما
 يف نكراء هزمية مريكاناأل ذاق أن بعد السيما أمريكا من أقوى واليمن

 كانت إن اليمن حتتل أن أمريكا ونتحدى العراقية، العشائر يد على العراق
 بل لتدمريه املاليني مث إلنتاجه املاليني كلّفهم فقد النووي السالح أما! أقوى
 األمريكان أراد وإذا فقط، ردع سالح حال كل على وهو بعضه، تدمري

 جندي يرتل أن دون بالطائرات ضربوه اليمن يف القاعدة تنظيم من االنتقام
 ملقيه دمر ورمبا واألعداء األصدقاء يدمر النووي والسالح األرض، إىل واحد
 أيضا تتدمر أال الشمالية كوريا على ألقته أمريكيا أن لو مثال فتأمل نفسه،
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 األرض جتعل النووية قنابلها أن أمريكا مقولة صدقنا وإذا ،اجلنوبية كوريا
  األكوام؟ هذه من جزءا أمريكا أليست الرماد من اأكوام

 أغىن فهل غزة، قطاع على اليهود شنها اليت احلروب مجيعاً مسعنا وقد
 ولست محاس، صواريخ من حلراسته اضطروا أم شيئا؟" دميونه "مفاعل عنهم

 اهلجمات أمام شيئاً أهلها عن تغين ال املفاعالت أن يقرر الذي وحدي
 وقد األمريكية، للرئاسة املرشحني ألحد أيضاً ذلك قرأت فقد االستشهادية،

 قوة أية تستطيع هل: (العربية اجلامعة يف أستاذ وهو أنفسهم اليهود بعض قال
 الدول هامجت أا لو نفسها إسرائيل تسلم وهل ،!)حافلة من جماهد التقاط
  السالح؟ ذا ا احمليطة العربية

 والدياثة فالزنا أمريكا يف أما ذلكك والدياثة فاحشه اليمن يف والزنا
  .حرية

 مرجعه  رسوله وسنةَ إمامه اهللا كتاب وجعل البصرية بعني نظر ومن
 اليمين، اتمع هو حقّاً املتقدم وأن األمريكي، اتمع هو حقّاً املتأخر أن علم
 وقوة هذا، وتقدم هذا تأخر ورأيت اتمعني، كال أزور أن يل اهللا كتب وقد
 التقدم معيار ما القضية وإمنا يعلمون، ال الناس أكثر ولكن هذا، وضعف هذا

  والتأخر؟
 بنغالديش كذلك بل أمريكا، على املتقدمة هي وحدها اليمن وليست

  !إسالمي جمتمع وكل اإلفريقية والدول
 األمريكان يفتخر كما متميز، لباس هلن أمريكا يف الراهبات رأيت وقد

 نسائنا حق فمن بالعشرات، تعد) فقط للبنات (تلطةخم غري كليات لديهم بأن
  .خمتلطة غري تكون أن مدارسنا حق ومن العباءات يلبسن أن

 منه يعطي كبرياً مبلغاً يسرق أن يستطيع ال الذي هو أمريكا يف واللص
 العالج أما التكاليف، باهظة هناك فالدعاوى املسؤولني، به ويرشي احملامني
  .جداً مكلف فهو عندهم
 والوسطاء يشاء، كما يعربد السالح لويب أو السالح شركاتو
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 ومن أمريكا، رؤساء املرتشني أشهر ومن ،"عمولة "يسمونه ما يأخذون
  ".خاشقجي عدنان "الراشني أشهر

 هلا اليت" مارتن لوكهيد "شركة فأكربها األمريكية السالح شركات أما
  .الرياض يف فرع

 اليمن أن كما أمريكا، من طيةودميقرا حرية أكثر اليمنيون وعموما
  .فقط حزبني سوى أمريكا يف يوجد ال أنه حني يف لألحزاب، تسجيال أسهل

 يفتحها اليت كالطرق طرقا يفتحوا أن األمريكان نتحدى ال وحنن
 أن نتحداهم وإمنا ذلك، من أعجز فاألمريكان الشاهقة، جباهلم يف اليمنيون
  !رباعي دفع ذات بسيارات فيها يسريوا
 وقت، أي يف بأسبابه األخذ اليمن ألهل فيمكن الدنيوي التخلف ماأ
 اهللا بقضاء اإلميان علينا الواجب من أنه كما املسلمني، كل على جيب وهذا

 خيتار ال تعاىل بأنه اإلميان مع ينفعنا، ملا والعمل وحده، عليه والتوكل وقدره،
  .اخلري هو الفقر يكون فقد إليه، ليس والشر اخلري، إال

 وقد خنسره، ما لدينا يعد مل" بيكو -سايكس "املشؤومة االتفاقية وبعد
 املسلمني جعلوا وقد متنافرة، متشاحنة كثرية دول إىل الواحدة األمة قطّعوا
 الدول جامعة "يسمى ما" إيدن أنطوين "وأسس وإسالمية، عربية أُمتني

 إقليمية أو تعاونية لسجما أسسوا بل شيئاً، تجد مل اليت اجلامعة تلك" العربية
  .قوميتهم من خري إذن فالقبيلة وغرباً، شرقاً

 الباحثون كتبه ما فليقرأ أمريكا من أرقى اليمن إن قولنا استغرب ومن 
 استنكار على تجمع أا وكيف القدمية، احلضارات عن أنفسهم األمريكيون

 القدامى، ريوناملص كتبه الذي" املوتى "كتاب ففي ،"اللواط "الشاذة الفاحشة
 ومع ،"اللواط فعل أرتكب مل "اآلخرة يف حماكمته أثناء القدمي املصري يقول
 املصريني من احنطاطا أكثر إذن فهم تبيحه، أمريكا يف العليا احملكمة جتد ذلك

 يف الزانية القردة رمجت اليت القرود إن بل! وثنيني كانوا الذين القدامى
  .بشرا كانوا وإن نياملنحطِّ أولئك من أرقى اجلاهلية
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 على وليس تعاىل، اهللا بعد أنفسهم على يعتمدون اليمن أهل أن على
 التقدم فمصدر واختراعاا، عقوهلا املبدعة الدول سلب أو العقول استقدام

 مبدع شعب واألملان ،واألملان املسلمون غالباً هو أمريكا يف التكنولوجي
  .فيه املتطرف واليمني حكومته هو الشاذ وإمنا اإلسالم من لقربه

 هو أوروبا أدباء وأعظم األملاين،" هيجل "هو أوروبا فالسفة وأعظم
 الثاين وليم زيارة قبل قدمية واألملان املسلمني بني والعالقة األملاين،" جوته"

 يقول كما األملان وشر احلميد، عبد بالسلطان واجتماعه اإلسالم لبالد
 وإذا ،"روزفلت"و" ستالني "من شراً ثرأك ليس لكنه ،"هتلر "هو الغربيون

 ،"هتلر "انتخبوا األملان فكذلك" روزفلت "انتخبوا األمريكيون كان
 ممن أكثر وإم األمريكيني، أكثر إم يقولون أملاين أصل من واألمريكيون

 وسبب ا، يعترف فالعامل اليوم األملاين االقتصاد قوة أما اجنليزية، أصوهلم
 اإلمرباطور أمر منذ يبتدئ إسالمي، البابوية على األملاين" رلوث مارتن "ثورة

 شيخ ذكر كما فالنصارى والتماثيل، الصور بتحطيم" الثالث ليو "البيزنطي
  .أخالقا أفضل كانوا للمسلمني أقرب كانوا كلما اإلسالم
  :أمريكا أزمة -

 لية،والرأمسا الدميقراطية أزمة احلقيقة يف هي احلالية األمريكية األزمة
 احلرية األمريكية اإلدارة ختتار أن فإما األمريكية، الطريقة على احلرية وأزمة

 قرره وما (املدنية احلقوق وثيقة مبوجب وتسري بالسالح؛ له وتسمح لشعبها،
 وسائل كل مبنع إغضابه يف وتتسبب رغبته ضد تقف أن وإما ،)األوائل اآلباء

 سيئا، استخداما السالح تخدميس األمريكي فالشعب ،"اإلرهاب "تسميه ما
 ضال، لديه احلرية مفهوم أن كما والشوارع، اجلامعات يف األبرياء به ويقتل

 إتاحتها احلرية تقتضي مثال النارية األلعاب أن علمت إذا أكثر األزمة وتتعمق
  احلل؟ فما يستخدموا قد اإلرهابيني ولكن هلا، املصانع وبناء

 ويف الساعات ويف ،"كنترول رميوت "التحكم أجهزة يف ذلك مثل وقل
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 اإلرهابيني ولكن حبال، حظرها ميكن ال اليت واألمسدة الغذائية املواد بعض
 اإلدارة تستطيع ال نفسه الوقت ويف متفجرة، مواد منها يصنعوا أن ميكن

 عن لدافعت -فرضا- ذلك فعلت ولو املصنعة، الشركات رغبة أمام الوقوف
 وبعض الشعب من كبري وقسم الشركات نظر يف مأعماهل وبررت اإلرهابيني

 واجلهادي، املعتدل بني التمييز صعوبة ذلك إىل أضف الكوجنرس، أعضاء
 وبني لالندماج القابلني األخيار املسلمني وبني والصويف، املتدين وبني

 وصعوبة نظريا، سهال ذلك بدا وإن يرفضونه، الذين!) األشرار (املسلمني
 يكرهها من وبني احلياد، على يقف أو إسرائيل بحي من بني التمييز

 إىل والضائع إرهايب، إىل فجأة املعتدل يتحول أن املشكلة يزيد ومما ويعاديها،
 اإلدارة إمكان يف فماذا حمجبة، إىل والرقاصة !إسالموي إىل واملتربج متدين،

 يف العاملني أحد املفاجئ التحول هذا عن عرب وقد تفعل؟ أن األمريكية
 على التأثري ألمكن حزبا هؤالء كان لو وقال جدة، يف" إيه آي السي"

  !قيادته
 اليت احلكومات بني االختيار أمريكا وجه يف تقف اليت العقبات ومن

 كل ترفض اليت الشعوب وبني أمريكي، حل أي قبول على شعوا ترغم
 احلكومة اختارت وقد ،مقدماً مرفوض هو غريب حل وأي الغربية، احللول

 تقارير أن مع مثال، علي وبن السيسي صف يف تكون أن األمريكية
 بعض زيارة وكذا العريب، الربيع قبل وتونس مصر أحوال عن االستخبارات
 لسدة الدميقراطية غري السيسي وصول وطريقة مثال للقاهرة السناتورات

 التعذيب من السيسي سجون يف جيري ما وكذا ذلك، بعكس احلكم
 ذلك، من يسلموا مل أنفسهم الغربيني أن حىت اإلنسان، قوقحل واالنتهاكات

  .شديدة وورطة كبري مأزق يف األمريكية اإلدارة فوقعت
 الربيطانية االمرباطورية مأزق هو األمريكية االمرباطورية مأزق إن أي

) اإلخوان (اجلراد على القضاء الربيطانيون اختار حني وذلك أشد، بل نفسه،
 اجلراد بأن فوجئوا مث الكويت، احتالل من ومنعه رام،بطائ األرطاوية يف
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 اهلندية القارة شبه دول من جاءوا مهاجرين شكل يف دارهم عقر يف يغزوهم
 وبني مكان، كل يف قواعدها لنشر سعيها بني أمريكا توفق فكيف مثال،
 وحاكما له وشرطيا العامل على اهليمنة تريد استعمارية دولة تكون أن نفيها
 شرير، وهذا خير وهذا معتدل، وهذا مارق هذا بأن يقضي له وواعظا ه،علي

 التمييز على سياسته تقوم وهذا ينتهكها، وهذا اإلنسان حقوق يراعي وهذا
 وهذا إفسادي وهذا إصالحي وهذا لديه؟ متييز ال وهذا والطفل، املرأة ضد
  محامة؟ وهذا صقر

 علما اإلسالمي، العامل يف والشيعة السنة بني االختيار أزمة ذلك ومثل
 األمريكيون ويقول. الدمار مصدر هو البنتاجون مساه كما السين املثلث بأن
 ظاهرا، أمريكا قيادة حتت وتنضوي سرا، اإلرهاب تدعم السعودية إن

 فخري إسرائيل، تكره -العرب جزيرة يف السيما- كلها الشعوب أن ومعلوم
 الشيعة ختتار وأن الشعوب، على كوماتاحل ختتار أن) برامجاتياً (إذن ألمريكا

 حتمل وأن اإلسالم، على حرا ضمن الطائفية حتارب وأن السنة، على
 معقدة كلها فاملنطقة الشرين، أهون وهذا حكامها، طاعة على الشعوب

 وحزازات ثارات وفيها واملذهبية، والعرقية الدينية اخلالفات فيها وتكثر
 قرره ما وبني بعده، ومن" مونرو "مبدأ بني التوفيق ميكن وال متأصلة،

  .للشعوب املصري تقرير حق من" ويلسن"
 متتلك ال أا أمريكا على نفسه األمريكي اإلعالم يعيب ما وكثريا
  .مكاييله أو مكياله بلد لكل بل األزمات، مع التعامل يف واضحة استراتيجية
 مسلمون تراكاأل وألن والعرب، الكرد بني االختيار من بد ال أنه كما

 عند وإرهايب شيوعي أنه مع الكردستاين العمال حزب تأييد من بد فال
  .وسيلة بأي والتنمية العدالة حزب إسقاط وحماولة األمريكان،

 وحماولة ممقوتة، مكروهة أصبحت تالها وما" بيكو- سايكس "واتفاقية
 وكل معا، والشعوب احلكومات تعارضها طائفيا املنطقة لتفتيت أمريكا
 ملشكلة حل بإجياد التلفازية، ومناظراته االنتخابية محلته يف يعد أمريكي رئيس



 

 
 

١٣٣٣ 

 فاألزمات حل، دون رئاسته مدة تنتهي مث الفلسطيين، اإلسرائيلي الصراع
 يعين هو إذ حال، ليس املنطقة من الكلي االنسحاب وحىت وكثرية، معقدة

 الروسية، للسيطرة اال وإفساح تطويره بعد" مونرو "مبدأ على االنقالب
 القوى أمام الضعف مبظهر أمريكا وإظهار األمريكية القواعد عن والتخلي
  إيران؟ هيمنة زيادة معناه أمريكا انسحاب أن عن فضال ،الصاعدة الدولية

 املنطقة هلذه ضمنوا العثمانيني أن هو األمريكان عند والعجيب
  .وتناقضات مشكالت من فيها ما على ،االستقرار
 الطاغي التحول هذا يف اإلدارة نظر يف تكمن الكربى األزمة أن على
 الذي والتعنت أنفسهم، والغربيني األمريكان بني السريع وانتشاره لإلسالم،

 يتحدى بل فقط، العرب بتحدي" نتنياهو "يكتفي ال إذ إسرائيل، تبديه
  .األورويب االحتاد يطلقها مبادرة أي ويرفض نفسها، األمريكية اإلدارة

 لألتراك املستمر الصعود هذا هو ألمريكا الدائم الصداع يسبب ومما
 الغرب أسقط لو حىت للسيسي، بديال وجعلهم حوهلم، املسلمني والتفاف
 ميألون وهم األتراك، قلوب من التدين إسقاط عليه سيصعب فرضا أردوغان
 له وينشئون يزورونه الشخصية احلرية وباسم وحيبونه، األقصى املسجد

 مل" مرمرة "السفينة ومشكلة الفلسطينيني، من املصابني ويعاجلون وقاف،األ
  .األتراك القوميني حىت بل فحسب، منهم املتدينني ليس أبدا، األتراك ينسها

  !أمريكي حل أي أمام كأداء عقبة الفلسطيين الشعب أن كما
 على املليارات هذه تتدفق كيف يتساءلون األمريكيني الضرائب ودافعو

 الكفاءة وانعدام الغالء من يعانون الداخل يف األمريكيني أن مع ائيل،إسر
  املدن؟ من كثري وإفالس االجتماعية، والرعاية الصحية

 اإلسالم، وليس اإلرهاب حماربة يف صادقة أمريكا كانت إذا: أقول
" سليماين قاسم "مع الفلوجة مبهامجة التحالف وطائرات طائراا تقوم فلماذا

  !!اإلرهاب؟ قائمة على أمريكا ندع املوضوع
 أكرب هي إيران بأن األمريكية، اخلارجية وزارة تقرير بني جنمع وكيف



 

 
 

١٣٣٤ 

 تقوده الذي التحالف طائرات أن وبني العامل، يف لإلرهاب داعمة دولة
 تناقضا هذا أليس واملوصل؟ الفلوجة على تقضي لكي إيران تنصر أمريكا
  كلهم؟ املسلمون يراه صارخا
 احلرب دخوهلا يف تكذب وأا االمريكية األزمة عمق على هذا يدل أال

 نفسه ترامب عبر كما اإلسالم، هو احلقيقي املستهدف وأن اإلرهاب، على
  ".بلومبريغ "وكالة عنه ذكرت حسبما

  . هلا مظاهر إال املعضالت هذه وما ،متشعبة كثرية أمريكا فأزمات
 الضنك املعيشة من جزء إال هي ما واملعضالت األزمات هذه إن أقول

 اإلميان عن وحاد ذكره عن أعرض من كل ا اهللا يبتلي اليت النكدة واحلياة
 جهنم بعذاب فكيف غريها؟ إليها ضممت إذا فكيف بشرعه، والعمل به

 ظامل ولكل واالمها ومن وإسرائيل ألمريكا اهللا ميلي وإمنا القيامة؟ يوم وخزي
   È   É﴿ مقتدر، عزيز أخذ غرة حني على يأخذهم مث إمثا، ليزدادوا

Ê   Ë   Ì   Í   Î﴾ ]٤٢:إبراهيم[ ﴿j  k  l  m﴾ 
  .منهما الباغي اهللا لدك جبل على جبل بغى ولو ،]١٧:الطارق[

 اختالف بدا وإن بعده ملن الطريق ميهد أمريكي رئيس كل أن والقاعدة
 يف" وشب "فسياسة احلزيب، االنتماء يف أو اللون يف أو واملظهر الشكل يف

 وبقواعد إيرانية، ببزة األمريكية العسكرية البزة أوباما يغري ألن مهدت العراق
 أضفاها اليت فاحلصانة لترامب، مهدت أوباما وسياسة العراق يف فقط أمريكية

 وعده" ترامب "عليها بىن اليت هي املكسيك مع احلدود حرس على" أوباما"
 أن أرجحه والذي املتحدة، ياتالوال وبني املكسيك بني عازل جدار ببناء

 سجن بإغالق أوباما وعد مصري مصريه سيكون اجلدار هذا ببناء الوعد
 الذي الدولتني حل هو سببها" نتنياهو"و" أوباما "بني واألزمة ،"جوانتنامو"

 بأن ونادى اليوم ترامب أسقطه بينما ،"أوباما "عليه واستمر" بوش "قدمه
 إقامة" العرب املعتدلني "على وأن واحدة، يهودية دولة إنشاء يف هو احلل

  !الالجئني وتعويض إسرائيل مع عالقات



 

 
 

١٣٣٥ 

 ال كان العرب عند مرفوض أمريكي حل أي أن األمريكان رأى وملا
 الفرنسية، باملبادرة ليتقدم ،"أوالند "العرب صديق إىل األوراق إحالة من بد

 العرب، عتدلونوامل السيسي ينقذه أن بد ال كان هلا نتنياهو رفض وأمام
 اجلمهوريني، شوارب من سقط ما بلحاهم الدميقراطيون يتلقف وهكذا
  !!والفيل احلمار من لكل واحدة املسرية وتكون

 ،"األبيض الثور أكل يوم أُكلت "القائل املثل عليهم فيصدق العرب أما
 ترامب قال ملا املسلمني، ضد للعنصرية ونشره املخادعة أوباما سياسة ولوال

 على اعتمد" ترامب "بأن صرح نفسه" كارتر جيمي "الرئيس إن بل قال، ما
  .األمريكي اتمع يف املتأصلة العنصرية
 خاصةً للمسلمني، وجهها اليت خطاباته يف صادقا أوباما كان ولو

 اليهودي اجلاسوس أطلق مثلما املسلمني السجناء ألطلق القاهرة يف خطابه
 عبدالرمحن وعمر رافل والدكتور التميمي ليع يظل أن أما  بوالرد، جوناثان

 اخلري يضمر ال انتهازي مراوغ أوباما أن على جلي دليل فهذا السجن، يف
  .األمة هلذه

 السياسي الوعي على األمة تربية ضرورة ذلك من نستفيد أننا على
  .املتأنية والدراسة واالحتياط واحلذر
 بال حرب ١٩٩٩ (كتاب إىل أصوله ترجع" ترامب دونالد "وكالم 

 أن وبعد ،"نيكسون ريتشارد "اهلالك األمريكي الرئيس كتبه الذي ،)نصر
 إىل اليهود دخول من األمريكي الشعب حيذِّرون املؤسسون اآلباء كان

 من حيذرهم ترامب أصبح لذلك، الوخيمة العواقب هلم ويبينون أمريكا،
 حتظر اليوم ألمريكيةا الواليات من وكثري أمريكا دخوهلم ومينع!! املسلمني

 يف ترامب سبق وبعضها أمريكا داخل من يأيت من حىت املسلمني دخول
  .ذلك

 هي بل فقط، أخالقية أو مالية أو سياسية اليوم أمريكا أزمة وليست
 األمريكية فالفلسفة البحت، الفلسفي اال يف حىت جمال كل يف أزمة



 

 
 

١٣٣٦ 

 أرضا أمريكا يف وجدت قيةالشر والفلسفات قددا، طرائق تشعبت الربامجاتية
  .خصبة

  :األمريكيني الفالسفة أهم -
  ):توفلر (-

 اتمع من الطبيعي االنتقاء حسب تطورت البشرية أن" توفلر "يرى
 ومر" داروين "من أخذاً" ماركس "قرر كما احلديث، اتمع إىل البدائي
  :موجات بثالث تطوره يف اإلنسان
 مرحلة إىل والصيد الرعي رحلةم من االنتقال: األوىل املوجة -١
  .الزراعة
 يسمى ما إىل اإلقطاعي الزراعي العصر من االنتقال: الثانية املوجة -٢

  ". الصناعية الثورة"
 من الناس ينتقل حيث احلالية، املرحلة عنده وهي: الثالثة املوجه -٣

 للحدود العابرة والشركات العوملة عصر إىل الرأمسايل؛ الثقيل التصنيع عصر
 .الصناعة بعد ما وعصر

 إىل االنسان بانتقال املستقبل صدمة تكون" توفلر "رأي وحسب
 هلا اليت بالصدمة، تصيبه مسيطرة متدفقة ومعلومات يألفها، مل حضارة
 الصدمة من عنده أهون الثقافية الصدمة أن على وبدنية، نفسية أعراض
  .التقنية

 يغري مل إن احملتوم صريبامل) عنده الغرب وهو (العامل" توفلر "وينذر
 والتعليم والتربية السلطة تغيري سيما ال اجلديد، الواقع مع وطرائقه وسائله

  !والقيم والسلوكيات
 بني سيكون الصراع بأن تقول اليت هانتغتون نظرية" توفلر "وينتقد

 الذي" كندي فتزجرالد جون "الرئيس رأي ينتقد كما واإلسالم، الغرب
 مثانية كل من أنه كندي الحظ إذ األمريكي، اتمع ياراال يصيب أن يتوقع

" توفلر "عند خيطئ وكذلك له، منهم واحد يصلح للتجنيد يتقدمون أمريكيني



 

 
 

١٣٣٧ 

 العظمى القوى قيام "كتاب صاحب" كندي بول "األمريكي املفكر
 عرضها اليت" التاريخ اية "نظرية" توفلر "ينتقد وكذلك ،"وسقوطها

  ".فوكوياما"
  :شومسكي نعوم -
 اشتهر وقد باإلحلاد اآلن يدين صهيوين غري أمريكي يهودي مفكر هو

 منهما لكل وتوقع الدولتني، كال يف عاش وقد وإسرائيل، ألمريكا بعدائه
 يف واإلفراط اإلرهاب على القائمة السياسات من متارسانه ما بسبب الزوال
 خصيصة اللغة أنب فيها يؤمن اليت التوليدي النحو فكرة واضع وهو القوة،
 ولكي العربية اللغة تعلم وقد اخلصائص، أهم عنده هي بل حمضة، إنسانية
 واحدة البشرية الطبيعة أن" شومسكي "ويقرر العربية، اللغة تعلم أكثر يعرفها
 العقلية التراكيب هي عنده الكونية واللغة واللغات، األلوان اختلفت مهما

  .األلسنة عنها تعرب اليت الفطرية
 وتعده األمريكية احلكومة تعاديه أن يف واضح أثر الفكرية آلرائه انوك
 معه، اللقاءات إلجراء إعالمها ويتسابق به حتتفي أوروبا كانت وإن يساريا،
 وإن إرهابية، دولة إا ويقول إسرائيل ينتقد وهو أمريكا حتاربه ال وكيف
 للنهج فاقاإلخ يتوقع وهو هلا، تنحاز لكي مبادئها عن تتخلى أمريكا

 االشتراكية للطريقة والنجاح األمريكية، السياسة تعتمده الذي" املكارثي"
 يشق الساندرزي االجتاه وهذا ،"ساندرز "الرئاسي املرشح عليها يسري اليت

 يف نفسه ساندرز إخفاق عن النظر بغض األمريكي اتمع داخل بقوة طريقه
 السياسة من" مسكيشو "أفكار إىل أقرب وهو الرئاسة، إىل الوصول

  .الرمسية األمريكية
 التنوير عصر وآراء" ديكارت "بفلسفة" شومسكي "تأثر معرفة وميكننا

 نظرية حمل السلوكيون وضع حيث السلوكية،" بافلوف "ونظرية
  .واالستجابة املثري عن نظريتهم واالستجابة التحدي يف" ارنولدتونبين"



 

 
 

١٣٣٨ 

 بطبعه مدين اإلنسان أن من" أرسطو "قول عدل" شومسكي "أن كما
  .بطبعه حر اإلنسان بأن القول إىل

 جيب وكان والنصرانية، اليهودية إال الدين من" شومسكي "يعرف وال
 بني فريد حنو على جيمع الذي اإلسالم، حقيقة يعرف أن عاملي، كمفكر عليه

  .وضعه خملوق أي يستطيع ال ما وذلك) املنضبطة واحلرية االنفتاح(
 السياسة ربيبتها وكذلك األمريكية السياسة أن" شومسكي "ويذكر

 حق القول وهذا والتناقض، باملصطلحات التالعب على تعتمد اإلسرائيلية
 يف أمريكا عن دفاع وأي الدفاع، وزارة تصبح أمريكا يف احلربية فوزارة
 اجلنوبية؟ أمريكا دول وبعض الكورية، اجلزيرة وشبه فيتنام على عدواا
 النسر "مثل إنسانية بأمساء عدواا وتسمي غزة على عتديت إسرائيل وكذلك

  "!!الصامد اجلرف"و" النبيل
" العبادي "عميلها وتؤيد العراق يف الشيعةَ وحلفاؤها أمريكا وتؤيد

 يف السنة أهل اجم اليت الشيعية للميليشيات اجلوي بالغطاء عمليا وتتكفل
 صرحية حرب وهي ل،واملوص وهيت والرمادي الفلوجة يف خصوصا العراق

 سليماين قاسم يقودها إذ غشاوة، الناس أكثر يبصرها السنة أهل ضد
 فهل السنة، أهل على يطلقوا اليت الصواريخ على النمر منر صورة ويضعون

  اإلعالم؟ نصدق أم احملسوس الواقع ذا نصدق
 لإلرهاب داعم أكرب إيران أن أمريكا فيه تقرر الذي الوقت نفس ويف 

 منتهك أكرب هو واملخلوع احلوثيني ضد العريب التحالف إن تقول عامل،ال يف
 وتتخبط سياساا وتتناقض مبكيالني أمريكا تكيل وهكذا األطفال، حلقوق

  !!أحكامها
 غزوا، العامل بلدان من كثري يف األمريكي التدخل يسمى وشومسكي

  ).الغزو ويستمر سنة ٥٠٠ (الشهري كتابه يف ذلك فصل وقد
 ١١ أحداث من موقفه هو" شومسكي "فيه وقع خطأ أكرب نأ على

 كتبه ما إىل باإلحالة خطئه من التخفيف حاول وقد أمريكا، يف سبتمرب



 

 
 

١٣٣٩ 

 الدميقراطية بني ليست احلرب أن" فيسك "ذكر حيث ،"فيسك روبرت"
 الشعب وبني الشريرة القوى بني حرب وإمنا يقال، كما اإلرهاب وبني

 لضرب األمريكية الصواريخ تستخدم إسرائيل وأن املسحوق، الفلسطيين
  .الفلسطينية املنازل وتدك الفلسطينيني املدنيني

 أن وهي للعامل معروفة أصبحت قضية إىل نبه قد" شومسكي "أن على
 أمريكا رؤساء كان وإذا وحياربه، عدوا يفتعل أن بد ال أمريكي رئيس أي
 اآلن فإم ،"السوفييت حتاداال "األمحر العدو حياربون الباردة احلرب أيام

  .اإلرهاب على احلرب ستار حتت" اإلسالم "األخضر العدو حياربون
 بلدان من بلد يف سبتمرب ١١ أحداث وقعت لو أنه" شومسكي "ويذكر

 اإلعالم، فيها أطنب وملا األحداث عليها وغطت الزمن لنسيها الثالث العامل
 دولة كل يف اإلعالم خيدم اوإمن خرافة، اإلعالم يف املوضوعية إن ويقول

  .الدولة عليها تقوم اليت السياسة
 تقوم اليوم أمريكا وأن السياسية، الدعاية يف جديد ال أنه إىل ويشري

 ،"احليوان مزرعة "التخيلية روايته يف" أورويل جورج "بوقوعه تنبأ ما على
 زها،رمو وفك الدولية السياسة ألغاز حل أرادوا إذا العرب أن يعين وكالمه
 أشعار وإىل ،"ودمنة كليلة "يف املقفع بن عبداهللا ترمجه ملا يعودوا أن فعليهم
  .إخل.. والطيور والثعلب واألسد النمل عن شوقي أمحد

 ويكره الفضيلة حيب بفطرته اإلنسان أن" شومسكي "قرر وحني
 كثريا تيمية ابن اإلسالم شيخ قرره ملا -منه قصد دون- يعود فإمنا الرذيلة،

 وعلى الظلم، وكراهية العدل حب على النفوس كل جبل تعاىل اهللا أن من
  .اخليانة وكراهية األمانة حب وعلى الكذب، وكراهية الصدق حب

 احلضارة أن من وتنبيهاته" شومسكي "حتذيرات أن هو للنظر وامللفت 
 وقوع من عقود قبل كانت تسقط سوف أمريكا وأن تنهار، سوف الغربية

 منطقة عن األمريكي التراجع ومن الثقافية، الثورة جناح ومن ،١١/٩ أحداث
 اجلديد الدويل لنظامها املضادة احلركات ظهور ومن األوسط، الشرق



 

 
 

١٣٤٠ 

 ،"الدميقراطية ربيع "وحركة ،"ستريت وول احتلوا "حركة مثل ،"العوملة"
  .العريب بالربيع التأثر واضحة حركات وهي

  ):روريت (-
 النقد شديد وهو اجلديدة، الربامجاتية فيلسوف هو" روريت ريتشارد"

 الربامجاتية من يأخذ ال أنه كما الوضعية، أو كالتجريبية األخرى للفلسفات
 األملان ميثله الذي القاري اجلانب وهو فقط، واحدا جانبا إال التقليدية

  .اإلجنليز الفالسفة ميثله الذي التحليلي اجلانب عن معرضا والفرنسيون،
  ".اهلرمونيطيقا "فلسفة ا نادت اليت التأويلية إىل "روريت "وانتكس

 الفلسفة يف الكبري أثره وله) اجلديدة الربامجاتية  (كتبه أشهر ومن
 هو الربامجاتية عن احلديث وموضع ٢٠٠٧ سنة تويف وقد الغرب يف املعاصرة
  .شئت إن هناك فانظرها الفلسفة مبحث

 رشديته له لكن دة،اجلدي الرشدية دعاة من" روريت "أن والواقع
  .اخلاصة
  ):فوكوياما (-
 مستشار أنه كما ،"راند "مؤسسة يف العاملني أحد هو" فوكوياما"
 وعلى أمريكا، يف احملافظ للفكر األكرب واملنظِّر األمريكية، اخلارجية لوزارة

 قيمة وألفكاره األمريكي، القرار صنع مركز من جدا قريبا يكون هذا
" العظيم التصدع"و" الثقة "كتب" التاريخ اية "هوراملش كتابه وبعد خاصة،
" بوش "انتهجها اليت الصلبة القوة لسياسة مؤيدا كان أن وبعد وغريها،
 يكون أن من وحتول لبوش عدو إىل انقلب اجلدد، للمحافظني ومنظرا الصغري

 بني مجعه يف أوباما سياسة وأيد فقط، حمافظا يكون أن إىل اجلدد احملافظني من
 ،"رامسفيلد "بإقالة بوش طالب الذي وهو الناعمة، والقوة الصلبة قوةال

 مؤسسي من وكان العراق، يف األمريكية السياسة فشل عن كتبه يف وحتدث
 عن التواري آثر مث باملستقبليات، أخريا واشتغل األمريكي، القرن مركز



 

 
 

١٣٤١ 

 كي للتأمل فرصة تواريه كان ورمبا ذلك، أسباب يبدي أن دون األنظار
  .جديد بكتاب علينا خيرج

 بكتب إليه يبعثوا أو يناقشوه أن أمريكا يف املقيمني باإلخوة أهيب وأنا
  .اإلسالم له توضح

 إن: ونقول هلا وفقاً األمر ونبحث الغربية الفلسفات مع نترتل وحنن
 حني ينتهي سوف التاريخ بأن قوله يف" هيجل "قررها اليت اجلدلية املادية
 إليه ينتمي الذي اجلرماين العنصر سيادة أي الربوسي، كماحلا العامل حيكم

 شيوعيته" ماركس كارل "عليها بىن اليت الفلسفة تلك ،"بروسيا"و" هيجل"
  .اجلرمان مكان األمريكان جعل إنه إال نظريته،" فوكوياما "عليها وبىن

 داخلها يف حتمل فكرة كل إن تقول نفسها اجلدلية الفلسفة هذه أقول 
 تكون ال لذلك ووفقا فنائه، على ينطوي اجتماعي وضع كل وإن نقيضها،
 هي بل التاريخ، عندها ينتهي حبيث األبدية، املسيطرة هي األمريكية الرأمسالية

 تعاين الذي االجتماعي االيار يف اليوم املتمثل احملتوم فناءها نفسها يف حتمل
 اجلنسية املثلية وإباحة ة،األسر وتدمري املنفلتة، اإلباحية وانتشار أمريكا، منه
 اتمع على النتنة العنصرية وغلبة قانونيا،) والسحاق لوط، قوم عمل(

 من واهلروب هناك، الناس على والكآبة والقنوط اليأس وغلبة األمريكي،
 إىل أو املخدرات وتعاطي اخلمور شرب على اإلدمان اىل السيئ الواقع ذلك

  .ذاا احلياة من والتخلص االنتحار
 إليها فر اليت الزاردشتية "من أمريكا إىل أقرب اإلسالم إن ونقول

 اليت البوذية ومن ،"أمرسون رالف "إليها هرب اليت اهلندوسية ومن ،"نيتشه"
 روبرت "إليها فر اليت الثيوصوفية ومن احلل، فيها أن أمريكا رؤساء يظن

  ".مكنمارا
 الفضيلة تنمي التجارة أن الغربيني من كثري زعم بالوهم التعلق من وإن

  .فوكوياما يظن كما! واإليثار والوفاء والصدق األمانة وتعلّمه اإلنسان يف



 

 
 

١٣٤٢ 

 ،"الكبري االيار "أو" العظيم التصدع "يسميه مبا" فوكوياما "آمن وإمنا
 وأيقن أمريكا، يف االجتماعية القيم مأساة بعينه رأى أن بعد يترجم قد كما
  .املرعبة الصورة هذ ينتهي ال التاريخ أن

 إىل والعودة الدينية اليقظة من مناص ال أنه جبالء فوكوياما ويقرر
 تلك أن وكيف البشرية، الطبيعة مرونة عن فوكوياما ويتحدث التدين،
 مر ذلك نقول وحنن تريد، ما البشر على فتفرض السلطة تغر قد املرونة
  :منها الغرب يف متعدد مبراحل
  .ايارها على الباحثون جيمع اليت الكنيسة طةوسل النصراين الدين -١
 وكومونة اإلرهاب، عنها نشأ اليت املتناقضة، الفرنسية الثورة -٢
  ".نابليون "واستبداد باريس،
 اخليالية االشتراكيات منذ إخفاقها ثبت اليت الكثرية االشتراكيات -٣

  .لميةالع أا" ماركس "زعم اليت االشتراكية مث) أوين (اشتراكية مثل
 .أمريكا اليوم متثلها اليت الدميقراطية الليربالية -٤

 إىل الظاملون وينظر وتتكيف، البشرية املرونة ختدع مرحلة كل ويف
 الصامتة األكثرية وأن الرماد، حتت اجلمر أن وينسون الظاهرية، املوافقة
 ليس املعاصر التحدي وأن وجوههم، يف مرونتها وتنفجر عليهم تثور سوف
  .األوىل بالدرجة سياسي حتد هو بل يظنون، كما اقتصاديا حتديا

 جيتمع أن الكربى اإلنسانية املعضلة هذه حلل فوكوياما ويقترح
 الدكتور اقتراح مثل أي السليم، احلل هلا ليضعوا العامل كل من املشرعون

 حقيقة الكتشاف اجلهد من مزيدا العلماء يبذل أن" كارل اليكسس"
  .نفسه القفص داخل يقفزوا أن هي عندهم ما ايةغ فالقوم اإلنسان،

 يف سيكون بأنه" البشري بعد ما مستقبلنا "كتابه يف فوكوياما وحيكم
 األنشطة من جيوز ما بني الفاصلة احلمراء اخلطوط وضع اإلنسانية استطاعة

 وأن يرمسوها، أن البشر يستيطيع ال اخلطوط هذه أن جنزم وحنن جيوز، ال وما
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   ;   :    ﴿6   7   8   9ا وأوصى شرعها إذ بنا حيمر تعاىل اهللا
<   =   >   ?   A@   B   C   D   E﴾ ]٨٦:القصص[.  
 يشرع ال إنه "طويال التشريع مارس بارز قانوين وهو" دوجي "قال وقد

  ".خلقهم الذي إال للناس
 الواحد القرن يف واإلدارة احلكم مشكلة عن" فوكوياما "يكتب وحني
 النية حسن إىل أصال تفتقر املشكلة هذه أن يتناسى أو ينسى والعشرين،
 دمار أسلحة العراق يف جيد مل بأنه" بوش "اعترف فقد هللا، واإلخالص

 يرجع مل لكنه ذلك، زعمت حني ضللته قد األمريكية املخابرات وأن شامل،
 مشكلة هي أخرى مشكلة افتعال إىل والغرب هو جلأ بل اجلادة، إىل
 العمق، يف الغرب يضرب أن اجلديد البعبع هذا مقدور يف وأن ،"اإلرهاب"

 لنشر تسعى اليت النبيلة الغربية األهداف يعوق وأن احلضارة، يدمر وأن
 القضاء على وتعمل! االستبداد من وختليصها املتخلفة، البلدان يف الدميقراطية

  !املدين اتمع مؤسسات من واإلكثار الشمولية الدول على
 التهجني إىل دعوته يف املنافقني استنبات فكرة على كويامافو ويشدد

 لتحقيق احمللية املعونة من بد ال إنه ويقول ،"سكوت جيمس "به طالب الذي
  .االهداف تلك

 احملافظون ا نادى اليت القوة، على االعتماد فكرة فوكوياما ويشبه
  .الوحيد احلل هي" لينني "جعلها اليت احلمراء بالثورة اجلدد

 وقلوم، املسلمني عقول كسب يف هو احلل أن األخرية كتبه يف ويقول
  .القوة الستخدام نفي دون

 ايار إن: فنقول التاريخ اية عن نظريته لفوكوياما نصحح وحنن
 كانت مراحله من مرحلة انتهاء هو وإمنا للتاريخ، اية ليس السوفيييت االحتاد
 تؤمن وال الفردية، وللملكية للدين تتنكر اليت الشيوعية العقيدة فيها تسود

 نظرية ايار أن إذ قائما، يزال ال اخلطر أن على كله، الغيب بعامل وال بالبعث
 وتستمر األمد، الطويلة الثقافية الثورة نظرية ايار يعين ال احلمراء الثورة
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 قايفالث التغلغل ومن نفسها، أمريكا يف تتغلغل ثقافية ثورة شكل يف املاركسية
 فزاعة واستخدام األدبية، احلداثة ونشر املتدينني على احلرب شن الشيوعي

 والغرية كالكرم احلسنة االجتماعية العادات على والقضاء اإلرهاب،
 ميثلها شيوعية من العامل ينتقل وبذلك ،املسلمني عند السيما والشجاعة

 وأخواا، اجلات قيةاتفا متثلها معوملة شيوعية إىل الغرب، يف الصناعي اتمع
 زبواحل اجلدد احملافظني ونظرة بوش سياسة على مقتصرا اإلخفاق وليس

 إذ نفسه، الرأمسايل النظام طبيعة من إنه بل فوكوياما؛ يظن كما اجلمهوري
 يف أبلغ وال وسيلة، بأي الربح وحتقيق واالحتكار الربا على النظام هذا يقوم

  .]٢-١:التكاثر[ ﴾`   _   ^   [   \   ] ﴿ :تعاىل قوله من وصفه
 الفردية، الفكرة حملها حتل لكي اجلماعية الفكرة إخفاق القضية وليست

" األبدي العود "من للبشرية بد وال اهللا، أنزل مبا إال يستقيم ال خمفق فكالمها
  . حممد إىل بل ،"زرادشت "إىل ليس لكن ،"نيتشه "أمساه كما

 عند كانت وقد العامل، من املتضادة ةالثنائي تنقضي األبدي العود وذا
 الروس ثنائية ضعفه عند كانت مث والروم، الفرس ثنائية اإلسالم ظهور

 على بالسيطرة انفردت اليت الوحيدة فهي اإلسالم حضارة أما واألمريكان،
 عليه عيسى ألن أعظم نقول وإمنا اهللا، بإذن أعظم بل لذلك وستعود العامل،
 يعم وحينها جزية، وال صليب فال اإلسالم، إال ليقب ال نزل إذا السالم

  .حلكمه كلها ختضع األقل على أو كلها الدنيا اإلسالم
 بالنصرانية الغرب كفر إىل بطبعه يفضي الذي العلوم تقدم أن وأحسب

  .أعلم اهللا و لذلك مقدمة إال هو ما منهم اإلسالم معتنقي ازدياد مع
  :التاريخ ينتهي مىت -

 كان أبدا، تبيد لن املتحدة الواليات أن فوكوياما نسيسفر يقرر أن قبل
 تبيد لن جنتيه أن يظن الكهف سورة يف اهللا ذكرمها اللتني اجلنتني صاحب

  !!أبدا
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 اخلليفة كان وقد والغاية، النهاية أم يظنون زمان كل أهل وهكذا
 آخرهم يسلمها أن إىل العباس بين يف تبقى سوف اخلالفة أن يظن السفاح

  !! اجلميع يعلمه ما حدث مث قال، هكذا مرمي، بن سىلعي
 الناس جعل تعاىل اهللا أن مبعرفة واألوهام الظنون تلك ذهاب وإمنا
  .التاريخ ينتهي مىت يعلم وحده وهو األيام، بينهم وداول خالئف،

 لدولة" هيجل "تطبيل وال النصارى ألفية هي التاريخ اية وليست
  النيب عن صح فيما هي وإمنا ألمريكا،" مافوكويا "تطبيل وال" بروسيا"

  .الزمان آخر وأحداث الساعة أشراط من
 الفلسفة هي" التحديث بعد ما فلسفة "املعاصرة األمريكية والفلسفة

 الباطل، أو احلق من فيه ما مبقدار رأي كل حتسب ال اليت املتناقضة الربامجاتية
 من جيلبه ما مبقدار تصرف لك إىل تنظر وإمنا عندهم، نسبية كلها فاألخالق

  .حدة على مشكلة كل وإىل الضرر، أو النفع
 حرام وال باطل، وال حق وال حمض، خري أو حمض شر القوم عند فليس

  .واملآل والنتيجة باملنفعة والعربة مطلقا، مقدس شيء ال بل حالل، وال
 لىع اللواط إىل ينظر األمريكي فالقانون حبتة، قانونية عندهم واملساءلة

 مثال محراء وهي املرور إشارة جتاوز أما القانون، يبيحها شخصية حرية أنه
 األزمات إحدى تتجلى وهكذا أشخاص، حبياة تودي قد كربى كارثة فهو

 يرجع الذي القانون هو كله ذلك يف فاملرجع ،-الدميقراطية بل- األمريكية
  .النقابة أو الربملان يف األيادي عد قضية إىل أصال

   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p﴿: تعاىل هللا وصدق
q   r   s﴾ ]١٨:اجلاثية[.  

 أن إال الربامجاتية الفلسفة هو أمريكا على الغالب أن مع أنه جند وهكذا
 على الوجود وحدة يرى كان مثال فأمرسون اخلاصة، آراءه فيلسوف لكل

 التاريخ، تفسر اليت يه الثالث املوجات أن يرى" توفلر"و اهلندية، الطريقة
 كاسر كلٌّ وهكذا التاريخ، اية هي األمريكية الرأمسالية أن يرى" فوكويا"و
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 وممن امسه سيأيت ممن وكثري ،"رايلي"و" هانتغتون"و" روريت "وكذا مكسور،
  .حنصيه ال

  :اخلفية وأهدافها أمريكا -
 مقدسة بقرة العلم وجيعلون العلم بسحر الناس فيه يؤمن عصر يف ألننا
 األهداف لتحقيق بالعلم تتستر األمريكية السياسة جند عقل، بال يعبدوا

" كندي جون "الرئيس أمر تقريبا املاضي القرن منتصف ففي السياسية،
  .أبعد وعسكرية سياسية ألهداف بل العلم، حملض ليس الفضاء غزو بربنامج

 كارل "بكالم األمريكي اإلعالم يف الرمسي األمريكي الكالم وقارن
 األمريكي الدفاع وزير وبكالم ناسا، وكالة يف العاملني أحد وهو" ساغان
" آرمسترونج نيل "وضع ألجله الذي السبب لتعرف الرابعة، الربيطانية للقناة
 أيام النجوم حرب بعد وتكشفت، أمريكا أهداف اجنلت مث! القمر على قدمه

 من كل تصدق وال ية،التجسس أقمارها إسرائيل أطلقت هذا وعلى ،"رجيان"
 أنه واعلم بالدين متمسكني نزال ال وحنن القمر، على صعدوا الناس: يقول

 هذا بني وقارن الفضاء، يف يصعدوا مل باهللا والعياذ املسلمني كل كفر لو
 ملا الفضائية املركبة يف صلى الذي املاليزي الفضاء رجل فعل وبني الكالم
  .صعد

 أو تصدقه أن لك خرب القمر لىع" أرمسترونج نيل "مشي أن على
 األمريكيني من كثري جهل من بأشد ليس به اإلميان عدم أو وجهله تكذبه،

 الرئيس فخامة "قول أو تكساس، جبوار إا مثقفيهم بعض وقول بالسعودية،
 للمثلث إن األمريكان من غفري مجهور وقول موسيقية، فرقة طالبان إن" بوش
  !! زوايا مخس

 سليمة، كتابة امسه كتابة عن" هارفاد "جامعة إىل قدماملت يعجز وكيف
 ،"اإلجنليزية "لغته اإلعالمي األمريكي للمثقف العراقيون يصحح وكيف
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 يكون فلم للقمر؟ بصعودهم مصدق غري مشاخينا بعض أن علينا ويعيبون
  تأخرا؟ وجهلنا تقدما جهلهم

 فنحن شاءت، ما اهللا على وتستكرب وقوا بعلمها أمريكا فلتفاخر
 ينفع ال والعلم والتمكني القوة من الدولة أو اإلنسان بلغ مهما أنه واثقون

   £   ¢   ¡   �   ~   {   |﴿: عاد عن تعاىل قال الكفر، مع ذلك
¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   

µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾﴾ ]وكذلك ،]٢٦:األحقاف 
  .]٤٨:األعراف[ ﴾w   x   y   z﴿ الثروة

 يف إنسان وكل أتباعها ندعو كما اإلسالم إىل أمريكا ندعو حنن ولذلك
 باهللا آمنا فيقولوا اهللا بأس يأيت أن قبل منا؛ نصيحة إليه الغرب أو الشرق
   À   ¿   ¾   ½﴿: تعاىل قال فعلوه، لو هلم نافع غري ذلك ولكن وحده،

Á   Â   ÄÃ   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   ÌË   Í   Î   Ï﴾ ]فحىت ،]٨٥:غافر 
  .به يظفروا لن السالم عليه يونس قوم به اهللا متع الذي القليل الدنيوي املتاع

  :خمتلفني وجهني ألمريكا أن تعاىل اهللا عند واحلقيقة يظهر والذي
 وحيرص والدفاع اخلارجية ووزارتا العلنية التصرحيات متثله وجها -١

  .لرئيسا عليه
 وهو وفروعها، األمريكية املركزية املخابرات متثله آخر ووجها -٢
 التصرف يف مطلقة وحرية ضخمة ميزانية وللمخابرات األول، الوجه عكس

 الرئيس فشل وإذا تفعل، ما على ليمضي النوم من الرئيس توقظ أا حد إىل
  .أمريكا اهللا فضح ترامب، مع حدث كما بالوجهني التعامل يف

 احملافظة، اجتاه: متناقضني كبريين اجتاهني أمريكا يف إن نقول إذ نوحن
 فالدميقراطية دائما، متفقتني والليربالية الدميقراطية ليست: نقول اللربلة واجتاه
 األغلبية، خالف ولو حر اإلنسان إن تقول والليربالية لألغلبية، احلكم جتعل
 متناقضة دائما البشرية اتالفلسف وهكذا إحدامها، ختتار أن أمريكا وعلى

  .ومتعارضة
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 وهو األسباب، كل جيمع لسبب األمريكية السياسة يكرهون واملسلمون
 كثريا أن حني يف اهللا، رسول حممدا وأن اهللا إال إله أال يشهدون املسلمني أن
 وأن يشركون، عما اهللا تعاىل ولدا هللا أن يعتقدون األمريكيني املثقفني من

 األمريكيني وبقية ، حممد نبينا برسالة ويكفرون إله، مالسال عليه املسيح
 وهم بقيعة، كسراب أعماهلم من بني أم أي املضلل، إعالمهم يتبعون جهال
 من موج يغشاه جلي حبر يف وراءهم يسريون الذين أتباعهم وبني رون،املنظِّ
 العامل يف األمريكية السياسة تتخبط لذلك وتبعا سحاب، فوقه من موج فوقه

 نؤمن ال اليت بالعلمانية وشعبا حكومة األمريكيون ويؤمن وتتناقض، وتتلون
 بني فصل فيه ليس ديننا أن إذ ،"السياسي اإلسالم "يسمونه مبا وال حنن، ا

  .كدينهم والسياسة الدين
 يدعو أن للمسلمني اإلسالموفوبيا تسمح ال املزعومة احلرية بالد ويف

 ملا االستماع دون هلم، حقائقه وبيان اإلسالم ىلإ األمريكيني جهلة من الكثري
 وحنن وأتباعهم،" فريدمان توماس"و" زكريا فريد"و" برناردلويس "عنه يردده
 تسارع وأال اهللا، إىل الدعوة عن عائقا تقف أال األمريكية اإلدارة من نريد
 وأن إكراه ديننا يف ليس أنه نعلن فنحن باإلرهاب، املسلمني كل اام إىل

 فمن عنصريني ولسنا مسلمة، غري كانت ولو قتلها جيوز ال املعصومة لنفسا
 كان ومن هادناه، هادننا ومن منا، خريا اهللا عند كان ورمبا أخونا، فهو أسلم
 ومن نقاتله، ال واألطفال والنساء السن وكبار كالرهبان احلرب أهل من ليس
  .احلرب يف الميةاإلس بأخالقنا التزامنا مع قاتلناه، قتالنا على أصر

 احلضارة مقلوب هو اإلسالم إن: زكريا فريد قال كما باختصار حنن
  .يعين ما غري آخر مبفهوم ولكن الغربية،
  :لألمريكان نقول أخريا -
 السفري مع مناظرة الرياض من األفاضل أحد طلب أن سبق قد

 بطل أن سبق كما تستجيبوا، فلم اإلجنليزية باللغة القاهرة يف األمريكي
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 مع الطلب كمل جندد أوالء وهاحنن مسبق، شرط بال للحوار االستعداد منكم
 تشاؤون اليت واللغة تريدون الذي التوقيت فاختاروا التساهل، يف زيادة

 تدفنوا وال تريدون، اليت اإلعالمية والوسيلة ترغبون الذي والشخص
 حلقيقة،ا وبني املخدوع األمريكي الشعب بني وحتولوا الرمال، يف رؤوسكم

 واالام الشتم وأما ،احلق على إنكم تقولون وأنتم احلوار من ختافون وكيف
 فقد خلإ.... الصحراء زنوج من أننا أو ومحاس حنن إرهابيون إننا وقولكم

 أبدا ندخل ولن اللغو، عن باإلعراض يأمرنا ديننا إذ املهمالت سلة يف القيناه
 ربنا، أمرنا كما أحسن هي وباليت بالدليل حناور وإمنا وشتائم مهاترات يف

 األفغان ا هزمكم اليت عشر التاسع القرن بنادق معكم نستخدم ولن
  .والعراقيون
 وإذا احلق، يف هي إمنا وقوتنا فقط، والربهان باحلجة حناوركم وإمنا

 نرجع أن واجبنا ومن إليه، تردونا أن حقكم فمن العدل عن ميال منا رأيتم
  .تقولون كما الوهابيني البدو حماورة عن تنكلوا ألن مربر وال

  .قلوبنا يف ذلك نكتب فنحن نثق اهللا يف الدوالر على تكتبوا فال
 هذا أن فاعلموا قائله واحتقار االستكبار احلق عن مينعكم إمنا كان وإن

 الرسول حبق ياليل عبد ابن وقاله معه، ومن موسى حبق فرعون قاله قدمي داء
.  

 تكونوا أن ضونتر فكيف والفكرية؟ املادية كمبقوت تفخرون أولستم
  كتاب؟ بال وورشة فكر بال وقوة عقل بال ذراعا

  :الروس -
 وال مستبدين، كانوا القياصرة ألن ال الروس، على كثريا الغربيون حيقد

 املاكر القيصر احلاكم رئيسهم ألن وال الشيوعية، أكتوبر ١٧ ثورة ألجل
 الروسي، الشعب مكونات من أساسي كونم املسلمني ألن بل فقط،" بوتني"

  .روسيا يف األجماد من طويل تاريخ وللمسلمني مهاجرين، جمرد وليسوا
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 رضي عثمان ذلك أكمل مث عمر، الراشد اخلليفة بالدهم بفتح ابتدأ فقد
 جورجيا ومن جورجيا، عاصمة" تفليس "جيوشه فتحت حيث عنهما، اهللا
  .جروميكو ندريهوأ نازده وشيفار ستالني العصر هذا يف

 ربيعة بن سلمان ااهد منهم وكان القوقاز، فتح املسلمون وأمت
 هناك املشهورة الدول ومن اليوم، إىل هناك العربية األجبدية وبقيت الباهلي،
  .وداغستان الشيشان
 يرسل أن األوروبيون منه طلب باهللا، املقتدر العباسي اخلليفة عهد ويف

 ابن (املؤرخ منهم وكان بعثة املقتدر فأرسل اإلسالم، يعلمهم من إليهم
 يف الروس أدخلوا املسلمني التتار أن تلك رحلته عن كتب الذي ،)فضالن

 تلك ضموا العثمانيون جاء وملا اجلزية، هلم موسكو ودفعت اإلسالم،
  .اإلسالم دار إىل األصقاع
 فقد موسكو أما وداغستان، كالشيشان فيها منتشرا اإلسالم يزال وال

 كما وتتارستان، القرن أهل وأسلم تقدم، كما قروناً للمسلمني اجلزية فعتد
 الروس أرسل وملا السابقة، السوفيتية اجلمهوريات من كثري يف اإلسالم دخل
 الربملان املسلمون وترأس مسلمون، فيهم كان والشام، مصر إىل خرباء

 به يتصف ملا ونظرا توف، اهللا حسب ترأّسه حيث ،"الدوما "الروسي
 منهم فكان القيادات، من كثريا السوفييت االحتاد أسند شجاعة من املسلمون

 االعتراضي للطريان قائدا كان الذي اهللا، رمحه دوداييف جوهر الرئيس
 عبدالفتاح زارهم وملا خوج، خالد املخرج منهم كان كما السوفييت،

 اليغمش، وليق ومسعوه طعاما له قدم سابقا، اجلنويب اليمن من وهو إمساعيل
  .اليغمش عرفت كيف له فقالوا لذلك السوفيت فتعجب

 كما إسالمي، أصلهم أو مسلمون هم ممن بكثري الروس ويفخر
  .األديب وتراثهم االجتماعية عادام يف اإلسالم تأثري عن يتحدثون

 أشهر ومن أرتريي، أصل من وهو بوشكني، هو الروس شعراء فأكرب
 كافرا تولستوي وكان ،)مراد احلاج (وايةر كتب الذي تولستوي أدبائهم
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 يف سفريهم وكان اهللا، لقي دين أي على أعلم واهللا يائسا، قانطا بالنصرانية
 دين يف دخلوا الترك من جنس من والقوقازيون حكيموف، طرده قبل جدة
 يسكن من هذا زمننا يف ومنهم واإلقدام، بالشجاعة مشهورون وهم اهللا،

 للمعادن وزيرا كان الذي سابقا السعودي احلج يروز أشهرهم ومن احلجاز،
  .الداغستاين الواسع عبد أمحد عبدالوهاب

 العايل السد لبناء الروس املهندسني بعض والشام مصر إىل جاء وملا
 روسي مؤلف واكرب والشام مصر أهل يعرفهم مسلمون بينهم كان وغريه

  .مراد احلاج عنواا رواية كتب مما كتب تولستوي
 األمريكي التراجع بعد أا التركية للحكومة السياسي الذكاء ومن

  .والصني روسيا إىل شرقا تتجه أخذت لألتراك الغربية والعداوة املشهود
 الروس يشاهدها فضائية قنوات الروس املسلمون أنشأ اسطنبول ويف

  .الروسية هي ولغتها
 ينالد هو اإلسالم يصبح أن) الربافدا (روسيا صحف أكرب وتوقعت

  .٢٠٥٠ سنة روسيا يف السائد
 بعد صارت العامل يف لإلحلاد موقع أكرب احلمراء الساحة كانت أن وبعد

 لصالة جتمع أكرب كلها الغربية املنظومة بايار نذير هو الذي الشيوعية ايار
  .الروس املسلمني عند العيد

 مفيت هلا يكون أن إال تستطع مل السوفييت االحتاد أيام يف حىت وروسيا
  .اإلميان تدعي اليت الدول كبقية رمسي

 مما وهذا كثرية بدع وروسيا تركيا يف املسلمني لدى إن وأكرر وأعيد
 السعودية يف التركستانيني بإخويت أهيب أين كما وواجبام الدعاة أعباء يزيد

 أبناءهم ويعلموها قومهم بين بلغة االحتفاظ على حيرصوا أن وغريها وتركيا
 فتح ما بذلك ويستغلوا الصحيحة العقيدة العظيمة األمم أولئك ناءأب ويعلموا

 الرحب الفضاء من للمسلمني به اهللا
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 وال شامل، الشيخ بقيادة القوقاز يف املسلمون ثار احلديث العصر ويف 
 يكاد ال اإلسالم على حلقده الغرب لكن اليوم، إىل مشتعلة الثورات تزال

 اجلمهوريات من وفد زارين وقد لباردة،ا احلرب أيام سيما ال ذلك، يذكر
 معنا تكلمت إذا يل وقالوا الفصحى، بالعربية يتكلمون وكانوا اإلسالمية،

 تعلمتم أين وسألتهم كان، وهكذا املترجم، إىل حنتج مل الفصحى بالعربية
  !األرض حتت احلجرات يف: فقالوا العربية؟

 مل إذ سيبرييا، إىل املسلمني من كثريا الشيوعيون البالشفة هجر وقد
 كيف" ستاليني"و" لينني "أمثال من قادم وتعجب عليهم، القضاء يستطيعوا

 مخسة جيتمعون هؤالء مثقفيهم بعض هلم وقال الشيوعية، املسلمون يعتنق مل
 اليوم يف مرات مخس إيل جيتمعون الناس كان لو: فقال اليوم، يف مرات

 بأن اإلقرار إىل والصني روسيا يف ءالزعما واضطر! شيوعيا كله العامل جلعلت
  .الثقافية ثورم من أقوى اإلسالمية الصلوات

 وهو الشام، بالد احتل الذي" بوتني "اجلديد القيصر يرأسهم واليوم
 قال الذي موسكو، بطريرك استرضاء على وحريص ألرثوذكسيته متعصب
 رش النصرانية الكنيسة طقوس ومن مقدسة، حرب يف أنتم الروس للضباط

 القساوسة أحد رشه وذلك الصليب، جند على" مقدسا "يسمونه الذي املاء
 ذاهبون حنن وقالوا الشام، لبالد الذهاب أرادوا ملا الروس املقاتلني على

 يذيقون سوف الشام بالد يف ااهدين ولكن!  املسيحية حنمي كي للشرق
  .األفغان يد على يتالسوفي االحتاد ذاقها اليت اهلزمية من أشد هزمية" بوتني"



 

 
 

١٣٥٣ 

  :الصني -
 وقد املربعة، الكيلومترات ماليني مساحتها تبلغ ضخمة دولة التركستان

 للصني، تابعا وبعضها لروسيا تابعا بعضها فجعلوا الشيوعية اقتسمتها
 األهايل ومنعوا الصينية، اللغة عليه وفرضوا سيكيانج، قسمهم مسوا والصينيون

 بالد تركستان ومعىن الدولة، حتدده مما ثرأك واإلجناب رمضان، صيام من
 وال اجليف يأكلون ال فهم غريهم، عن متميزون الصني يف واملسلمون الترك،
 وبقية الكبار، األثرياء من وبعضهم بالتجارة، ويشتغلون األصنام، يعبدون

 وإذا لإلرهاب، وينسبوم مستقلة، قومية املسلمني أن يظنون اوس الصينيني
 السياسة مع متشيا إسالمي، إرهاب وقالوا اإليغور، إىل نسبوه ادثح أي وقع

  .العاملية
 أرض يطأ أن الباهلي مسلم بن قتيبة أقسم اهلجري األول القرن ويف

 تراب معه صينيا وفدا يرسل أن حينها الصيين امللك فاضطر برجله، الصني
  .الصني مع هدنة يعقد مث قتيبة، يطأه كي الصني أرض من

 اشترط الصني، يف الكبار املصارعني أحد أن التاريخ يف واذكر وقد
 ال ممن الشيوخ أحد له فانربى مسلم، مصارع يغلبه أن اإلسالم لدخول
 بقصة تذكرنا الشيخ هذا وقصة املصارع، غلب ولكنه املصارعة، جييدون

 تؤكد كلها كثرية، قصص ذلك يف وللمسلمني السم، بلع ملا الوليد بن خالد
  .اإلسالم اهللا عند الدين أن

 جميدة ثورات وهلم حافل، تاريخ التركستان قسمي كال يف وللمسلمني
  .اهللا بإذن ينتصروا أن بد ال املسلمون نسيهم ومهما العشرين، القرن يف

 ومنهم احلرمني، وبالد احلجاز أهل على كبري فضل تركستان وألهايل
  . اخلليفي عبداهللا والشيخ باز بن عبدالعزيز الشيخ شيخ وقاص، سعد الشيخ

 وإمنا والصني، روسيا يف املسلمني تاريخ يف اإلفاضة املقصود وليس
 وتعصبهم هلما، الكتاب أهل عداوة من وسبب جانب على الضوء تسليط
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  .عليها
 األقطار لبعض النصرانية األمساء استبقاء إىل الغرب تعصب دامت وقد

 ،"سورية "جعلوها الشام دوبال ،"اجيبت "القبط إال هي ما فمصر اإلسالمية،
 الروم كان الذي االسم وهو الروم، عند الشمسي اإلله هي سوريا ألن

 وهكذا، بيزنطة، يسموا واسطنبول هرقل، ومنهم اإلسالم، قبل به يسموا
 كما القسطنطينية، اسطنبول فيسمون مؤسسيها، بأمساء املدن يسمون وليتهم
 من إال االسم من يتحرجون الف املسلمون أما اإلسكندرية، حنن نسمي
  .وعبدمشس وعبداحلسني عبدالنيب مثل الشركية، األمساء

 اهللا لعائن عليهم فاليهود للموثوق، ويتنكر باحملرف يفتخر والغرب
 ال نتنياهو األطفال قاتل ارم إن بل بزعمهم، التوراة ألرض العودة يرون

 أن أما املتحدة، مماأل هيئة منرب على التوراة من نصوصا يقرأ أن يتحرج
 وإرهاب رجعية واملالحدة الكتاب أهل عند فذلك بالقرآن أحد يستشهد
 يدعون من عنه أعرض الذي مرسي، حممد ذلك فعل من وأول وتطرف،
 حاكما يكون أن أحواله وأقل واليهود، األمريكان من الكفار مع اإلسالم
 النقوش، أحد أو التوراة يف حبثوا مثال اآلثار يف الغربيون حبث وإذا متغلباً،

 التعصب م وصل بل احلجة، أو األصل هو وجيعلوه القرآن يذكروا أن دون
 يكلم كان من حىت بالعربية، التحدث مينعون أم حد إىل واإلسالموفوبيا

  .أمه
 املتعصبون وينشر أكرب، اهللا يقول من حتارب الغربية الدول وبعض

 مالمح أو عربية كلمة بأي تستدل معنده واملباحث)! أكرب ليس اهللا (كتاب
  .املالمح يف كالعرب اليهود أن مع إرهايب، صاحبها بأن للقول آرية غري

 األمر كان ولو إسالمية، أصول من فاعله قالوا حادث عندهم وقع وإذا
 أصاب الداء لكن العاذرون، عذرهم لرمبا وعامتهم سفهائهم على مقتصرا

 اإلسالم يسمي إنه ،"هيجل "فالسفتهم كبري مثال خذ وفالسفتهم، كرباءهم
 ويف نادرا، إال اإلسالم يذكر مل الشرقي العامل عن كتابته وعند احملمدية،
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 الصينيني على متعصب هو بل أيضا، العربية اللغة يعيب وهو الذم، معرض
. الغربيون يستعمرهم أن هو لتحضريهم وسيلة أفضل أن ويرى كثريا، واهلنود

 أقام أو سنوات، قبل اعتمر بأنه بالوهابية متشبع رهايباإل أن على ويستدلون
  .السعودية بنته مسجد يف صلى أو السعودية، يف الوهابيني بني

 من م حيل ما وينسون عيب، كل به ويلصقون املسلم يتهمون وهكذا
  .جمال كل يف واملشكالت األزمات
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  املرأة قضية
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 املرأة على املؤامرة العصر هذا يف اإلسالم على املؤامرات أخطر من
 حماولة ذلك ومن أبعادها، الناس من كثري يدرك ال مؤامرة وهي املسلمة،
 مسؤولة فيجعلوا بيبةبالط ليأتون إم حىت جمال، كل يف إقحامها املفسدين

  !!الوطين احلوار يف تشارك فيجعلوا باملدرسة أو العمال، عن
 تسمى قضية أو مشكلة لديهم ليس ةطويل قرونا املسلمون ظلَّ وقد

 هللا طاعة تأخذها احلقوق من والسنة الكتاب أعطاها ما فكل ،"املرأة قضية"
 اهللا، شرع ملا خمالفة وتصورات وبدع أخطاء ويقع منهم ووقع ، ولرسوله

 يردون املنكر عن والناهني باملعروف واألمرين والدعاة والقضاة العلماء لكن
 استعالء ظهر أن إىل حمجبة، مكرمة مصانة املرأة وظلت ،اهللا كتاب إىل الناس

 وتقاليدهم، بعادام املسلمني بعض إعجاب أو وانبهار وسيطرم الكفار
  .العرض يف والتهاون والتربج واالختالط الغرية وفقد الدياثة ومنها

 هلم ودس كله، اتمع إلفساد وسيلة املرأة إفساد أن الغرب وعرف
 والفن والروايات اإلعالم واستخدموا بذلك، اجلنو أإلنس شياطني

  .اخلبيثة ألغراضهم
 الفاحشة إىل ورسوله اهللا حرمها اليت الرهبانية من الغرب وانتقل

 لدى االزامية هذه ورافق ودينها، النصرانية الكنيسة من هربا واإلباحية
 أنب كافرة، ومعايري باطلة وآراء ضالة وفتاوى أعوج فكر ظهور املسلمني

 ثقة، عدم فيه وهذا للمرأة، ظلم وهذا اإلرهاب ينمي وهذا خالف فيه هذا
 تسمى، كما النسائية واالت اهلابطة، القنوات ذلك يف وأسهمت اخل،...

 عن اإلعراض إىل أدى ذلك وكل ربك، رحم ما إال واملواقع والصحف
 سلمةامل املرأة ودفعت اهلارب، الغريب الفكر من والتلقي والسنة الكتاب
 وعانت جانب، كل من الضغط عليها واشتد ذلك، نتيجة كثرية تكاليف

 تتحرر أن املفسدون وأراد املدن، يف سيما ال بعضهن فاحنرف املعاناة أشد
 مبا تشقى أن هلا ويريدون اتمع، ا يفخر اليت تعاىل هللا العبودية من املرأة

  .شعارام خلف وسارت أوهامهم صدقت ملا الغربية املرأة به شقيت
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 أو املظلمة، اتمعات تلك يزور من كل يشاهده، الغربية املرأة وشقاء
 املرأة على دائما ينعون الغربيني جتد ذلك ومع عنها، يقرأ أو فيها، يعيش

 خبري احلنيف ديننا جاء حبقوق هلا ويطالبون وحرماا، وهواا ختلفها املسلمة
 له وقرأت رأيته وقد- القذايف كاهلال كلمات ومن وأكرم، وأعدل منها

 واالقتصاد السياسة يف الغربيني كلمنا إذا إننا: "قوله -مرارا له ومسعت
 يعادوننا فهم كذوب، وهو وصدق ،"عندنا املرأة لقضية مناسبة بال أرجعونا

 قبحهم اليهود سيطرة ذلك يزيد ومما فينا، ليس مبا ويتهموننا علينا ويتعصبون
 غالبا، دونية نظرة املسلمني أو العرب إىل ونظرم تهم،سياس أكثر على اهللا

 من خجل أنا: فقال أحدهم ناقشت وقد بذلك، يقر أنفسهم الغربيني وبعض
  !.التغيري أملك ال ولكن الفلسطينية القضية من حكوميت موقف

 أكثر يكون أن لقائله ينبغي كان لكن ذاته، يف صحيح الكالم وهذا
 والدياثة حتريرا التربج جعلوا حيث املرأة من حكومته موقف من خجالً
  .تقدما

 والزج اتمعات، بناء وتقويض للهدم وسيلة املرأة اهللا أعداء اختذ وقد
  . الشهوات متاهة يف بالرجل

 وهذا املطهرة، الشريعة ذه علينا ومن وفقنا الذي اهللا حنمد أن فيجب
 قضية سيما ال قضية كل يف به ونعتز بديننا ونفتخر ، الكرمي الرسول
  .اإلنسانية للفطرة موافقة شريعته جاءت حيث املرأة،

 نبايل وال به وجناهر الرجم حد نعلن أن بديننا واالعتزاز الفخر ومن
 به وعمل اليوم، إىل التوراة يف عندهم مذكور احلد فهذا ودياثتهم، بالغربيني

 املعروفة هبشروط به عمل كما الغامدية، حق ويف ماعز حق يف  النيب
 ودياثتهم بالغرب يبايل من إال وحديثا، قدميا واملسلمون الصاحل السلف

 اغتصبها أمريكية امرأة قالت وقد املنافقني، من وافقهم ومبن وإعالمهم،
 وما هذا، حدث ما اجلاين رأس يقطعون هنا كانوا لو: زوجها أمام اللصوص
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 نتخلى أن جيب عندنا ونيقول ذلك ومع املتأخرون، هؤالء ذلك يردد ما أكثر
  !األمريكية الطريقة على حياتنا وتكون ديننا، عن

 األمريكي الرئيس جاء ملا أنه بينهم ويتناقلونه جدة أهايل يعرفه ومما
" كلينتون وليم "أعين" املاكر ويلي "باسم نفسها أمريكا يف املعروف السابق

 قادت عنها هللا رضي خدجية بأن أفىت االقتصادي جدة مؤمتر إىل جاء ملا
 أن يبلغين ومل ديننا، لنا وتعليمه هذيانه، آخر إىل وفعلت، وفعلت اجلمل،

 كما الكفار، أمام بالدونية والشعور اإلميان ضعف من وهذا عليه، رد أحداً
 حيرق حيث اهلند، يف ذلك مثل قال) فخامته (أن أمسع أو أقرأ ومل يبلغين مل

 قاله) فخامته (أن أمسع مل كما ية،ح وهي املتوىف الزوج امرأة اهلندوس
 أنثى كل مينعون بل دخوهلا، من املرأة" أثوس "رهبان مينع حيث لليونانيني

 قال" كلينتون "أن  قط أقرأ مل كما جزيرم، دخول من حيوانا كانت ولو
 املسلمني فإن معكم،" املبكى حائط "تزور أن للمرأة امسحوا لليهود

 إخواننا بأن علما كالرجال، بالكعبة تطوف أن هلا يسمحون) املتأخرين(
 هيكلهم بقية ألنه اليهود عنده يبكي وإمنا الرباق، حائط  يسمونه الفلسطينيني

  .املزعوم
 مبا األمريكان ينصح أن ونرجو له، منا واجبة والدعوة النصيحة أن على

  .كالمنا من خيصهم
  :)كلينتون ويليام( الرئيس لفخامة نصيحة -
م أن يبدأ بأمريكا، وينصح األمريكيني أن ال يطردوا  أنصح فخامتك-

البنت من البيت إذا بلغت السن القانونية، وأال يرغموا املرأة على العمل لكي 
تنفق على نفسها، وأن ال يرموها يف دار العجزة إذا تقدمت ا السن، وأن ال 

  .يعطوها أجرا أقل من أجر الرجل مع أا تعمل نفس العمل
م أنك ال تؤمن بالقرآن، فتنصح األمريكان بالعدل كما أمر  حنن نعل-

  اهللا يف القرآن، ولكن أال تؤمن بوثيقة احلقوق املدنية؟
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ونعلم أن فخامتك درس يف معهد الهويت، فهل هذه التفرقة األمريكية 
، وليتك تعظ حكام املسلمني بأن "البايبل"يف الكتاب املقدس الذي تسمونه 

  .سني لدين اهللا وشرعهيكونوا مثلك، أي دار
 إذا كان اإلنسان عندكم حيواناً تطَّور من القردة إذ أنك دارويين، -

فإنه عندنا خملوق مكرم نعتقد أن اهللا كرمه وفضله على املخلوقات كلها، 
  .وجعل للرجل قوامة على املرأة

  ملاذا مل يعظ فخامتكم الصهاينة الذين مينعون املرأة اليهودية من زيارة-
حائط املبكى كما يسمح املسلمون املتأخرون عندك وعندهم للمرأة 

  ؟بالطواف
 اليهود املكارون يعلمون أن فخامتك ليربايل، ولذلك أحاطوا بك أيام -

ألول مرة يف تاريخ ) وزراء(رئاستك فجعلت منهم سبعة سكرتاريني 
دلني ما"أمريكا، وهم معروفون بأمسائهم ال سيما وزيرة خارجيتك اليهودية 

  ".أولربايت
اليت كان األمريكيون " الرئيس األب" فخامتكم أسقط نظرية -

، وجعلت مسعة أمريكا يف الوحل، "الرئيس الفاسق"يظنوا، وأحل حملها 
  ؟"مانديال"حىت أن بعض الصحف األمريكية تعجبت كيف يستقبلك 

 صور أربعة من رؤساء -كما تعلم- حنت األمريكيون يف أحد اجلبال -
ريكا الذين كان هلم إجناز حضاري يف التاريخ األمريكي، أما أنت فلم جتد أم

لك بعض الصحف، اليت صورت هؤالء األربعة ووضعتك جبانبهم، إجنازا إال 
وبذلك صوروا مقابل وجهك صورة سحاب ! جذب السحابات النسائية

ألن ! أو غريها" جونز"نسائي مفتوح لست أدري أهو سحاب بنطلون 
  . كما تعلمكثري

  !.وهذا هو إجنازك العظيم
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، كان من فخامتك ما "مونيكا" ملا تدربت يف بيتك األبيض اليهودية -
" هيالري"كان وأنت تعلم، وملا حاكموا فخامتك، كانت زوجتك احملامية 

  !.ختتار من احملامني من هو أقدر على االحتيال والكذب
تغرق يف األوحال  جئت ملنتدى جدة وأنت تعلم أن أمريكا نفسها -

  ؟فهل تريد أن تغرق معها اتمعات اإلسالمية
 ألن فخامتكم دارويين، هامجتكم الصحف ووسائل اإلعالم -

واجلامعات ومراكز البحوث اليت تؤمن حبرفية التوراة، ونظرية اخللق املستقل 
إن مل يكن من العمالة -كما وردت فيها، وحنن هنا مل يهامجك أحد، وهذا 

 فهو من فرط الكرم العريب، فليت فخامتك تأدب مع من أكرمه -والتبعية
  !واحترم خصوصيته

وحتديداً مدينة ) (أورجين( فخامتكم يف خطابك الشهري يف والية -
 فمن أي ،قلت إن العرق األبيض سوف يصبح أقلية يف أمريكا) بورت الند

  ؟عرق فخامتكم؟ وملاذا هذه العنصرية
مبحاكمة فخامتكم بتهمة " غور فيدال"كا  طالَب أكرب روائي يف أمري-

إبادة اجلنس البشري، فهل يذكر فخامتكم بعض هذه األجناس املبادة يف 
  عهدكم الزاهر؟

 صحيح أن كثرياً من الناس هنا ال يسمحون للمرأة أن تقود السيارة، -
ولكن ذلك ليس احتقارا هلا كما تظنون، بل هو تكرمي وإجالل، ومن وسع 

  .ا يستقدمون هلا سائقا خاصا من اخلارج وجيعلونه خادما هلااهللا عليه هن
أما العمل التجاري فحسبك لو أردت، أن تسأل عن السجالت 
التجارية النسائية اليت تعرفها الغرفة التجارية يف جدة ووزارة التجارة، لتجد 

  .أن كثري منها بأمساء نسائية
ا ليست مثل  حنن نعلم أن توحيدنا ليس كتثليثكم، وأن مساجدن-

كنائسكم، وأن قرآننا ليس كتوراتكم، ونعلم أن لكل بيئة خصوصيتها، فمن 
  ؟الذي خالف القوانني الدولية أحنن أم أنتم
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 احملافظة على -وكل اتمعات اإلسالمية- من خصوصيات جمتمعنا -
الشرف ومحاية العرض، ونعتقد أن من الدياثة أن يرضى أحد ألمه أو أخته 

زوجته فعل الفاحشة أو مقدماا، ونعلم أن الدياثة من أو بنته أو 
  .خصوصيات اتمعات الكافرة يف الغرب

 أبانت موعظتكم أو فتواكم لنا عن جهل فخامتكم بديننا، وعن -
استخفاف الغربيني لعقولنا، إذ جئت تعظ وتذكّر مبا يعرفه كل أحد من 

  .املسلمني حىت األطفال
عندنا حاكت جكم يف " العربية"قناة  يبدو أن فخامتكم جيهل أن -

  .التربج والتعري ولكنها قناة مرفوضة عند الناس، ويسموا العربية
!!  لسنا يا صاحب الفخامة بدواً مغفلني أو ثلة من زنوج الصحراء-

بل حنن أهل دين وغرية، أمرنا ربنا أال نطيع أمر املفسدين سواء أكانوا 
ريكيني، وحنن لسنا كاليهود نتجنب املرأة إذا مستغربني من أبناء جلدتنا أو أم

حاضت أو نفست كيال تنجسنا، وال نقول كما قال بعض القساوسة 
" اليزابث تايلور"و" استري"الغربيني، إن املرأة ال روح هلا، وليس عندنا مثل 

وإذا كنتم وحبيبتكم إسرائيل تعتقدون أننا متأخرون، ! وال أي ممثلة هوليودية
  .على هذا التأخر وأنعم به من تأخرفاحلمد هللا 

 املفقودة، احللقة بعد جاء بدائيا جمتمعا الرئيس فخامة يا لسنا حنن -
 شرع إىل حنتكم راقٍ متقدم مؤمن جمتمع حنن بل قبلها، نكون أن عن فضال

 ربا باهللا يؤمن ال أحد يعظنا أو يفتينا ألن حنتاج وال دينه، ونتبع اهللا
 ا يؤمن اليت التوراة بأن نؤمن وحنن رسوال،  دومبحم دينا، وباإلسالم

 األحبار حرفها وقد فكيف منسوخة، اإلهلية صيغتها يف والنصارى اليهود
 ليس وما منحولة وتوراة صحيحة توراة منها وجعلوا البابوات، ا وتالعب

  موضعه؟ هذا
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 أو نفسه إال ميثل ال فهو بالفتوى لكم مسح أو أحد استقبلكم إذا -
 مسعوا لو الذين واإلميان، العلم أهل إال ميثله فال هنا الشعب أما ،شلته

  .تعلم ال ما لك وبينوا عليه لردوا كالمك
 يعلم فخامتكم أن يف بالده حركات نسائية تطالب بالعودة إىل -

  البيت، فما املانع أن تكون جمتمعاتنا على ذلك؟
، وممن  أنت ال تستطيع أن تنفي أنك قبضت رشوة أيام رئاستك-

الذي قدم لك مئة ألف دوالر ) عدنان خاشقجي(رشاك من السعوديني 
فقط، دع الشركات اليت ترشيك وتتحكم يف قرارك، وقد كتب كاتب 

  !سويدي عن الرشاوى اليت قبضتموها باملاليني
 حيث وأن الصهيونية الدويلة إىل يذهب أن فخامتكم أنصح -

"  ٢١ عدد الالويني سفر "لتوراةا يف املذكور احلرق إلغاء على حاخاماا
 فهذا ،"حترق بالنار أباها، دنست فقد بالزنا امرأة تدنست وإذا: "يقول الذي

 الغريب اإلعالم يذكره وال"! فخامتكم عنه يتحدث ال الذي اإلرهاب هو
 يف أو ،"رابعة ميدان "يف حدث الذي اإلحراق يذكرون ال وهم وتوابعه،

 يف بلغ وسوريا، العراق يف كثرية أماكن يف أو ،سيناء يف أو ،"النهضة ميدان"
 هل نفسه فخامتكم يسأل ومل واحدة، دفعة قرية ٤٠ يقارب ما بعضها
 التحالف املسمى- األمريكي التحالف يفعل كما- اجلوي القصف يكون
 الدخان ونرى النريان نرى إذن وملاذا إحراق؟ بدون -اإلرهاب حلرب الدويل

  املتصاعد؟
 احلرق عن بيانا تصدر أن السعودية العلماء كبار ئةهلي ينبغي نعم
 أن والعجيب لكم، النتيجة ويقدمون وأحكامه، وأنواعه فيه والراجح

 ويف الفلبني ويف الالتينية أمريكا ويف اليابان يف الناس أحرقوا الذين األمريكان
 هلؤالء حتضريا ذلك يرون حيصى ال وما كمبوديا ويف العراق ويف فيتنام
 اإلنسان، حلقوق وتعليما للدميقراطية، ونشرا يقولون كما الوحوش برةالربا
  ؟أيضا حتضرينا يريد فخامتكم فهل



 

 
 

١٣٦٦ 

 جنسية عن أياما يصمت كي فخامتكم على ضغطت شركة أي -
 اجلاين مالمح أليست أوكالهوما؟ يف طالبا ١٦٠ قتل ملا" مكفي تيموثي"

  ؟رياتوكام حراس املدرسة ويف األوىل اللحظة منذ معروفة
 ألنك لشكرناك، كافرا نشكر أن لنا جاز لو لفخامتكم أقول أخريا -
 مل ما أن ريب وال سريتك، عن نعلم نكن مل ما نستفيد أن على شجعتنا

  .أعظم يبلغنا
  :فنقول ملوضوعنا ونعود
 كل يرتكبون أم مع فيهم، تظهر أن إال تأىب الغرب يف الفطرة

 أحدا شتم إذا أحدهم فتجد اخلرتير، وحلم واجليف الزنا ويبيحون الفواحش
 يتمنون والغربيون ذلك، وحنو خرتير، يا أو الزانية، ابن يا أو يهودي يا: قال
 بأن ويصرحون وغريم، أخالقهم على املسلمني ويغبطون شرقيني يكونوا أن

 أم  الغربيني عند العظيمة حماسنهم ومن املسلمني، حماسن إحدى الغرية
 ونعيش نولد ألننا قدرها حنن نعرف ال كربى نعمة فهي أبناءهم، يعرفون

 وكيف بذلك، يبايل فال اخلرتير آكل الديوث الغرب أما احلمد، وهللا فيها
 واحدة، امرأة يف رجل من أكثر اشتراك عندهم جيوز وهم أبناءهم  يعرفون

 الغرية، عن وتنهانا الدياثة على حتثنا" األوسط الشرق "جريدة جند ذلك ومع
- فيه ذكر ،"غيورا تكن ال "بعنوان مقاال" جبري با عبداهللا "فيها كتب فقد

 نبضات وتسارعت ضغطه ارتفع القردة، على غار إذا القرد أن -اهللا أصلحه
  .إخل ... قلبه

 غضبت لو حىت احملافظ جمتمعنا يتركها ولن الغرية نترك لن واهللا وحنن
 الكرام، الصحابة ا اتصف صفة فالغرية لألحباث، السعودية الشركة

 يا الننت يريده ما إال الدياثة وهل منه، أغري واهللا منهم، أغري  والرسول
 أنك الننت، عن اجليد كالمك لك قرأت أنين أخربك أن العدل ومن! عبداهللا
  .مسيته هكذا



 

 
 

١٣٦٧ 

 من يسمعونه أو يقرأونه ما الغربية اإلباحية تلك من الشعوب ينفِّر ومما
" كلينتون ويليم "عالقة أو" مونرو مارلني "باملمثلة "كيندي جون "عالقة مثل

 هذا أعظم، خفي وما النساء، من بكثري" ترامب "وعالقة ،"مونيكا "باملتدربة
 بريطانيا إن يقولون مثال إيطاليا يف والناس متدينة، الغربيني نظر يف وأمريكا
 برئيس ،مثال" الصغري بوش "قارنت ولو مقيدة، فيها اجلنسية واحلرية حمافظة،
 أن! الفرنسي الرئيس) فخامة (لدى مانع فال الكبري، الفرق لرأيت فرنسا
 الغربيني جهل أما ذلك، بسبب األوربيون يعيبه وال سفاحا، ابنته حتمل

 مع يل مقابلة يف بنفسي ذلك الحظت وقد معروف، فأمر التوراتية باألسفار
 أبداً، أرها مل قال ؟التلفزيون يف الكعبة رأيت هل سألته أنين كما أحدهم
 األسفار بعض عن حدثته حني وجهه على الذهول رأيت بل جدا، وعجب

  ؟األسفار هذه تعرفون: وقال! التوراة يف
" االبن بوش "الرئيس أن مشرفه عن نقال األفاضل اإلخوة أحد وأخربين

 على احلرب يف فرنسا اشتراك من بد ال هاتفيا،" شرياك جاك"لـ قال ملا
 يعرف مل ،"التوراة "يف املذكوران ومأجوج يأجوج هم العراقيني إنف العراق،
 أي نفى فكلهم عنها، مستشاريه وسأل وأسفارها، التوراة عن شيئا شرياك

 هولندا، يف الهوت أستاذ إىل مستشاريه أحد إرسال إىل شرياك فاضطر! علم
 من كثريل يبق مل وهكذا!. املذكور الكالم  ذلك فيه الذي السفر عن ليخربه

  .املسلمني وكراهية له، التعصب إال الدين من الغربيني
 وحدثين بالرياض اجلوية الكلية يف عمل آخر غربيا بنفسي رأيت كما

 منهم أستفد مل ولذلك! جدا العقول صغار الكلية طالب إن: قال مما فكان
  !واحدة عربية كلمة

 طريقة ختذا املسلمني بعض أن أوروبا، غرب من اإلخوة أحد وأخربين
 القرآن غالف يضع بأن وذلك الغربيني، بني اهللا إىل للدعوة إليها يسبق مل

 هو هذا قالوا إذا حىت فيه ما بعض هلم ويقرأ املقدس كتام على الكرمي



 

 
 

١٣٦٨ 

 إليه، يدعو الذي املرأة احتقار هو وهذا القرآن، عليه حيرض الذي اإلرهاب،
  .القرآن وليس كتابكم هذا: وقال الغالف نزع

 متدينون وبأم املتطهرين، احلُجاج نسل من بأم األمريكيون ويفخر
 إيرلندا، بعد التدين يف بلد ثاين هي فأمريكا األوربيني، مثل مالحدة ليسوا
 قريب، وقت إىل أمريكا يف ممنوعة ظلت األوروبية اإلباحية الروايات وأكثر
  .تصويرها أو سليةالتنا األعضاء ذكر مينع كان األمريكي اإلعالم أن كما

 فيها أمريكا حىت بل الغربيني، اتمعني كال يف الناس بني كبري فالفرق
  منفلتة وواليات ملتزمة واليات

 أبناء وخمترعيهم أبطاهلم من كثرياً أن جيد األورويب التاريخ يف يقرأ ومن
 الساقطات ميجدون والغربيون بذلك، ينطق الغريب الفكري والتاريخ سفاح،

 مثل املتكلَّفة، األعذار هلن يلتمسون األقل على أو وقصصهم رحياممس يف
 وال" هاردي توماس وقصص والبؤساء،" ليسكو مانون"و" الكاميليا غادة"

 حبا يسمونه الذي الزنا من نوع من سرية أو قصة أو مسرحية عندهم ختلو
 الرومان كان وهكذا! الربيء احلب مسوه ما وكثريا عاطفية، عالقة أو

 سيما ال أمريكا إىل العدوى وانتقلت" الدعارة قديسات "و قبل من واليونان
  .العشرين القرن يف

 ومن ،!"سجن "الزواج إن ويقول العزوبة يفضل الغربيني من وكثري
 وحيدا أعزبا عاش" الغرب ايار "كتاب مؤلف" شبنجلر أزوالد "أن ذلك
 فالسفتهم وأ مفكريهم وبعض ،"سبنسر هربرت "وكذلك عمره، طوال
 جدا عادي شيء وهذا يطلقها، مث يتزوجها مث الزواج قبل املرأة يعاشر
  .عندهم

 وهو احملارم، نكاح: الدينية كتبهم يف هو بل الغربيني عند ما أشنع ومن
 نقاوة حتفظ كي تفعله كانت احلاكمة السالالت إن ويقولون جدا، قدمي

 الصني ملوك أو الروم أباطرة وأ بالفراعنة مثال لذلك ويضربون امللكي، العرق



 

 
 

١٣٦٩ 

 عليه الثناء وأرادوا ملك منهم نبغ وإذا بذلك، يفتخرون هؤالء وكل واهلند،
  .باهللا عياذا أخته عاشق أو أخته ناكح: قالوا به التعريف أو

 الفيلسوف الغرب، مفكري من لديه اللئيم الفعل ذلك انتقل وممن
 منها كثرية روايات وله أخته، بنت يتعشق كان الذي الفرنسي" فولتري"
 اضطجعتا السالم عليه لوط ابنيت أن احملرفة تورام يف وعندهم ،) حممد(

 ،-ذلك من نيب وكل وحاشاه- منه وأجنبتا! مخرا سقتاه أن بعد أبيهما مع
 البشرية أن لو: "قوله له وقرأت" رسل برتراند "الكبري فيلسوفهم ذلك ويربر

 اجلنس يدعان فهل وأخته رجل إال يبق ومل نووية، قنبلة بفعل تدمرت
 أزماا ويعرف الغربية احلضارة يرفض وهو هذا، ،"ينقرض؟ البشري

  .ومشكالا
 رمحه ديدات أمحد الشيخ ناظرهم كما ذلك يف الغربيني ناقشت وإذا

 االجتماع علماء عنه تكلم البغاء وهذا املقدس، البغاء مثل هذا قالوا اهللا،
 نكذم وال نصدقهم وال واالنطولوجيا، نتربولوجيااإل وعلماء واآلثاريون

 يكونوا مل اجلاهلية يف العرب إن نقول وإمنا األولني، للمشركني بالنسبة
 العرب وكان باطل، العرب من للغرب املقلدين بعض يقوله ما وإن يعرفونه،

 اوس، يفعلها اليت الدنايا عن يترفعون -عمان ملك اجللَندى ذكر كما-
  :الشاعر القيس امرئ بقول يستشهد املقلدين ؤالءه وبعض
! بغايا عذاراه وأن صنم" دوار "وأن ،"املذيل املالء يف دوارٍ عذارى"

 إن لقلنا فرضا ذلك صح ولو للبغاء، فيه ذكر ال فإنه باطل استدالل وهو
 عائشة ذكرا اليت اجلاهلية األنكحة ومنها اجلاهلية عادات كل أبطل اإلسالم

  .عنها اهللا رضي
 فمن بغريب؛ فليس مثال اهلندوس عند بقاؤه أو البغاء هذا وجود أما

  .ذلك منه يستغرب ال" اجلانج "ر يف ويتعرى التراب أو النملة أو البقر يعبد
 األنثى على الذكر تفضيل األوىل اجلاهلية عادات من اإلسالم أبطل ومما

   Å   Æ   Ç   È ﴿: تعاىل قال البنات، وأد إىل ببعضهم يفضي الذي



 

 
 

١٣٧٠ 

É   Ê   Ë   Ì﴾ ]ا البنت كانت فرمبا ،]١١:النساءنفعا، وأقرب االبن من خري 
  !البنت جانب إىل ابنا له ضمن فقد ودين خلق ذي من أبوها زوجها وإذا

   A   B   C   D   E   F﴿: عنهم تعاىل قال فقد اجلاهليون أما
G   H   I  J   L   M   N   O   P   Q   SR   T   U   V   W   X   Y   Z﴾ 

  .]٩-٨:التكوير[ ﴾A   B   C   @   ?   <   = ﴿: وقال ،]٥٩-٥٨:النحل[
 كانت إذا املولودة ظهر تكسر مثال اهلند جند املعاصرة اجلاهلية ويف

 اتمعات وبعض املوؤدة، بعدها حيرقون الوأد يف حديثة طريقة وهذه أنثى،
 اإلعالم بل ،)العالَم (يسمى ما أن يبوالغر باهللا، عياذا ذلك تفعل األخرى

 واألصولية بالتطرف فاعليه يتهم أو ذلك، يذكر يكاد ال املسلمني، بالد يف
 للمسلمني وصنِعت خلقت إمنا التهم هذه وكأن ذلك، وأمثال والذكورية

  .فقط
 اجلاهلية أن مع جاهلية، هذا يسمي أن يستنكف املفكرين بعض إن بل
 تيمية، ابن اإلسالم شيخ كالم ويف البخاري صحيح يفو اهللا كتاب يف جاءت
 أفعال بعض املسلم يفعل قد بل كافراً، املرء يكون أن بذاا تقتضي ال وهي

 ابن يا: "وقال بأمه رجال عير ملا ذر أليب  النيب قال وهلذا اجلاهلية،
 عبدالوهاب بن حممد الشيخ وكتب ،)جاهلية فيك امرؤ إنك": (السوداء

  .جنتنبها لكي" اجلاهلية مسائل "اهللا رمحه
 شباب أكثر به ابتلي والتقدم، اإلنسانية باسم بالكفر االنبهار وداء
  .اهللا رحم من إال منه يسلم ومل املسلمني،

 سيارته يف الكافرة املرأة حيمل أنا رأيته كما اهللا هداهم الشباب وبعض
 املسلمة املرأة ماأ تريد، حيث إىل ويوصلها لغتها من يعرف مبا معها ويرطن
 إذا وحيتقرها شأا، يهمه وال الطويلة املسافات الشارع يف متشي فيتركها
  .سوداء حاجة كانت

 املرأة يعدون أوروبا يف" اإلكلريوس "رجال أو الكهنوت كان وقد
 روح؟ للمرأة هل: يتجادلون املدرسيون الفالسفة وكان شيطانا، بل حيوانا



 

 
 

١٣٧١ 

 اليوم حىت يزالون وال العفة، حزام على مزوجا جيربون الغربيون وكان
 الشرقيون، ويقلدهم" كلينتون هيالري "مثال ويقولون لزوجها املرأة ينسبون

 يسلبون بذلك وهم وهكذا،" مبارك سوزان "أو" زغلول صفية "ويقولون
 السعودية العدل وزارة قالت وقد للزوج، تابع جمرد وجيعلوا استقالهلا املرأة
 ال جزء وهذا هلا، تقديرا العقد من نسخة الزوجة بإعطاء أذونامل أمرت إا

  .اإلسالم إياها أعطاها اليت احلقوق من يذكر يكاد
 أحد أن قرأت وقد بيعا، يبيعوا قد الغربيني أن املرأة امتهان ومن

 كيف وخيربك زوجته أحدهم فيبيعك األمريكيون أما زوجته، باع االجنليز
  .البوليس تتجنب

 املستقرة، غري الزوجية احلياة أو الطالق من خري الزوجة بيع نأ ويرون
 مثل رواياته يف" هاردي توماس "عنه حتدث بريطانيا يف شائعا ذلك وكان
 حيث للمرأة مهينة نفسها البيع طريقة وكانت ،"كاستربردج عمدة "رواية

  .علين مزاد يف عليها ينادي مث حببل الزوج يربطها
 حمكمة إىل بشكوى الزوجات إحدى قدمتت العشرين القرن ويف

  .واحد بيورو وباعها ضرا زوجها إن فيها تقول" ليدز"
 لإلعالن اإللكترونية كاملواقع احلديثة، الوسائل األزواج استخدم وقد

 بنفسه ذلك على يطلع أن الصحفيني أحد وأراد الزوجات، بيع ختفيض عن
 بشرط كثريون فوافق را،دوال بعشرين زوجة شراء وعرض أمريكا إىل فسافر
  !.البوليس خيرب أالَّ وهو األزواج يشترطه واحد

 وهو" البكورية "حق يسمى ما الغربيني عند التوراة شريعة من وبقي
 عن حبثًا يهاجرون الذين إخوته بقية دون املال حيوز إذ األكرب االبن مرياث
  .خلدو عمل

 النساء على يغارون حيث ،مثال مصر يف الصعيد بأهل ذلك فقارن
 ليس ما هلم وينسب للسخرية، مادة املسيس املصري اإلعالم يتخذهم ولذلك



 

 
 

١٣٧٢ 

 ألحد، زوجته يظهر مل لذلك وأنه منهم، الناصر عبد مجال إن ويقال فيهم،
  .أعلم واهللا

 كان وأنه صعيدي، العقاد حممود عباس الشهري الكاتب أن املؤكد ومن
 املنفلوطي لطفي ومصطفى ي،اجلند أنور األستاذ وكذلك وغيورا كرميا

  .للصعيد ينتسبون -رأيت كما- ينبع أهل من كثري يزال وال وغريهم،
 يف النساء كل وليس السيسي، إعالم على مصر يف النساء كل فليس

  .وأبيه بشار إعالم على الشام بالد
 وغريها العربية املسلسالت هلا تروج اليت الكنسية النصرانية املفاهيم ومن

 متبعة، نبوية سنة ذلك أن التوراة يف يقرأون والغربيون الزوجات، ددتع قضية
 ينطق ال الذي عنه حكى وقد كثريات، زوجات له كان سليمان اهللا نيب وأن
 والطائفة. احلديث ...) امرأة مبائة الليلة ألطوفن: (قال أنه  اهلوى عن

 مينعه، أمريكا يف القانون أن مع التعدد، جتيز أمريكا يف" املورمن "النصرانية
 إذا امرأته، يطلق أن الرجل على جيب املتأخر، القانون هذا حسب أنه أي

 كان ولو أخرى، ويتزوج اليأس، سن بلغت أو مريضة أو عقيمة كانت
 بل فقط الفطرة ضد ليس القانون وهذا طالقها، يريد وال األوىل حيب الزوج

  . اليهودية الطوائف بعض املورمن ومثل الشخصية، احلرية ضد هو
 أنه أم تقدم؟ كما زوجته كانت من يفعل ماذا الليرباليون أيها فأخربوين

  التضحية؟ كنت مهما الضب جحر يف الدخول من بد ال
" يوتاه "والية حماكم إحدى مثل أمريكا يف احملاكم بعض حتكم وملاذا

 يوتاه يف ليس الشعب من كثري به يطالب ما وهذا قانونيا، التعدد بإجازة
 األمريكية احملكمة بأن أعدائه على وحيتجون مثال" أطالنطا "يف بل وحدها
 ذلك انتشر وقد التوراة، يف جوازه عن فضال بالرجل الرجل زواج أجازت

 يكون ال بل األوروبية، الدول من وكثري واستراليا كاليابان أخرى دول يف
 تونس، مثل املسلمني بالد يف الضالني بعض عند فقط واحدة من إال الزواج



 

 
 

١٣٧٣ 

 القانون خالف رجال بأن املخربين أحد وشى وإذا ذلك، بورقيبة منع حيث
  !.عشيقة الثانية بأن االدعاء على القوانني أجربته امرأتني وتزوج

 العشيقات أو اخلليالت تعدد يف -تبعهم ومن- الغربيون يقول فماذا
 أم يدعون وهم أمريكا رؤساء يقول وماذا الغرب؟ يف عندهم الرائج

 واملعمدانية شيء؟، يف املعمدانية من هذا وهل الفواحش، هذه يف معمدانيون
 والبغضاء العداوة بينهم اهللا أغرى وقد الربوتستانت، من فرقة يعرفها ال ملن

 وهم التثليث، إنكار هو بعضها عقائد وأهم النصرانية، الفرق كل كحال
 ،"كارتر جيمي "قالساب األمريكي الرئيس سيما ال التنصري يف نشطون

  .املسلمني من سلوكيا قريبون وهم املرأة، عن الدفاع يكثرون واملعمدانيون
 إم: يل وقال" أرامكو "شركة يف طيارا يعمل معمدانيا قابلت وأنا
 الدعوة يل وكتب الزنا، ذلك من وذكر املسلمون، حيرمه مما كثريا حيرمون

 الطوائف أكرب من املعمدانيني أن أعرفه وما باالجنليزية، االحتشام إىل
 حيىي أي" يوحنا "هو املعمدان وأن" واسب "طوائفها وأشهر الربوتستانتية

 الناس يبشر الربية يف صارخا صوتا كان إنه إجنيلهم يقول الذي السالم، عليه
  .املسيح مبجيء

 الكرام األنبياء أن التوراة يف عندهم يقرأون النصارى أن واملقصود
  !دستورهم يغريون فليتهم الزوجات عددوا

 عليهم قرئت لو يهود، فأكثره التغيري على الكونغرس اعترض وإذا
 بالتعدد اليهود ينصحون اليوم إسرائيل وحاخامات أنكروها، ملا التوراة
  .للفلسطينيني الدميغرافية القنبلة يسمونه مما خوفا

 األنبياءف قدمي، من حال أفضل هو اهللا لشرع املتبعة املرأة حال أن على
 عليه نوح الرسل فأول للمؤمنني، يستغفرون كما للمؤمنات يستغفرون

 ﴾Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü﴿: قال السالم
    :﴿â   ã   ä حممد آخرهم عن شأنه جل وقال ،]٢٨:نوح[

å﴾ ]١٩:حممد[.  
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 ملا أمرها، يف اجلاهلية والعادات الوثنيات وحتكمت شأا احنط وإمنا
  .الناس بعض عند تفوقها النبوية األحكام دتفق

" اجلحيم "أو الغربية املرأة تعيشها اليت النكدة التعيسة احلياة مقابل ويف
   Y   Z﴿: عنها اهللا قال اليت الطيبة احلياة جتد" ولسون كولن "يعرب كما

[   \   ]   ^   _   `   a   b   c   ed   f   g   h   
i   j   k﴾ ]بعض عنها قال اليت الطيبة احلياة هي وهذه ،]٩٧:النحل 

 ،"بالسيوف عليه جلالدونا فيه حنن ما امللوك وأبناء امللوك يعلم لو: "السلف
 أهل كان إن: فيها أقول أوقات علي مير إنه: "تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
  ".طيب عيش لفي إم هذا مثل يف اجلنة

 املمثلة وصية يف جاء ما اجلحيم ذلك ومن التعيسة احلياة هذه ومن
 خدينة كانت أا األمريكيون يقول اليت ،"مونرو مارلني "املشهورة األمريكية

 مث ،"األضواء احذري اد احذري: "قالت فقد" كيندي جون "للرئيس
 املرأة هذه جتد ومل ،"األرض وجه على امرأة أتعس إين: "نفسها عن قالت

 البالد تلك يف األمريكيني من كثري ا أعجب وقد تنتحر، أن إال التعيسة
 الدوالرات، مباليني مقتنياا بعض واشتروا بيوم، يف صورا وعلقوا املظلمة
 كما الكمبيوتر، بطريق للتمثيل إعادا حياولون اليوم وهم متثاالً، هلا وأقاموا

 بالضبط، ماتت وكيف أكلت، ما آخر ليعرفوا ويقطِّعوا جثتها يشرحون
  !وهكذا؟

 صورا فعلقوا املسلمني، من املخدوعني بعض ذلك يف وتبعهم
 بعض أن وقرأت ذلك، رأيت وقد التعظيم، أنواع من بنوع وعظموها

 أسفه وأبدى الرياالت، مباليني كلثوم أم املغنية منديل اشترى جدة يف املترفني
 )وكذا كذا (كانت أا وذكر واحندارها، العربية األغنية هبوط على وحتسره

 أسياده ممثلة هي اليت" مونرو مارلني"بـ فكيف ،)وكذا كذا (أصبحت مث
  .ذلك من عافانا الذي هللا واحلمد األمريكيني
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 تنتحر، أن مرارا" باردو برجييت "الفرنسية املمثلة حاولت كما
 يف جهدها وحصرت ،"باحليوان الرفق "منظمة إىل ويأسها لشقائها وانضمت

  !األضحى عيد يأيت حني تسميها ماك اإلسالمية اهلمجية حماربة
 ورمبا النكدة، احلياة هذه حقيقة عن املظاهر ختدعهن املسلمات وبعض

 الغربية املرأة عليها تظهر اليت املفتعلة والسعادة الكاذبة، االبتسامات خدعتهن
 الدعائية، الصورة ترضيه ال ما كثريا املعلن السيد أن وينسني الدعايات، يف

 مرة كل ويف مراراً، املرأة يصورون وهناك الدعاية، كاتشر إىل فيعيدها
  !يشاء ما منها فيختار الصور بني املعلن خييرون مث االبتسامة شكل هلا حيددون

 كانت اإلعالنية الشركة أن وذكرت إحداهن كتبته ما قرأت وقد
  .جنسية إثارة وأكثر أفضل، الصورة تكون لكي قدمها باطن يف تنخسها

 مغنيتهم للشرق استقدموا األمريكان أن سلعة املرأة استخدام ومن
 هذا وترفيههم قالوا، كما اجلنود عن الترفيه بذريعة" شيدر بروك "املشهورة

 احلرب يف منه أكثروا احللفاء أن إذ قدمي، وهو والزنا، الرقص فيه يدخل
 ،"البطن هز "يسموا اليت الرقصة املصريني من املنحرفون عرف كما الثانية،
 الرقص إن الطهطاوي رفاعة ذلك قبل وقال فاروق، امللك روادها من وكان

  .للشهوات إثارة مصر يف
 الليلية املالهي يسمونه فيما عاديا أمرا والسكر الرقص وأصبح
  .الضياع هي األساسية السمة تكون حيث واحلفالت،
 يقض يف املسلمة املرأة أن الغربيون يظن املسلمة للمرأة التكرمي هذا ومع

 عن شيئا علمت أو وأسلمت الغربيات إحدى اهللا هدى فإذا وأمل، وهم
 إحدى أسلمت كما نشعر، ال وحنن عليه غبطتنا الصحيح، اإلسالم

 خري فيه هي ما كل مع عندنا املرأة أن أي. جدة يف الغربيات الدبلوماسيات
  .عندهم املرأة من

 سعودية أسرة جدة يف األملانية القنصلية يف العامالت إحدى زارت وقد
 ومما داعية، وأصبحت فأسلمت للجدات، األحفاد احترام من جدا فعجبت
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 والفرح املصائب على تعاىل اهللا شكر عليه غبطونا ورمبا الغربيون يعرفه ال
 جتربة عن الغربيني بعض يصرب وقد الرضى، من بل الصرب من أعلى فهذا ا،
 كان كما يعرفونه فال ،عليه الشكر ذلك من وأعلى بالقدر الرضى أما

  .عنهم اهللا رضي الصاحل السلف
 الصحابة نساء وإحدى الزوجة، أو الزوج فقد املصائب أعظم ومن

 أخوك مات هلا قيل وملا عليه، ترمحت أبوك مات هلا قيل ملا عنهم اهللا رضي
  .ملوته وجزعت ولولت زوجك مات هلا قيل وملا عليه، ترمحت

  .احلقوق حمفوظة مكفولة ونةمص مكرمة اإلسالم يف واملرأة
 فيه تدخل -بالرجال أحكامه ختتص ال- حديث أو آية من نص وكل

 اليت املرأة هي ومن ،)الرجال شقائق النساء إمنا: ( قال وقد املرأة،
: النيب قال وقد الزوجة؟ أو األخت أو البنت أو األم أليست عنها يتحدثون

..) وخاالتكم وبناتكم أمهاتكم نفإ خرياً، بالنساء يوصيكم تعاىل اهللا إن(
  .احلديث

 ﴾h   i   j   k   ml   n   o   p﴿: شأنه جل وقال
  .]٢٢٨:البقرة[

 خطبته يف وقال ،)ألهله خريكم وأنا ألهله خريكم خريكم: ( وقال
 عوان هن فإمنا خريا بالنساء واستوصوا (...الوداع حجة يف الشهرية
 اليتيم الضعيفني حق عليكم رجأح إين: ( وقال أسريات، أي ،)عندكم
  ).واملرأة

 قرار إىل حيتاج ال به، جاء مبا مؤمنا العظيم الرسول هلذا متبعا كان فمن
 وزوجه وأخته أمه حق ليعرف كذا نقابة أو كذا، مجعية أو كذا منظمة من

 طريق عن إال أخته أو زوجته أو أمه حق يعرف ال الذي الرجل وبئس وبنته،
 طريق عن إال ولده حق يعرف ال الذي الوالد وبئس ية،احلقوق املنظمات
  !البوليس
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 ورسوله وعال، جل را أن فلتعلم االخر واليوم باهللا تؤمن كانت ومن
 ا وأرفق وأرحم أعدل ا الذين هؤالء منوإذا االختالط، إىل يدعو 

 ساءالن ببيعة  نبيه اهللا أمر وملا عنها، وختلوا تركوها لوا تغري أو كربت
  ).أنفسنا من بنا أرحم ورسوله اهللا (فقلن استطعن، فيما يلقنهن كان

 بن احلسن جارية كانت وقد لإلسالم، وفقها را أن هلا رمحة وأعظم
 حببك أسألك إين اللهم: (دعائها يف تقول أمحد اإلمام زميل حي بن صاحل

 هداين ولذلك حيبين الذي هو: (قالت لك حبيب قويل هلا فقيل ،)يل
  )!.إلسالمل

 ال مبا وعقلها املرأة دين نقصان معىن عليه وسالمه اهللا صلوات بني وقد
 من تأويله أخذ سواء عنده، من يؤول أو برأيه يقول أن ألحد جماال يدع

 فإا دينها نقصان أما: ( فقال املزعوم، التقدم من أو والتقاليد، العادات
 عقلها نقصان وأما ،-احليض اجاءه إذا أي- تصلي وال تصوم ال أياما متكث
 يف ذلك جعل وإمنا ،)واحد رجل بشهادة امرأتني شهادة جعل تعاىل فألنه

  .أصال لشهادا الرجال حيتاج وقلّما الدين،
 من النساء يف بل رجل، كل من عقال أنقص امرأة كل أن يعين ال وهذا

 قدميا ماءالعل أو الفقهاء من أحد ذلك ينكر وال الرجال من عقال أكرب هي
  .وحديثا

 وال صحيحة، شهادا فإن مذكر بال هي تذكّرت إذا فإا ذلك ومع
 ابن قال باإلضالل، التذكري قيد تعاىل اهللا فإن أخرى، امرأة تذكِّرها أن حتتاج
 على فيه تكن مل العادة يف الضالل منه يخاف ال الشهادة من كان ما: "القيم

 النساء من العدل أي ،"الرجال عدل لةمبرت النساء عدل: "وقال ،"رجل نصف
  .سواء الرجال من كالعدل

 النساء، شأن من هو فيما كشهادا أصال رجل بال شرعا تشهد وهي
 أو إخل ... واالرتضاع والنفاس واحليض واالستهالل والوالدة البكارة مثل
 فلكلٍّ يراها، أن للرجل جيوز وال الثياب حتت اليت العيوب يف شهادا مثل
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   o   p   q   r   s   t   u   v﴿: تعاىل قال بالعدل، واختصاصه الهجم
xw   y   z   {   }|   ~   �   ¡   ¢﴾ ]فهي ]٣٢:النساء 

 جعل وإمنا يشاء، من يؤتيه اهللا فضل وذلك جوانب يف الرجال على مفضلة
 يف اجلامعات إحدى أصدرت وقد لآلخر، مكمال واملرأة الرجل من كال اهللا

 املرأة أن دراستها نتيجة وكانت والنساء الرجال من عدد على دراسة انيابريط
  .للفردية أميل الرجل أن حني يف للجماعية أميل

 ال واملرأة الرجل بني العضوية الفوارق يثبتون هذا اليوم التشريح وعلماء
 حتمل، ألا وأوسع أقوى املرأة يف تكون حيث احلوض منطقة يف سيما

 عن ختتلف فيها خلية وكل ترضع، ألا بارزين ثدييها اهللا جعل وكذلك
  .الوظيفة اختالف على دليل اخللْق واختالف الرجل، يف مثيلتها

 كل يف عمرها ومتوسط الرجال، من عمرا أطول املرأة أن ذلك ومن
  .يشاء كما شاء من يفضل وهكذا وحده، اهللا بيد واألعمار أعلى العامل دول

 أن كما النساء، جنس من أكمل -آحادهم يسول- الرجال جنس نعم
 من أفضل كثريون العجم آحاد ويف العجم، جنس من أفضل العرب جنس
 الغنم وأهل غريها، على مفضلة قريشا جتد أنفسهم العرب ويف العرب، آحاد
  . اإلبل أهل من خري

 للعقل حتتاج واألسرة عقل، بال امرأة ال أنه كما عاطفة بال رجل وال
 اجلنسني بني صراع وال متوازنة، تربية األطفال يترىب وبذلك معاً، والعاطفة

 بالتماثل وليس احلياة، تتم التكامل وذا اآلخر يكمل كل بل مساواة، وال
  .شيء كل يف يطبقونه ال مث وأذنام الغربيون يزعمه الذي

 من أكثر قريب هلا مرض أو مات إذا تتأثر أا املعلوم املرأة ضعف ومن
  .النياحة عليهن وحرم اجلنائز، اتباع هلن  النيب كره ولذلك الرجل، تأثر

 أهل من تذودان اللتني املرأتني عن تعاىل اهللا حكاه ما ضعفها ومن
 رجلني كانتا ولو كبري، شيخ وأبونا الرعاء يصدر حىت نسقي ال وقالتا مدين،
 ال اليوم حىت والغربيون األمريكان يزال وال الرعاة، مع ولسقتا احلجر لرفعتا
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 وال مثال، الطائرات حلاملة قائدة فليست الشاقة، األعمال املرأة إىل يسندون
 كرة العبة وال أثقال، رافعة وال ضخم، برج يف بناءة وال حفريات، عاملة
  .خاصة وسباحة خاص مارثون وهلا مثال، سلة أو قدم

 باتالع مثل املسترجلة باملرأة الزواج عن يعرضون عادة والرجال
 معرضٍ أولُ األحيان من كثري ويف الدراجات، سباق يف واملشاركات التنس،

  .صديقها بالفتاة الزواج عن
 واإلقامة األذان احلنيف، الشرع عنها أسقط ا ورفقا لضعفها ومراعاة

 وجعل اإلسالم، سنام ذروة هو الذي اجلهاد عنها وأسقط واجلماعة، واجلمعة
 أي- هذه: (املؤمنني ألمهات  قال فيه، القت ال جهاد وهو احلج جهادها

  ).احلُصر لزوم مث -احلجة هذه
: فقال للرجل، عليها القوامة اهللا جعل ا ورمحةً لضعفها ومراعاة

﴿!   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   
 عظيمة، حلكمة وشرعت ربانية أا مع القوامة وهذه ،]٣٤:النساء[ ﴾.
 ضد متييزا املتحدة األمم هيئة وتعدها املتأخرة، احلقوقية نظماتامل تنكرها

 الكتاب ذلك يف ويتبعهم املتأخرة، اتمعات يف الذكور إال يفعله ال املرأة
  .احلرمني بالد يف النسائيون

 وليس فيها، فطريا طبعا احلياء وجعل والعفّة باحلجاب اهللا وصاا
 لنبيه قال تعاىل اهللا فإن بعضهم، يظن كما املؤمنني، بأمهات خاصا احلجاب

 ﴾m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w﴿: الكرمي
 بعض يأمر وتقواه فضله على عنهما اهللا رضي عباس ابن وكان ،]٥٩:األحزاب[

 وكذلك وخيربه، يسأهلا أن وتقواها فضلها على عنها اهللا رضي عائشة حمارم
  .قضاء وال إفتاء عليها ليس

 إنِ بل ،"البيت "الصغرية مملكتها يف تبقى أن وإكرامها املرأة صون نوم
 بيتها يف املرأة تؤديها إمنا الشهادتني بعد أإلسالم اركان أعظم وهي الصالة
  .املسجد يف أدائها من أفضل وذلك
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 الصالة يف خاصة صفوفا للنساء جعل  أنه الفضيلة على احلرص ومن
 عكس أي أوهلا، وشرها آخرها ءالنسا صفوف خري وجعل جئن، إذا

 أالَّ الرجال يأمر عليه، وسالمه اهللا صلوات الصالة من انصرف وإذا الرجال،
  .النساء تنصرف حىت ينصرفوا

 يف صالا من هلا خريا دارها قعر يف صالا جعل أيضا صوا ومن
 دعاة به يتذرع مبا املسلمة املرأة تنخدع فال قسمها هو وهذا بيتها، مسجد

  "!السيدات قسم "أو" العوائل قسم "كتابة مثل بيتها من خروجها
 أسئلتهن، على والرد لوعظهن، يوماً للنساء عليه اهللا صلوات وجعل

 جعل أنه أي  مسعود ابن ذكر كما مخيس، كل الرجال يعظ أنه كما
 ذلك، ثبت كما مثال األعياد يف يعظهن  وكان يوما، وهلؤالء يوما هلؤالء
 وقد بعده، اإلمام على واجبا احلق هذا وبقي اخلدور، وذوات ضاحلي وفيهن

 للتابعي قال جريج ابن أن البخاري صحيح يف كما السلف بعض به قال
 إنه: قال يفرغ؟ حني فيذكِّرهن النساء يأيت أن اإلمام على حقا أترى: عطاء
  ".يفعلونه؟ ال هلم وما عليهم، حلق

 الباحثني أن الفضائل، من احلشمة وأن فطرية الفضيلة أن على يدل ومما
 قبل ما عصر يف واحدا رمسا أبدا جيدوا مل األنتربولوجيا يف االجتماعيني

 فهذا حيوان، أو رجل عورة فيه تظهر التارخيية، العصور عن فضال التاريخ،
 غاية هو بل فطريا، ليس اجلنس أفالم من وغريها أمريكا تفعله الذي

  .والسفول واالمتهان االحنطاط
 بالقول ختضع أن اها كتابه، يف شأنه جل را أن: املرأة صون ومن

 أخي فانظر ،]٣٢:األحزاب[ ﴾A   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: فقال
 االختالط عن ينه ومل مرضا، الشهوة سبحانه اخلالق جعل كيف املسلم

 ذلك وقارن اهلاتف، يف أو الباب وراء من بالقول اخلضوع عن بل فحسب،
 منضبطة قواعد إىل الغراء الشريعة حتيلنا وهكذا العجب، تر املرير قعنابوا

 حدود "يسمى ما أو احلشمة مثل منضبطة غري فهي بعضهم قواعد خبالف



 

 
 

١٣٨١ 

 التقلبات فيها وتؤثر يشاء كما كل يفسرها يةالوضع القواعد وهذه ،"العقل
  .االجتماعية
 الرجل تزوج وإن حىت حقوقها هلا وحفظ املرأة، احلنيف ديننا محى وقد

 أترضني غربية المرأة وقيل عدل، إذا أربعا الرجل يتزوج أن يضر وال عليها،
 وجدت إذا والثالثني الرابعة أكون أن أرضى قالت الرابعة؟ املرأة تكوين ان

  .علي وينفق حيميين رجال
 ملاذا نيويورك يف" كي إف جي "مطار يف العامالت إحدى سألت وأنا

  . الشقة من أأمن ملطارا ألن فقالت تعمل؟
 وال اللصوص عليها ويسطو البيت من مطرودة األمريكية املرأة فهذه

 الشقة من أهون -شر من فيه ما على- املطار أن وترى إخل،.. حيميها أحد
  !هذه؟ حياة فأي

 للسائح ذلك تشكو وبعضهن أزواج، بال أمريكا يف النساء من واملاليني
 وتنشر والصحف، االت يف الصرحية ائهنبأمس ويكتنب الغريب، الزائر أو

 ألست: السائح أيها انظر منهن الواحدة وتقول والصحف، القنوات هلن
  .إخل. ؟عليا شهاديت أليست مجيلة؟

 ذلك استحقت إذا تسجن أا هلا وصيانته للمرأة اإلسالم إكرام ومن
 هاإطالق شرعية جهة رأت وإذا فيه، رجال ال حبت نسائي سجن يف شرعا

 املرأة إطالق أن املناطق، إحدى يف اهليئات رؤساء أحد حدثين وقد فتطلق،
 إىل املركز أحاهلا إذا وذلك للفاحشة، يقود من مبرتلة اهليئة تصبح أن من خري
  !.أخرى جهة

 -تسمى كما- االجتماعية التربية دور نزيالت يتحول كيف رأينا وقد
 اية عطلة يقضني جدة، يف الدور نزيالت بعض أن ذلك ومن بغايا؟ إىل

  .اهلدى يف األسبوع
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 وملا األمريكية، املرأة حال من بكثري خري احملافظ جمتمعنا يف املرأة وحال
 البنات، مدارس يدخلون قد التعليم مديري بعض أن هنا، القبائل بعض بلغ

  . ذلك من بنام حلماية بالرشاشات خرجوا
 على البنات حلماية لرشاشةا بالبنادق خرجت اليت القبائل نشكر وحنن

 محلت وقبيلة عشرية كل أن لو: املزعومة املساواة دعاة ونسأل الغرية، هذه
  ؟احلال يكون فكيف السالح
 خيرقوا وأن واحلروب؟ الفوضى زمن إىل إعادتنا يريدون هؤالء أن أم
  !شهوام أجل من السفينة

 وهو الغامدي، مرمي والد فعل كما منها، تربأ ابنته غلبته ملا اآلباء وبعض
 قبضت إا له وقالت اهليئة كلمته إذا وبعضهم املعروفة، األجاعدة قرية من

  .وهكذا ... شئتم ما فافعلوا" بنيت ماهي ختسا: "قال بنته على
 أكان سواء البنني، تعليم عن البنات تعليم بفصل نطالب فنحن وعليه

 كليا فصال ويفصل يا،جامع أو ،-يسمى قد كما ابتدائيا أي- أوليا التعليم
 عبداهللا الشيخ كلمات ومن ا، يليق ما إال املرأةُ تدرس وال ومنهجيا إداريا

 وذكر". جمرم) وكذا كذا (البنات يعلم الذي إن: "قوله اهللا رمحه محيد بن
 التدبري "البنيني يعلِّمون وهل املرأة، بشؤون هلا عالقة ال رجالية منهجية مواد

  "ذلك؟ وأمثال والطبخ واخلياطة املرتيل
 يقوله ما نفس هو اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ قاله الذي وهذا

 بني االختالفات إن": "كاريل أليكسس "الدكتور يقول احلديث، العلم
: يقول مث .." التناسلية باألعضاء اخلاص الشكل من تأيت ال واملرأة الرجل

 االعتقاد إىل األنوثة، عن افعنيباملد اجلوهرية احلقائق ذه اجلهل أدى لقد"
 واحدة قوى مينحا وأن واحدا، تعليما اجلنسان يتلقى أن جيب بأنه

 الرجل، عن كبريا اختالفا ختتلف املرأة أن واحلقيقة متشاة، ومسؤوليات
 فيجب: "يقول أن إىل" جنسها طابع حتمل جسمها خاليا من خلية فكل

  ".ةاحملدود وظائفهن عن يتخلني ال أن عليهن
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 إلغائها، قبل البنات تعليم رئاسة إىل أورويب، تعليمي وفد جاء وقد
 يضعف االختالط إن: "قال مما وكان الفريدة، التجربة ذه إعجابه فأبدى

 إال االختالط يف يكن مل ولو عامليا، وجمرب حق وهذا" العلمي التحصيل
 ولكن ضعافها،إ وال اشتدادها جيوز فال لكفاه، إضعافها أو الشهوة اشتداد

 والبنات البنني لتعليم وجعلوا الفريدة، التجربة هذه إلغاء استطاعوا املفسدين
 أن ومع الطرفني، بني والنفسية العضوية الفوارق مع واحدة إدارية جهة

 غري مادية ميزات هلا امللغاة الرئاسة أن معو ديوث، غري حمافظ جمتمع اتمع
  .األخالقية امليزات

 من كثريا تستأجر حاليا والتعليم التربية أو املعارف رةوزا تزال وال
 أكثر مثلها متلك ال كثرية، وأراضي مباين املدجمة الرئاسة متلك بينما املباين،

  .والتعليم التربية فيها مبا الوزارات
 من فكثري شاهد، مبا األورويب الوفد ذهول أو مفاجأة يف غرابة وال
 ال أعداؤه، رمسها اليت املشوهة الصورة إال اإلسالم عن يعرفون ال الغربيني

 اتمعات إىل أحدهم جاء فإذا" املستشرقون "املتسترون الرهبان سيما
  .قرأ ملا مناقض ألنه يرى، ما يذهله اإلسالمية

 كتاا يف" أرمسترونج كاترين "عنها كتبت املشوهة الصورة وهذه
 إىل الطريق "كتابه يف أسد حممد ذلك عن وحتدث ،"املقدسة احلرب "املسمى

" جوته "األملاين الشاعر كان قبله ومن" ريو سان شارل "وكذلك ،"مكة
 روبرت "كتب كما" جاالوي جورج "الربيطاين النائب جند املعاصرين ومن

 ملا أنه حىت اإلسالمية البالد من كثريا زار الذي املعروف الصحفي" فيسك
 جاء الذي وما غريب، يمظهر فأنا معذورون،: قال األفغان بعض أدماه

 جريدة كتاب أحد هو هذا فيسك وروبرت!". الشر إال لغربا من بالدهم
 يف اإلخوة بعض ولكن زياريت، أراد أنه كتب وقد بريطانيا يف" االندبندنت"

  .هللا واحلمد يزرين، فلم بالتشدد له ووصفوين مين حذروه اهللا هداهم أا
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 أخت وكذا لإلسالم اهللا اههد الذي" هديل "اللورد عنها كتب وكذلك
  ".بلري توين "زوجة

 اإلعالم نظر يف وأصبحوا غرباء األسف مع الفضيلة دعاة أصبح لكن
 للمفسدين فهنيئًا حراماً، منصب أي توليتهم وأصبح متطرفني، أو إرهابيني

 ومن والرويبضة والنطيحة واملتردية التدين أهل من انتكس نملو املناصب،
 باسم كتب ومن أن الغربة مظاهر ومن العاجلة، وآثر رةباآلخ الدنيا اشترى
 أخذوا صحويا، كان أنه ذكر لكنه ما كنية حتت شخصيته أخفى أو مستعار
 األسود أما الفهم، يف خمطئ بأا االعتراف فيها أن مع ونشروها، أقواله

 ولسنا وغريها، وأا وبريدة الدمام وسجون وذهبان احلائر فمسكنهم
 حيكم قد القضاء إن إذ منهم أكثر حنن بل بأشهر، إداريا جننس كاليهود
  !.سنوات بعشر فوقه يكون قد اإلداري التمديد ولكن سنوات مخس بسجن

 على األمريكي العدوان بعد األفغانية املرأة مكانة هبطت وإمنا
 والغناء، اخلمور وشرب واجلرمية واالحنطاط التربج انتشر فحينئذ أفغانستان،

  .كثريا طالبان على األفغان يبكي سوف: قال حني) علوين سريتي (وصدق
 به يؤمن ال املسلمني، بالد يف بعضهم يعجب قد الذي االختالط وهذا

! خمتلطة غري الكليات عشرات قدوم هي اليت أمريكا ففي الغربيني بعض
 يف حىت بل فقط، املقدس الكتاب حزام يسمونه الذي اجلنوب يف ليس وهذا

 يف الراهبات عند أما  وكارولينا، وجورجيا، فرجينيا، مثل ألخرىا املناطق
  .مدينة كل يف به املعمول فهو أمريكا

: قوهلم التعريف يضمنون جامعة أو كلية أي يعرفون حني واألمريكان
  .خمتلطة غري أو خمتلطة إا

 جمتمع املسلم اتمع إن االختالط دعاة أو امللحدين بعض وقولُ
" اجنلز"و" ماركس كارل اخترعها شيوعية عبارة هي سلُّطي،ت أو ذكوري
 ومن النسائية احلركة جاءت مث فارس، بالد يف املزدكية كانت وقبلهما
 ،"املرأة ضد التمييز "بعبارة" غرامشي"و" ماركيوز "مثل اليساريني من يؤيدها
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 واملساواة الشرقية، اتمعات مث الغربية اتمعات ذلك وراء وانساقت
 تعمل إا تقول اليوم املتحدة األمم وهيئة والشقاء، التخلف هي إمنا املزعومة
 مل تأسيسها ومنذ ،متيز نفسها اهليئة هذه أن مع! املرأة ضد التمييز ملنع جاهدة

 للنساء جتعل" الفيفا "مثل العاملية الرياضية اهليئات حىت بل امرأة، أمينها يكن
 غري للرجال فهو الصني ماراثون أما ،مثال كالسباحة خاصة أوملبية ألعاب

 كيلو مخسة النسائي املاراثون مسافة مثال الصني جعلت وقد النساء، ماراثون
 متراً، كيلو وأربعني واحد من أكثر الرجايل املاراثون مسافة أن مع مترات

 جتنبها على النساء حترص الرياضة من أنواع وهناك األثقال، رفع وكذلك
 العضالت، يف تشنج تسبب إا ويقلن األثقال، ورفع تالدراجا سباق مثل

 تكون من بيوم لبناء يستأجرون فال ذلك، يعرفون والتجربة بالفطرة والناس
  !نسائية عمالته

 وهي االجتماعي، التطور نظرية هو املغرورون عليه يعتمد ما وأكثر
 قضية يف الباحثني أحد يقول بطالا، نفسه االجتماعي البحث أثبت نظرية

 تمعات املنهجية الدراسة عن جتمعت  اليت احلقلية املعلومات إن: األسرة
 نشأة تفسري يف التطور نظرية فساد أثبتت العامل من خمتلفة أحناء يف إنسانية
 الفرض خطأ على االنتربولوجية الدراسات دلت وقد: "يقول مث" األسرة
 النظام فمرحلة جنسية، شيوعية مبرحلة مر قد األسري النظام بأن القائل

 أن" لوي "األمريكي العامل أثبت وقد األبوي، النظام مرحلة مث األموي،
 صورة هي التطور نظرية أصحاب إليها يشري اليت احلرة اجلنسية العالقات

 اخلبري العليم قول يكذبه الظن من أدىن هو الذي الوهم وهذا: أقول ،"ومهية
   .   -   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: شأنه جل

 جلأوا الفرضية هذه خطأ الدراسات أثبتت أن وبعد ]١:النساء[ ﴾1   0   /
 اهللا كالم فخذ بعيدة، عنها وهي العلمية تدعي انتقائية وكتابات حبوث إىل

  .ونظرياا السعداوي نوال هراء عنك ودع االختصاص، أهل وكالم
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 املرأة بأن اجلزم نستطيع السليمة نسانيةاإل والفطرة اإلسالمي وباملقياس
 الذي اليمنية املرأة تقدم ومن متأخرة، أمريكا يف وأا متقدمة، مثال اليمن يف

 يف حدث كما مظاهرة، يف كانت وإن حىت تتحجب أا به تشعر ال رمبا
 وهي تنتقب، مثال ممرضة تعمل أن اضطرت إذا وحىت وعدن، وتعز صنعاء

 ال نادرة قلة هناك واملتعلْمنات أحد، عليه جيربها ال ةطائع خمتارة تتحجب
 مصنع يف يعملن أن مع حمجبات، اليمنيات رأيت وقد املدن، يف إال توجد
 مينية مراسلة هلا جتد لكي كثريا الفضائية القنوات وجتهد بصنعاء، القطن
  .وجهها تكشف أن ترضى

 احلجاب متزق دفق املسلمات من للغرب املقلدات املتأخرات بعض أما
 إنه يقال لشاعر نشرت اليت هنا، الصحف بعض أوصتها كما حترقه، أو

 لشاعر أخرى صحيفة ونشرت اخل،...) الربقع ذلك مزقيه مزقيه (شيعي
 على تقدم من كل أبشر وأنا ،"القناع نزول وحىت تبت منذ: "قوله حداثي

 امرأة أن وبلغين -زمنال طال وإن- اهللا، من وانتقام بعقوبة الشنيع العمل هذا
  .هي فاحترقت احلجاب حترق أن أرادت بنغالديش من

 حجاا خلعت جمتمعها غادرت فإذا وعادة، تقليدا تتحجب وبعضهن
 الدكتور ذلك وصف وكما! بنفسي رأيت كما الطائرة، تركب أن مبجرد

 يف بالرياض التخصصي املستشفى يف يعمل كان الذي األمريكي" جراي"
 ورأى احلفالت، إحدى على جتسس كيف وذكر ،"احلجاب حتت "كتابه
 وبالدهن، التخصصي يف الساقطات" جراي "وذكر القاعات أحد يف النساء
: وأتساءل ألعجب وإين أعماهلم، وبعض العاملني أصدقائه بعض ذكر كما

  ؟التلصص ذا الطب عالقة ما
 خبلع اوقرينا شعراوي هدى جلبته الذي الشؤم يذكر التاريخ يزال وال
 املصري، الوفد رأوا ملا املؤمترات إحدى يف الغربيني أن ويذكر احلجاب،

 مستعارة فهي تكشفه اليت وأما فعال، مصرية هي وجهها تغطي اليت إن: قالوا
  !أخرى دولة من
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  :الشاعر قال والنفور الريبة على دليال العرب عند الوجه كشف وكان
  سفورها الغداة منها رابين فقد **   تربقعت ليلى جئت ما إذا وكنت

 لبس يف التغريات من رآه ما إدريس شيخ جعفر األستاذ وصف وقد
  يرجع؟ مث يصطدم أن بد ال أم غريها يعترب أفال مصر، يف احلجاب
 ،)احملرمة تنتقب ال: ( قال وجهها املرأة تكشف فقط احلج ويف

 بنا مر فإذا وجوهنا نكشف كنا: "عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم وقالت
 باإلمجاع، الفتنة عليها أو منها خيشى من حق يف وهذا ،!"غطيناها ركب
   H﴿: تعاىل قال الكبرية للعجوز أفضل هو كما متأكد الشابة حق يف وهو

I   J   K﴾ ]أن يظن الكرام الصحابة بعض كان وقد ،]٦٠:النور 
 يف كما باخلطا بن عمر كحال أصال، املرأة أحد يعرف أال معناه احلجاب
 يكن مل وملا ،"خترجني كيف فانظري سودة يا عرفناك قد: "قال فإنه الصحيح

  .ليال احلاجة لقضاء خيرجن النساء كان كنف، البيوت يف الزمن ذلك يف
  :يقول إذ الشاعر وصدق

  البغي؟ على احلَصان فضلُ فما ** التعري يف التقدم كان إذا
 الشيطان خدع قدمي، شيطاين مقصد وهو تقدما التعري يكون وكيف

   [   \   ]   Z﴿: فقال تعاىل منه وحذرنا فيه ليقعا وحواء آدم أبوينا
^   _   `   a   b   c   d   e   f   g   h﴾ ]٢٧:األعراف[ 

 والعدل الغافل وتنبيه اجلاهل وتعليم الشبهة كشف هو علينا والواجب اآلية،
  .اإلنكار يف والرفق القول يف

 اجلرائد بعض زرت بذلك وعمالً إنسان، كل مع بالعدل أمر تعاىل واهللا
 جريدة زرت وممن كُتاا، على وتعرفت حجة، أو عذر لديها هل أرى لكي

 حمرريها بعض ولقيت املدينة، جريدة كتاب بعض لقيت كما جبدة، عكاظ
 أيضا وقابلت كشفها، علي جيب شبهة للقوم لعل وقلت وسيط، مرتل يف

" اجلرمية مكافحة "مسؤويل بعض وأعرف وطن،ال صحيفة حمرري بعض



 

 
 

١٣٨٨ 

 يريد االختالط من اكرب جرمية وأي االختالط، يؤيدون ممن الداخلية بوزارة
  !هؤالء؟

 والسؤال كثريا، تدهور قد األمن أن املسؤولني أولئك بعض أخربين كما
 األسباب أحد التربج أليس مث اإلعالمية؟ التطمينات نصدق أم هؤالء أنصدق

 ن وتذهب مثال بيشة من الفتيات البشرية الذئاب ختتطف وكيف ذلك؟ يف
  ؟جدة إىل

 العشر الدول من كانت أن بعد اململكة إن املسؤول هذا يل قال وقد
  .املائة بعد أآلن أصبحت األمن يف األوائل

 متربجة العمارات أصبحت بل املرأة، على مقتصرا يعد مل عندنا والتربج
  .فشيئا شيئا الدياثة تبدأ وهكذا باهللا إال قوة وال حول وال

 يل قال وقد باحلق، يعترف من وقليل اآلخر غري بعذر يعتذر بلد وكل
 أمريكا يف األمن قلة إن: األمن موضوع يف ناقشتهم الذين األمريكيني بعض

 وحدها بنيويورك يسكنون الذين إن: "وقال فيها، السكان كثرة إىل مرجعه
 عندنا الطيبة العادات أن على أنا أصررت مابين ،"كلها اململكة سكان مثل

 من آمن كوننا يف السر هي االسترجال وقلة لدينا الذي احلجاب ومنها
  .أمريكا

 سبب ليس للتعويض إنه" أدلر "الباحث عنه قال الذي االسترجال وهذا
 اجلرمية معدالت يف ارتفاعا العامل دول وأكثر األمن، فقد سبب هو بل األمن،

 التعري يكون وكيف وتعريا، اختالطا أكثرها هي التحرشو واالغتصاب
 لبعض قرأت وقد الشمس؟، مطلع عند قدميا القرنني ذو رآه وقد تطورا

 وهذا االستوائية، للمناطق ذهب القرنني ذي بأن ذلك تأويل املعاصرين
 أن ذكر وإمنا محئة عني يف تغرب الشمس إن يقل مل واهللا اآلية، للفظ خمالف

 بالد فهو املشرق أما للناظرين، تبدو وهكذا كذلك، وجدها القرنني ذا
  .اليوم إىل عندهم التعري يزال وال اوس



 

 
 

١٣٨٩ 

 أحد يف للعالج لندن إىل ذهبت: "السن كبار أحد يل قال وقد
 إن اهللا فدعوت عاريات، شبه متربجات هناك النساء فوجدت املستشفيات

 اهللا ينتقم أن فساد عن كان وإن خلتهن، اهللا يسد أن فقر عن تعريهن كان
 إال عورتك استر: ( قوله ذكرت مما وكان منك، اهللا تقبل فقلت ،"منهن
 العري، جترد املتباضعان يتجرد أن  ويه ،)ميينك ملكت ما أو زوجك عن

 بأن حكموا عراة شبه أو عراة الناس رأوا إذا اليوم االجتماعيون والباحثون
 كان من فقط هو املتأخر جيعلون لليربالينيا ولكن متأخر، بدائي اتمع هذا
  !.متطور فهو نيويورك يف كان إذا أما األمازون، يف

 على االفتراء جيوز ال الدينية واألخالق اإلسالمية املعايري وحبسب
 حيل وال التقدم، تمعنا يريدون الذين الفضيلة دعاة على وال احملجبات
 على يفتري من كل أن ولو ت،رأي كما والصحف القنوات يف م التشهري
 مل إن- القضاء عليه وحيكم للمحاكمة يقدم اهليئة على أو احلجاب ذوات
  .تقال اليت الباطلة االفتراءات من كثري الختفى -يقول ما يثبت

 السابق، البنات تعليم رئيس الراشد، محد بن ناصر الشيخ اهللا ورحم
 ما بإثبات ويطالبهم مة،احملك إىل وجرائدهم الصحفيني حييل كان الذي

 ملا الكامل واخلضوع اهللا شرع إىل التحاكم مقتضى هو فهذا شرعا، يقولون
 ألطلق وإال الشرع، حتت مجيعا وأننا القضاء استقالل وحقيقة اهللا، أمر

  .رأينا كما العنان أللسنتهم املفترون
 ميعاقبه وال الرمسية، املعاملة يف ذكر له ليس ما يفترون أم والعجب

 حرية بذريعة يفتري أن أحد ألي حيق وهل حالل؟ االفتراء فهل أحد، عليه
 املنافية الذرائع من وأمثاله الرابعة؟ اجلاللة صاحبة شأن من ذلك وأن التعبري
   O   P﴿ :وقوله ]١٨:ق[ ﴾A   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: تعاىل لقوله

Q   R   S   T﴾] اآليات ]١١-١٠:االنفطار.  
 املتربجات، إحدى على لني، هني بأسلوب أنكر األفاضل لدعاةا وأحد

 الطريق عكس وسار سكر الفساق وأحد يقل، مل ما وقولوه الصحف فامته



 

 
 

١٣٩٠ 

- اهليئة أن هو موته سبب أن نشرت الصحافة لكن فمات، حفرة يف وسقط
  .الحقته -اهللا رمحها

 كثري فيه كالم مبجرد املعارف، وزارة يف ودجمها كلها الرئاسة إلغاء أما
 خالفت وإدارات وزارات من وكم جيوز، ال أمر فهذا واالفتراء الباطل من

 حوادث بعد مثال البلديات أدجموا وهل غريها، يف يدجموها ومل فعال،
 اإلدارات بدمج الرئاسة بإلغاء صحفهم طالبت الذين طالب وهل السيول؟
 ملا" املرشد علي "الشيخ لةباستقا املطالبون صمت وملاذا إلغائها؟ أو املقصرة
 واهلوى األعمى التقليد ولكنه وغريها؟ املشاعر يف الفظائع تلك وقعت
  العلماء؟ إال الرئاسة يتوىل ال بأن السابقة التعهدات وأين! والشهوة واجلهل

 القبيلة على أي هي، عليها تقع بناا محاية أن القبائل بعض رأت وملاذا
 اخلطأ عالج كان ومىت ؟الرشاشاتب وخرجت خرىأ جهة على وليست
  ؟ناجحا باخلطأ

 مستقلة الرئاسة تكون أن من أفضل التعليم لوزير نائبة وضع وهل
   #   "   !﴿: باملرأة تتعلق أحكامٍ بيان بعد قال الذي اهللا وصدق بالفعل؟

  .]٢٧:النساء[ ﴾-   ,   +   *   (   )   '   &   %   $
   " !﴿: بقوله) النور سورة (الفضيلة سورة سبحانه وافتتح

  .اآلية ]١:النور[ ﴾#
 كان وملا االختالط؟ دعاة يريد ذا وما العاملني رب يريد ماذا فانظر

 تجد مل وشهوة، تقليد عن بل وتفكري عقل عن يصدرون ال االختالط دعاة
 أصل يف نناظرهم أن وجيب والربهان، واحلجة واملنطق بالعقل املناظرة معهم

 يقولوا أن وإما الدين، أحكام هلم فنبني مؤمنون إم يقولوا أن فإما الدين،
  .أوىل هو فيما فنناظرهم كفرة أو ملحدون إم

 للسيارة، املرأة قيادة دائرة يف حمبوسني علماؤنا يظل أن هو حقاً واملؤمل
 ومن الشورى، جملس يف عضويتها خالل من اتمع قادت ذلك قبل أا مع

 -األسف مع- ويشبهون ذلك، وغري البلدية االنتخابات يف مشاركتها خالل



 

 
 

١٣٩١ 

 يطرق واستمر الدار صاحب له ليفتح الباب طرق الذي الغيب الطارق ذلك
  !بالتجارة هو واشتغل السوق يف بابه الدار صاحب أقام أن بعد حىت

 جبدة العلوم كلية يف بالطالبات الطالب خلط املتعاقدين األساتذة وأحد
 واستشار فتردد للمسؤولني، بذلك يكتب أن اهللا رمحه ازب ابن الشيخ فأراد

 ذلك أما وانصحه اجلامعة مدير استدع -غريي وقال- له فقلت احلاضرين
 يدل مما اجلنسية أعطوه أم النتيجة فكانت زكيته، عنه كتبت فإن املدرس

  .فعال كتب الشيخ أن على
 إال هو ما املعارف وزارة يف البنات تعليم رئاسة دمج أن أشك ولست

 الرجل يشرف حيث اجلامعات، يف اليوم ينتشر بدأ الذي لالختالط مقدمة
 وإذا ثول، جامعة بإنشاء الكامل لالختالط مهدوا وقد والعكس؟، املرأة على

 من األنبياء منه حذر ما وهذا باململكة، جامعة كل يف جيعلونه فسوف سكتنا
   ~  {  |  }  y  z﴿: صاحل نبيه عن اهللا ذكر كما فقالوا قبل،

  .]١٥٢- ١٥١: الشعراء[ ﴾¤   £   ¢   ¡   �
 أمثال من الغربيون، كتبه ما إىل فليستمع والسنة الكتاب يتبع ال ومن

 إن: "فيه وقالت ،"للسعوديني مفتوح خطاب "كتبت اليت الربيطانية الباحثة
 أن للغرب مسحتم أنتم "وفيه ،"بالفخر تشعرون جتعلكم كثرية أشياء لديكم

 أكرب بتصدير تسمح املتحدة الواليات دميقراطية إن "وفيه ،"بقدميه طأكمي
 أم لألمريكيني تبينوا أن عليكم: "وتقول ،"العامل يف العارية للصور صناعة
 اجلرائم من أمريكا يف ما وتذكر ،"الدخل يف واملرأة الرجل بني مييزون

  .ذلك وأمثال األسري والعنف واالغتصاب
 تدرجييا ذلك يفعلون وإمنا فجأة حيدث ال التعري أن له نبيهالت ينبغي ومما

  :الشاعر قول حد على
  فلقاء فموعد فكالم**  فسالم فابتسامة نظرة

  !.حرام النقاب إن يقولون مث خالف فيها الوجه تغطية إن أوال ويقولون



 

 
 

١٣٩٢ 

 بأن طالبوا توظفت فإذا تتوظف، أن بد ال املرأة إن األمر أول نوويقول
 بال الزواج يف احلرية هلا تكون وأن كافرا املسلمة تتزوج وبأن لكالرج ترث
  .ويلّ

 احلركات يسمى ما ظهور إىل أديا املرأة وعمل الغرب يف واالختالط
 حركة ومنها البيت، إىل بالعودة تطالب احلركات وهذه املضادة النسائية

 عملت نأ بعد" مورجان مورابيل "األمريكية أسستها اليت" العامل نساء كل"
  . للفيسبوك مديرة كانت من العمل جربن الآلئي العائدات ومن وجربت،

- ،"أعود بييت إىل "كتاب" كوالنج كريستيان "فرنسية امرأة وألفت
 كثريا، الوجه بتغطية معجبات -خصوصا واألمريكيات عموما والغربيات

  وجوههن؟ ويغطني بيون إىل األمريكيات كل يعود حىت ننتظر فهل
 يف احملافظ االجتاه ومثلها" اإلجهاض "حترم املذكورة احلركات نأ كما

 وانقسم األمريكي، اتمع منها عاىن طاملا مزمنة مشكلة واإلجهاض أمريكا،
 ال املتحدة للواليات رئيسا ينتخب من وكل ومعارض، مؤيد بني هناك الناس

 وإما خصمه، مع التلفزيونية املناظرة يف إما اإلجهاض، يف رأيه يبدي أن بد
 الغربية االت إحدى أجرته استفتاء ويف معا، فيهما وإما االنتخابية محلته يف

% ٩٠ إن: قال" احلرمي؟ عصر وأهال احلرية، عصر ودعا نقول هل "بعنوان
 مللنا:"قلن مما وكان البيت، إىل العودة يرغنب إن العامالت النساء من

 للمرأة، شيء أشرف هي األمومة ":وقلن" املترو لركوب مبكرا االستيقاظ
  ".أما تكون أن وسعادا

 من أرقى سابقاً طالبان حكومة إن يقولون األمريكان من كثريا وجتد
 زراعة وإن طوعا، اإلجهاض عن متتنع األفغانية املرأة وأن حكومتهم،
 أفضل األفغانية املرأة وإن األمريكي، االحتالل أيام ازدهرت إمنا املخدرات

 من الضب جحر يف الداخلون ذلك يعي فهل األمريكية، املرأة من حاال
  ؟العرب جزيرة يف اللرباليني
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 فكيف أمريكا من أرقى -أمي وأكثره- األفغاين الشعب كان وإذا
  ؟اجلزيرة شعب

 املخدرات، وحتارب االختالط حتارب بأن املعنية اجلهات نطالب وحنن
 الورقية، واملناديل الالعبني رصدو على" للمخدرات ال "تكتب أن يكفي وال
 اجلهات أن ولو والضعيف، الشريف على احلد ونقيم بالدين ذلك نربط بل

 اآلفة هذه على لقضت السالح حتارب كما املخدرات، حاربت املختصة
 الفرق لرأيت احلسبة لرجال تابعة مكافحاا إدارات جعلت ولو الشنيعة،
 وأشد ا، املخدرات حتارب أمريكا فحىت العسكرية القوة جمرد أما الواضح

  .الربا أكل الزنا من وأشد الزنا، املخدرات من
 الغراء الشريعة حرمت ومحايتها وتكرميها املرأة صيانة أجل ومن
 حمرم، بال املرأة تسافر أن وحرمت م التشبه وحرمت بالرجال اختالطها

 احلجاب ترك مرأةلل جيوز فال ، النيب سنة وبينته اهللا كتاب أوضحه واحملرم
 بعض تفعل كما آخر مع مقابلة يف أو البقال أو اخلياط أو الطبيب لدى

 يف السيدات قسم يسمى ما تدخل وبعضهن حمرم، غري أحد أي أو املذيعات
  .لالختالط مقدمة ذلك ويكون كذا شركة يف السيدات فرع أو املطعم،

 أن ولوال ،"والباني "يف جثتها ووضعت ابنتها قتلت األمريكيات وإحدى
 األفعال هذه وألمثال أخربته، ملا للجثة الكريهة الرائحة من تضايق العشيق
 أن الطفل حق من وجعلوا مالية غرامة زوجته يضرب من على جعلوا

  .بذلك أحدمها أو والداه عامله إذا بالشرطة يستنجد
  .اإلسالمي العامل يف احلكام بعض سار الضالل أولئك منهج وعلى
 اإلسالمي احلجاب يفضلن عامة والغربيات األمريكيات من وكثري

 للفطرة موافقة إما وذلك وجوههن، ويغطني يتحجنب النساء كل أن ويتمنني
  .غريهن يروا أن أزواجهن على منهن غرية وإما السليمة،



 

 
 

١٣٩٤ 

 أو استحياء على متشي تأتيك أن ميكن ال ومقلدوها الغربية واملرأة
   $   #   "   !﴿ اهللا ذكر كما اهلمح بل القول، يف خضوع بال تتكلم

  .]٤٤:الفرقان[ ﴾1   0   /   .   ,-   +   *   (   ')   &   %
 من أن كما األجانب، عن جسدها املرأة تغطي أن عندهم الكبائر ومن

 بعض كان كما بصره لغضه أعمى أنه الناس يظن غربيا رجال جتد أن احملال
  .السلف

 إىل ا يسافر أن عليه وتقترح شرقي، خطبها إذا تفرح الغربيات وبعض
 ورمبا بأنفسهم، حدثوين وقد األزواج، أولئك بعض أعرف وأنا الشرق،
  .منها تفصل ولكنها عالية وظيفة يف هناك املرأة كانت

 تزين ال إا ويقول سوداء مسلمة امرأة يتزوج البيض الغربيني وبعض
  .إسالمه قبل جيدا يعرفهن كالاليت

 احلسنة باخللقة علينا اهللا فضل ننسى أن ا والكفر عمةالن جحد ومن
  .التائهني أولئك ونقلد اهللا حرم ما نستحل وأن احلسنة، والبالد

 اهللا، خلق وتغيري والنمص والوشم الوصل حرمت املطهرة والشريعة
 وأفضل اللغات أفضل لنا واختار تقومي، أحسن يف خلقنا الذي هللا واحلمد
  .اعالبق وأفضل األلوان

 خيلق كأن باألعلى، األدىن استبدال األعمى والتقليد اهللا خلق تغيري ومن
  .للغربيات تقليدا زرقاء عدسة مكاا فتضع سوداء املرأة عني اهللا

 الشمس يف بالتقلب إما لوننا، الكتساب جيهدون أنفسهم والغربيون
 يف شاهدت كما لذلك جراحية عمليات بإجراء وإما بعيين، رأيت كما

  . لذلك أدوية بتناول أو الصحف، يف قرأت تلفازال
 يتوفر فيها اليت مكة هلا اختار أنه األمة هذه على اهللا فضل ومن

 محاها اليت العرب جزيرة هلا واختار اجلراثيم، متوت حرارا ومن األكسجني
 مصدر أكرب هي اليت الصحراء وفيها اإلسالم، قبل حىت املعتدين من اهللا

 حلم هي منها تضايقنا أو كرهناها رمبا اليت الشمس وهذه الشمسية، للطاقة
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 يروا، يكادون وال الضباب يف هناك يعيشون حيث الغربيني، من كثري
 فيتامني من وحمرومون يروها، كي السحب لتفريق الطائرات ويستخدمون

 املواطنني أحد وهو فالنا أن احلداثية صحفنا إحدى يف قرأت وقد ااين،) د(
  !والعبودية التبعية فلتكن وهكذا الشمس طعم له بوطن لمحي هنا

 لنا خيتار ال كيف أرض، أفضل وأسكننا بقعة، أفضل لنا اختار فالذي
  ؟شرع أفضل

 بشرة على أسود شعرهم وأغلب وغربا، شرقا انتشروا واملسلمون
 تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر فكما الروم أما يكون، ما أمجل وهذا بيضاء
 كتب وتصفهم العثانني، صهب بأم متام أبو وصف وقد ،سبوطة فيهم

  .القطط عيون مثل وعيوم أشقر شعرهم بأن املتأخرين
 بعض يصبغ أن الفاسقات، أو باملمثالت أو بالكافرات التشبه ومن

 املولود ولد ورمبا اهللا، خلق يغري مما حنوه أو األشقر باللون شعورهن النساء
 أعطاها اليت واخللقة اخللق على اهللا نشكر أن فينبغي أبيض، وشعره الغريب

   §﴿: تعاىل قال كما الشيطان أمر من فهو خلقه نغري وال املسلمني،
¨  ©  ª﴾ ]خلق املغريات (.. الشريف احلديث ويف ]١١٩:النساء 

 أمريكا من أو يهودي أنه فاعلم الشعر، أسود الغربيني من رأيته ومن ،)اهللا
  .اجلنوبية

 سود ألحد الغنائم حتل مل: (قال الغنيمة حل لنا بني ملا  والنيب
  ).قبلكم من الرؤوس

 ويتناسلون، يتكاثرون واجلديدة، القدمية املالتوسية عكس واملسلمون
 والتناسل، بالتكاثر املباركة األمة هذه وأمر النكاح على  النيب حث فقد
 يوم ألمما بكم مفاخر فإين ،تناسلوا تكاثروا: (قوله ذلك يف جاء ومما

 عليه وقال القيامة، يوم تابعا األنبياء أكثر عليه اهللا صلوات وهو ،)القيامة
 ،)فليتزوج الباءة منكم استطاع من ،الشباب معشر يا: (والسالم الصالة
 هي األمة هذه رهبانية وأن اإلسالم، يف رهبانية ال أنه عليه اهللا صلوات وأعلن
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: قال مما فكان التبتل أرادوا الذي ثةالثال على وأنكر اهللا، سبيل يف اجلهاد
 يف ألمته يأذن ومل ،)مين فليس سنيت عن رغب فمن النساء وأتزوج(... 

 من خلفاؤه وتزوج النساء، من فأكثر عليه اهللا صلوات تزوج بل اخلصاء،
 والزواج ،"الدنيا من ليست النساء كثرة: "قال العلماء بعض إن حىت بعده،
   l   m   n   o   p   q   r   s﴿: تعاىل قال يعامج الكرام األنبياء سنة

t﴾ ]به نادى ما عكس األمة هلذه شرع تعاىل اهللا أن أي ،]٣٨:الرعد 
 مثل اجلديدة املالتوسية داعة من الغربيني من كثري عليه وما" مالتس"
 وكذلك أمريكا، يف" نورتن تشارلز "أو فرنسا يف" بيالس فرنسيس"

 وأمريكا واهلند اليابان يف الضالّ الفكر هذا جتد بل وأمريكا، أوربا حكومات
  .اإلسالمية اتمعات عليه الغرب وحيث اجلنوبية،
 ،٢ ،١ أي حسابية مبتوالية يزيد الغذاء أن نظريته يف" مالتس "زعم وقد

 ،١٦ ،٨ ،٤ ،٢ أي هندسية مبتوالية يزيدون السكان أن حني يف ،٤ ،٣
 وممن وسيلة، بأي منهم التخلص وأوجب ءالفقرا إىل اإلحسانَ حرم ولذلك

 احلزب عن األمريكية للرئاسة املرشح" بوكانني "فأكثر" مالتس "على رد
 على تعتمد اليت اآلن املتحدة األمم إحصاءات وكذلك اجلمهوري،
 سكانه ونقص هرمه من اليوم الغرب وشكوى للدول، احمللية اإلحصاءات

  .باستمرار
 زراعة إمكان وكذلك والغاز، للنفط احلديثة االكتشافات عليه يرد ومما

 شيئا، عنه" مالتس "يعرف مل مما ذلك وأمثال الصحراء، وزراعة البحر
 وحدها تستثمر اليوم وروسيا عشر، الثامن القرن أواخر ذلك قال فمالتس

  . دوالر مليار ٣٠٠ اجلنويب القطب يف
 والسلب نهبال يف ولكنها السكان زيادة ليست احلقيقية العامل ومشكلة

 على الدولة سيطرة باسم ذلك بوا سواء املال، على املتسلطون ميارسه الذي
 آخر لون وهي" اخلصخصة "باسم أو عامة، مؤسسة تسميته مع شيء، كل
  .املال رأس سيطرة من
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 يعود حىت أخرى، دوامة يف وتدخل دوامة، من خترج البشرية تزال وال
  . رسوله وسنة اهللا كتاب إىل الناس

 الشعوب قتل على يندم مل جنده املقيتة النظرية ذه الغرب إميان ومن
 آسيا ويف األمريكيتني يف الشنيعة اازر فارتكب ،"متحضرة غري "مساها اليت
 الذي اهللا شرع من هذا فأين بلده، يف والفقراء اليتامى عن فضال أفريقيا، ويف
 هم الثالثة وهؤالء ،]٨:اإلنسان[ ﴾7   6   5   4   3   2   1﴿ أنزل
 أرحم عليه وسالمه اهللا صلوات وكان جمتمع، كل يف واحلاجة الفقر مظنة
 األوالد قتل عن كتابه يف شأنه جل اهللا وى حي، وبكل الثالثة ؤالء الناس

 قول اجلاهلية يف احلنفاء به يمدح ومما منه، عليهم الفقر خشية أو الفقر من
 والد نفيل بن عمرو بن زيد ومنهم املوؤودة، يحيي كان فالنا إن: عنهم الناس
   (   )   '   &   %   $   #   "﴿: تعاىل قال وقد العشرة، أحد زيد بن سعيد

: قال غال، قد ببغداد السعر إن السلف لبعض قيل ملا ولذلك ،]٦:هود[ ﴾*
 نأ وعليه أمر، كما نعبده أن علينا إن باليت؛ ملا بدينار احلبة كانت لو واهللا"

 ا املؤمنني عند" مالتوس "نظرية تعاىل اهللا كذَّب وقد ،"وعد كما يرزقنا
 الالجئني يستقبلون اهلرم هلذا ورمبا يهرم، الغرب نرى اليوم فنحن

 وبالد فلسطني من املهاجرين األملانية احلكومة تستقبل ورمبا واملهاجرين،
  .الصهيونية الدويلة أمن على منها حمافظة األخرى، الشام

 شهادة ويعطوا قومية، بطلة يعدوا الغرب يف األطفال ذات واملرأة
 يصدر أنه حني يف هذا بتخفيض، ذلك وغري القطار أو الطائرة لتركب بذلك

 األطفال ذات األسرة يعطي الذي الغرب وهذا ،"النسل حتديد "يسمى ما لنا
 قال لكولذ النسل، بتحديد املسلمني حكام يوصي أو يأمر إضافية، رواتب

 هذا فأين! أطعمهم؟ أين فمن مليونا كذا عندي كان إذا: العرب احلكام أحد
 عقّب الذي كشك عبداحلميد الشيخ اهللا ورحم اإلسالم؟ شريعة من القائل
 إىل اإلحسان ترك جعل تعاىل واهللا ؟ترزقهم أنت: بقوله املقالة هذه على

   6 ﴿: شأنه جل الفق باهللا، عياذا الكفر على عالمة واملساكني الفقراء
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7   8   9   :   ;   <   =   >   ? @   A   B   C   
D﴾] اهللا أجارنا النار أهل يسألون اجلنة أهل أن وذكر ]٣-١: املاعون 
: فيجيبون ]٤٢:املدثر[ ﴾   è   é   ê   ë ﴿ هلم ويقولون منها املسلمني وإخواننا

﴿  î   ï   ð   ñ   ò   ó   ô   õ   ö﴾] اآليات ]٤٤-٤٣:املدثر.  
 بعد يتكلم وال سائل كل على يتصدق الصاحل السلف بعض وكان

 إن: قال لك؟ يدعو أن منه تطلب ال مل: أصحابه بعض له فقال أبدا، ذلك
 ﴾A   B   @   ?   <   =   >   ;   :   9 ﴿: تعاىل قوله يعين. اجلزاء من الدعاء

 حيمل مبن أهال: سائل أنه وعلم يدق الباب مسع إذا يقول وآخر ،]٩:اإلنسان[
   $   #   "   ! ﴿: شأنه جل وقال لديه، ما أحب ويعطيه اجلنة، إىل زادي
   c   d   e   f   g   h   i﴿: وقال ،]٩٢:آل عمران[ ﴾'   &   %

j   k   l   m   n   po   q   r   s   t   u﴾ ]٢٦٧:البقرة[ 
   ²﴿: تعاىل فقال ذىواأل باملن الصدقة إتباع عن شأنه جل وى اآلية،

³   ´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â   
Ã   Ä﴾ ]وقال ،]٢٦٤:البقرة :﴿ n   o   p   q   r   s   t   u﴾ 

  .]٢٦٢:البقرة[
 أعطت، إن املتحدة األمم أن إفريقيا، من اإلخوة بعض أخربين وقد

 أموال من تعطي أا مع ،مسرطن بعضها بل غالبا، الفاسدة احلبوب تعطي
 أو تارخيها انتهى أغذية أو فاسدة، ذرة فوجدا تأملتها أنا: وقال املسلمني،

 الفالنية الدولة أعطت أا املتحدة األمم متن ذلك ومع الغربيون، يأكلها ال
 من تكون أن يكفي ال: أي. كالمه انتهى. والغذاء احلبوب من طنا كذا

 إحدى يف برملان عضو أن أنا قرأت وقد واألذى، نبامل يتبعوا بل اخلبيث
: قال. الفاسدة باللحوم تصنع ماذا احلكومة رئيس سأل الغربية، الدول

 بسعر يبيعوا يصدروا إذ وليتهم! األوسط الشرق دول إىل نصدرها
 دول من كثريا ومينعون غالية، بأسعار املغفَّلة للشعوب يبيعوا ولكن معقول،
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 ترغم مجعيات أو احتادات أو نقابات إنشاء من -يسمونه كما- ثالثال العامل
 تاريخ كتابة ذلك ومن بضائعها، على تريد ما كتابة على الصانعة الشركات

 الغرب يف يرغمون أم كما املتوقعة، واألضرار االنتهاء، وتاريخ اإلنتاج
 ير،التحذ يوجب ما أو الضرر، من البضاعة يف ما تكتب أن الشركات بعض

 يف مبكيالني يكيلون كيف فانظر ذلك، وحنو التعويض دفع على يرغموا أو
  .شيء كل

 األرض يف من ارمحوا: (فقال بالرمحة وسالمه عليه اهللا صلوات أمر وقد
 بأصبعيه وأشار ،كهاتني اليتيم وكافل أنا: (وقال ،)السماء يف من يرمحكم

 قلبك يلني أن أحتب: (أصحابه ألحد وقال ،)والوسطى السبابة الشريفتني
  . احلديث) طعامك من وأطعمه رأسه وامسح اليتيم ارحم حاجتك؟ وتدرك

 رم كتاب يف وأن وتقدمهم، املسلمني تفوق على يدل مما ذلك وأمثال
  .واالستجداء التقليد عن يغنيهم ما عليهم اهللا صلى نبيهم وسنة

 اخلريي، عملال على القائمني يسجن ممن للمحتاجني اإلحسان هذا فأين
 يوصل من على التعهد يأخذ أو ومؤسسام، مجعيام بقفل ويأمر يعاقبهم أو

 حيكم أنه ذلك مع ويدعي يريدون، من إىل الناس من عليها املؤمتن املبالغ
  !.بالشرع؟

 أهل جيعل بل منه اخلري يريد من مينع ال املايل اإلرهاب هذا بأن علماً
  .لألمر بغضه مع لذلك وحيتال سرا، ينفقون اخلري

 مطار أي يف ألعرفكم إين: مازحا الفلسطينيني إخواننا ألحد قلت وقد
  .فلسطيين أنه أعرف كثريين أطفاال له أرى من كل قلت مباذا؟ قال غريب،

  !!نطفته يهرب الفلسطيين األسري حىت
 يتكاثرون الفلسطينيني إن": (مائري جولدا "اليهودية العجوز وقالت

  ).األرانب كتكاثر
 الزيادة أي الدميغرافية القنبلة يسمونه ما اليوم الصهاينة خيافه ومما
 أن مسعت وإذا ذلك، على هللا واحلمد فلسطني، أهل أعدائهم لدى السكانية
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 غزة يف يولدون الذين عدد كم فانظر الشهادة ونال ارتقى الفلسطينيني أحد
  .ممرعة السيف بقية: قال من وصدق والضفة؟

 اهللا أرشد ذلك فإىل واالستغفار، الذكر بكثرة لنسلا أراد من وننصح
   Î ﴿ عنه اهللا ذكر كما قومه، نوح أوصى وبه السالم، عليه زكريا نبيه

Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   !   "   #   $   %   &   '   (   )   
  . ]١٢-١٠:نوخ[ ﴾.   -   ,   +   *

 املنكرة، لفواحشا وقوع أو له، تأخري أو للزواج، ترك املرأة عمل ويف
 تزوج فيها التجارية الغرفة مدير إن يقال حيث الشرقية، املنطقة يف رأينا كما

 ومديرا األوسط الشرق جريدة لتحرير رئيسا املدير هذا كان وقد مثله، رجال
 أن معايريهم وفق يستحق وهو الشورى، مبجلس عضوا وعينوه العربية، لقناة

 بتكثريه، املأمورين النسل وقلة السكان قلة إىل يؤدي وهذا وزيرا، يكون
 أن اليوم، املفارقات مفارقة": "الغرب موت "كتابه يف" بوكانني "يقول

 احلمل منع ليقبل اإلسالمي العامل على ميوت، مسيحي غرب يضغط
 حلف يدخلوا أن عليهم ملاذا ولكن الغرب، فعل ما مثل والتعقيم واإلجهاض

 قد نكون عندما األرض لوراثة فيه قفوني الذي الوقت يف معنا، االنتحار
 ويقول ندخل، أن والليرباليون العلمانيون يريد هذا االنتحار حلف ويف" ذهبنا
 االنتحار أيدلوجية هي الليربالية إن: "أوبنهامي عن نقال الربيطاين التعليم وزير

  ؟هؤالء يرضى لكي أيضا حنن ننتحر فهل" الغريب
 السكان كثرة أو النسل قلة يف ليست يومال املشكلة أن إىل ننبه وهنا

 الغرب كحال– البالد من كثري وتشتكي التوزيع سوء يف هي بل فقط،
 مثل أخرى دول يف السكان يقل بينما النسل وقلة السكان هرم من -مثال

  .مسلمة غري أمة كل يف دائما والتناقض الظلم يقع وهكذا وكندا، استراليا
 ملا السالح على ينفق مثلما الغذاء على نفقأ األمحق العامل هذا أن ولو

  .جائع فيه بقي
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 واليأس التعاسة من به تشعر ملا اإلجناب عن األجنبية املرأة متتنع وقد
 قالت املشكلة هذه عن األورويب، االحتاد أجراه حبث ففي احلياة، وتفاهة
 قهاسب وقد ،)احلياة يف تثق ال إا: (اإلجناب تركها سبب عن بلجيكية طبيبة

 علي أيب جناه هذا "قربه على يكتبوا أن أمر حني املعري العالء أبو ذلك إىل
  .ملحد أو كافر كل احلياة من يقنط وهكذا ،"أحد على جنيت وما

 بينما الغرب لنا يصدرها ،"النسل حتديد دعوى "املريبة الدعوة وهذه
 ذكره السابق" الغرب موت "ومؤلف تقدم، كما النسل على هو يشجع

 إا: (ويقول ألبانيا إال يستثين وال الغرب، لدى املشكلة هذه عن حدثيت
!) مسلم شعبها ألن السكان، فيها ينخفض ال اليت الوحيدة، األوروبية الدولة
  .اهـ

 سوف مليونا ٧٢٨ م٢٠٠٠ عام بلغوا الذين أوروبا سكان (أن ويذكر
 صبحي بينما الثلث من أقل أي) فقط ماليني ١٠٧ م٣٠٠٠ عام يصبحون

 قارة من أكثر وحدها بنغالدش ستكون وحينها! مليارات املسلمني عدد
  .سكاناً أوروبا

 كل ويف اليابان، يف كذلك هي بل بالغرب، خاصة األزمة هذه وليست
  .الغربية احلضارة تتبع دولة

 عند إما أطفاهلا ترك إىل تضطر الشرق، يف العامالت النساء من وكثري
 العاملة املرأة جتمع وبذلك آخر، نسائي عنصر أي وأ اخلادمة عند وإما اجلدة

  .اطفاهلا عن البعد -٢ مكاا، أنثى إحالل -١: سوأتني بني
  .للعمل تتفرغ لكي" الروضة "يسمى فيما أطفاهلا وضعت ورمبا
 هو كما الشباب، بني البطالة تكثر أن املرأة، توظف إليه يؤدي ومما
 عقوبة وهلا إال وفطرته اهللا لشرع خمالفة الوجود يف وليس حاليا، احلاصل

  .ربانية
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 تفلة، خترج وال املرأة تتعطر أن احلجاب ترك مع اإلسالم حرم ومما
 طويال املرآة أمام وقفت اخلروج أرادت وإذا متبذلة، زوجها أمام املرأة فترى

  .ذلك نزعت البيت إىل عادت وإذا وتزينت، وتعطرت،
 على وحرمه للنساء بالذهب التحلي أباح أنه اإلسالم خصائص ومن
 على حرام كله بل نسائي، وآخر رجايل ذهب اإلسالم يف فليس الرجال،
  .كان أيا أو ساعة أو خامتا الرجال

 -١: حمظورين ترتكب لغريه، وتتزين زوجها مال من تنفق اليت واملرأة
 ما فإذا كالقردة الزوج أمام تظهر فهي بعضهن تفعل كما الزوج، لغري الزينة

  .حق بغري الزوج مال من األخذ -٢ تزينت، اخلروج دتأرا
  .لتكتمل تتزين ولذلك أنقص بأا املرأة من إقرار نفسه والتزين

 عنه املنهي الترفع من أن وأحسب شيء، بأي املرأة ترفع يجتنب ومما
 إسرائيل بين نساء وكانت الظهر، لفقرات ضرره ثبت الذي العايل الكعب
  .احلديث يف كما اخلشب من حبذاء يترفعن

 بلغين الذي الشفاه، أمحر أو املكياج يسمى ما تترك املسلمة املرأة وليت
 يباع مث اخلرتير ودهن واألوزاغ الصراصري ومن النجاسات من يستخرج أنه
 غزة يف ااهدون وإخواننا األطباء، يعرفها صحية أضرار من فيه ما مع لنا،
  .املهدور املال ذا أوىل

 وهو وقار، الشيب أن مع شابة تبدو لكي وجهها تصبغ اهن والعجوز
  .بالكافرات التشبه من هلا خري

 وحدد قيدها وإمنا اهللا، حيرمها ومل الزينة حب على املرأة فطر تعاىل واهللا
  .له جتوز من

 يف التجمل هو التجمل أن غري الزينة، أو التربج يف طريقته عصر ولكل
 قصة "يف" ديورانت ول "أجرى وقد ره،وجوه حقيقته تتغري وال عصر كل

" الشامبو"و األمريكية، املرأة وبني السومرية املرأة بني مشاة" احلضارة
 الغش مع نقل هو قلت شئت وإن تطوير أو حتديث إال هو ما اليوم املعاصر
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" كليوبترا "امللكة أن تارخييا املعروف ومن قدميا، مستخدما كان ملا
  !.سبقها عمن له ناقلة جمرد" كليوبترا "كانت ورمبا استخدمته،

 شئت وإن لدينا، متوفرة أولية مواد من مصنوع" الشامبو "أن كما 
 إن ويقول البيض يستخدم غربيا رجال رأيت بل هلا، الطبيعي املصدر فاقرأ

  .منه مصنوع" الشامبو"
 يصح فال البشرة، إىل املاء وصول مينع أنه فحسبه املناكري  يسمى ما أما

  .الصالة تصح مل الوضوء يصح مل وإذا وء،الوض
  :مفاسد عدة ففيه) املكياج (باألصباغ التلطخ أما
  .احلجاب ترك استسهال -١
  .اهللا خلق تغيري -٢
  .ناظر أي أو اخلاطب على والتدليس الغش -٣
  .للكبري واالحترام التوقري ينبغي ا اليت الشيخوخة، أعراض إخفاء -٤
  .تقدم كما منها غالبا يصنع كياجفامل النجاسات استعمال -٥
  .الصالة ترك وبالتايل الوضوء ترك -٦

 بزيهن، التزيي أو بأمسائهن التسمي وحنوهن بالكافرات التشبه ومن
 وجيعل اللباس من يشف أو يصف ما الشريعة وحرمت حرام، التشبه وذلك
 لصنم مساا به املتشبه االسم كان ورمبا ذلك، من باهللا نعوذ عارية كاسية املرأة
 عياذا لزانية اللباس كان ورمبا ،"راما "مثل معبودام ألحد أو ،"ديانا "مثل

 الفاسقات إحدى مع ينام أن هنا اهللا مال يف املتخوضني أحد طلب وقد باهللا،
 مالبس تلبس البنات وبعض! ريال مليون أربعني حنو مقابل واحدة، ليلة

  !للفاحشة االنقياد سهولة عندهم وتعين ،"سهلة أنا "باالجنليزية عليها مكتوب
 من وإما األقارب من إما مكفولة أا اإلسالم، يف املرأة صيانة ومن

 اهللا كتاب يف عليه منصوص املرياث من وحقها املال، بيت من وإما الزكاة
 مباهلا تتاجر أن هلا وزجيو! بالرجال؟ وختتلط وتنصب تكدح جيعلها الذي فما
  .جتاري سجل هلا يكون أو
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 جيب الذي كالرجل أحد على تنفق ال املضمونة الكفالة هذه مع واملرأة
  .منها تطوع إنفاقها وإمنا كثريا، ماله من ينفق أن عليه

 شاء، إن ماله بثلث يوصي أن املال ولصاحب عدل اإلسالم يف واملرياث
 واالعتراض يصح، فال ألجنيب أو أمريكا يف كما للكالب مباله يوصي أن أما

  .كفر اهللا قسمة على
 أبناءهم ويتركون للكلب كله مباهلم املتأخرون أولئك يتربع وكيف
 سبع الكلب فيه ولغ الذي اإلناء نغسل أن  النيب أمرنا وقد وأقرباءهم،

 يصطحبه وال املسلم يدنيه ال نجس ديننا يف فالكلب بالتراب، إحداهن مرات
  .للقطط أو للكالب، بأمواهلم فيوصون هؤالء أما معه،

" واطسن"و" مالتس "ذكر كما فقط األكرب لالبن هو اجنلترا يف واملرياث
 والنصارى اليهود لدى وليس املعاصر، االجنليزي الواقع به ويشهد وغريمها،

  .للمواريث تفصيلية شريعة من الكرمي القرآن يف ما
 والعجيب وغريه، البريوين ذكر كما الربع إال ترث ال اهلند يف والبنت 

 األكرب االجنليزي االبن ورث وإذا للزوج، وتدفعه باملهر تتكفل هناك أا
  .املهن أحط يف عملوا ورمبا للرزق طلبا إخوته هاجر املال،

 الكافرات عند فطرة ذلك جند بالرجال ختتلط وال املؤمنة تستحيي وكما
 -الكوريني الطلبة الحتاد رئيسا كان كوري مسلم حدثين كما- واملبتدعات

 جهة يف وجهها وتضع للرجال ظهرها تدير الريف يف سيما ال املرأة أن
  !اوس من ذا أوىل وحنن الرجال، قابلت إذا احلائط،

 بل منهن، ذا أوىل وحنن املتعلمنات، عدا غالبا يتحجنب والرافضيات
  .متسترة إال إيران إىل تأيت ال وزيرة كانت ولو الغربية املرأة إن

  .جمتمع أي يف بالدين التمسك على عالمة واحلجاب
 خترج وال وجهها تغطي وإندونيسيا وماليزيا الفلبني يف املتدينة فاملسلمة

  .مبحرم إال
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 املرأة أن يظنون عندنا واملنافقون الليرباليون ويتبعهم الغربيني وبعض
  !أنثى أا هو ذلك سبب وأن، فقط املرياث نصف تأخذ

  :لوجدوا املرياث اتآي وتدبروا الكرمي القرآن تدبروا لو وهؤالء
 حاالت هناك بل احلاالت، كل يف الذكر نصف تعطى ال األنثى أن -١

 كقوله الرجل مرياث مثل فيها املرأة تعطى نفسه الكرمي القرآن عليها نص
 أوهلا اليت اآلية نفس يف ]١١:النساء[ ﴾¢   ¡   �   ~   {﴿: تعاىل

﴿c   d   e   gf   h   i   j   k﴾ ]كذلكو ،]١١:النساء 
 ﴾¢  ¡  � ~﴿: تعاىل قال أخت أو أخ له كان إذا الكاللة

  .ذلك وغري ]١١:النساء[
 هلا يكن ومل املقدرة الفروض أصحاب من كانت إذا املرأة إن بل
 الفرائض أحلقوا: ( قال عصبة، إال يرث ال كان إذا الرجل تسقط عاصب
  .يرث فال شيء يبق مل إن أنه أي) ذكر رجل فألوىل بقي فما ،بأهلها

 كان إذا حترمها ولكنها النصف، تعطيها الكتاب أهل شريعة وليت
 قال السالم عليه موسى إن يقولون التوراة من العدد سفر ففي ابن، للمتوىف

  ".ابنته إىل ملكه تنقلون ابن له وليس مات رجل أميا: "إسرائيل لبين
 ينفق أن يهعل جيب فإنه الرجل خبالف النفقة عليها جتب ال املرأة أن -٢

  .نفقته عليه الشرع أوجب من على
 النظرة يف كما للمسلم، بالنسبة شيء كل ليس املال أو املرياث أن -٣
 الوالدين برب اهللا أمر لذا وطباعهم، اليهود بأخالق كثريا املتأثرة الغربية

 والتقدير فاحلب الكبري، بتوقري  رسوله وأمر خاصة، باألم وأوصى
 ذلك من املرأة ونصيب واملرأة، الرجل عند املال من أعظم احلانية، واملشاعر

 كانت ولو واحد، حق ولألب حقوق ثالثة لألم جعل تعاىل فاهللا أكثر،
 ولألب حقان لألم لكان يعلمون، ال الذين يقول كما باملساواة األمور
   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: اهللا قال حقان،
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s﴾ ]وبني ديننا، يف واألجداد الوالدين معاملة بني فقارن ،]١٨:اجلاثية 
 استقدمها اليت الدوسرية العجوز وصدقت الغرب، يف به يعاملون الذي اجلفاء
 على واملساجد حنيفة وادي فضلت األمريكيات رأت وملا أمريكا، إىل ابنها

 أحد يف سكنت ملا وأنا العجائز، فيها وتكدح الكالب تريب اليت اتمعات
: لسؤاهلا الفضول دفعين عجوز، وخدمتين أمريكا مشال ميشيجان والية فنادق
 شيئاً، عنه أعلم فال أحدمها أما ابنان، عندي بل: فقالت أبناء؟ لديك أليس
  .كاليفورنيا يف فهو اآلخر وأما

 عند وكذلك ترث تكن مل اجلاهلية يف املرأة أن عن فضال هذا
 أن الكنيسة عنهم ورثت الذين الرومان عند وكذلك والفينقيني، اآلشوريني

  .شيطان املرأة
 إىل البنت يبتعثون والكرامات، الفضائل هذه من به علينا اهللا من ما ومع

 أن عندهم الطبيعي فمن والصحفيات املراسالت أما حمرم، ورمبابدون الغرب،
الدب إىل الفتاة ابتعاث من الدول، بعض تفعله ما بأن علما! حمرم بال يكن 

  .الشريعة يف جائز غري الكفر
 اإلسالمية اتمعات إىل الذكور ابتعاث إن: نقول االبتعاث ومبناسبة

 على جامعاته تعتمد نفسه والغرب أوىل، وباكستان وماليزيا تركيا مثل
" كواالملبور "قارنا ولو وتفوقه املسلم الطالب بذكاء ويعترفون املهاجرين،

  .؟جند فماذا مثال جبدة
 قلة -١: نرى وحدها" كواالملبور "وليس كلها ماليزيا يف أي هناك

 املساواة، حقيقة وهناك -٢ وقعت، إن غالبا يصطلحون وهم فيها احلوادث
 يوميا، عندهم أا مع األمطار، تصريف -٣ العامة، كأحد الوزراء فرئيس
 املساكن ورخص واالنضباط النظام -٤ قطرة، الشوارع يف ترى ال ولكن
 -٦ ،"ساهر "وال للسيارات تصوير لديهم ليس -٥ البوق، تخداماس وترك
 يف أو البالد يف واحد لباس وهو طواعية، يغطني ما يغطني هناك النساء
 العناية وترى حتفيظ، وفيه دروس مسجد كل ففي الدعوة حرية -٧  غريها،
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 بعضها فلل، أربع مسجد كل جوار ففي فيها، يعمل ومن باملساجد البالغة
 طرق، أمن وال املدن بني تفتيش عندهم ليس -٨ للحارس، وبعضها ملإلما

 عن يقول أن أحد كل يستطيع -٩ مساره، يعرف وكلٌّ آمنة كلها فالطرق
 فكيف الوطنية، للوحدة ومنافية طائفية هذه يقول أحد وال يشاء، ما الشيعة
 سياسة بالكالم وخنتص الكافرة؟ املظلمة البالد إىل أبناءنا ونبتعث هذا نترك
  عقيدا؟ دون إيران

 أن العسكري، اخلبري يعلِّمون أليسوا الغرب؟ إىل املبتعث يتعلم وماذا
 وصحاري والدهناء، بالنفود هلا تشبيها نيفادا صحراء يف اجلمل يركب
 يسمحون ال ومل ينقصنا؟ ما هو هذا هل العرب؟ جزيرة يف النفطية املناطق

  مثال؟ وويةالن القنابل صناعة يتعلم أن للمبتعث
 وإمنا الشرعية، بشروطه منها التعلُّم أو املرأة تعليم شريعتنا يف حيرم وال

 بعض قال خلوة، االختالط هذا مع كان إذا احلرمة وتشتد االختالط حيرم
 وال ،)القرآن حتفظها أن ولو بامرأة ختلون ال): (مهران بن ميمون: (السلف

 أجرت إذا سيما ال اليوم النساء بعض تفعل كما الم،اإلس يف ذلك جيوز
  .مقابلة

 طبيب يكشف أن أنه وعندي مثال، الطب لتعلم حيرم االختالط أن كما
  .الطب تتعلم أن من أفضل حمرمها حبضور امرأة من األمل موضع

 قضية احلرمني بالد يف احمللية الصحف يف إثارا تكثر اليت القضايا ومن
" ديورانت ول "قبلهم ا عرض قضية وهي عشرينية، ستيين يتزوج أن

 أم يعين- يهودية فتاة تزوج  حممدا إن: "قال حني العلماين اليهودي
 ١٧ عمرها بينما سنة ٥٧ وعمره -أخطب بن حيي بنت صفية املؤمنني

  !!املستشرقني أهداف من ذلك أن نصراين أنه مع سعيد ادوارد وذكر! سنة
 الغرب أن والغرب الشرق يف الشريعة على نياملعترض كل نذكّر وحنن

 قانون صدر مث سنوات أربع عمرمها يتعدى زوجني أي بني الزواج جييز كان
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 الذي الزواج سن حتديد إىل اضطروا مث خيالفونه، لكنهم القصر زواج مينع
  .  السلطة حتت يقع

 الزواج سن الغربية والدول األمريكية الواليات بعض حددت وقد
 لقال هنا حصل ذلك أن ولو عشرة، بالثالثة وبعضها عشرة الثانيةب للبنت

 ستيين يتزوج أن الليرباليني عند الغرائب ومن ووحشية، تأخر هذا الليرباليون
 وخيتلف سنة، املائة فوق وهو تزوج التابعني بعض أن مع السن، هذا يف فتاة
 غالبا اليأس سن لغتب واملرأة الباردة، والدول احلارة الدول بني ما احليض زمن

 قرنا، عاش ولو فحولته تنقص ال من فيهم والرجال سنة، مخسون وعمرها
 كما األفراد خيتلف وكذلك العصور، ختتلف واتمعات البالد ختتلف فكما

 الزواج سن كان فقد الواحد، اتمع أو الواحد البلد يف األحوال ختتلف
 بين لسيد وقيل وهكذا، العشرين من قريبا أصبح مث العاشرة من قربيا عندنا
 حتب إنك: النبوة زمن حيا كان والذي حبلمه، املشهور قيس بن األحنف متيم

 بإكرامه، بادرت نزل إذا الضيف ثالث، يف إال االناة أحب أنا: فقال األناة
  .بزواجها بادرت بلغت إذا واألنثى بدفنه، بادرت مات إذا وامليت

 يف الوقوع أو العنت من محايتهما منها للجنسني فوائد املبكر وللزواج
  .برهم يف والعيش األطفال تربية وإمكان الفاحشة،
 أنه  عليه الليرباليون ويتبعهم واملستشرقون، الدين رجال يعيب وإمنا

 حقائق عن املفترون أولئك وغفل سنوات، تسع وعمرها  عائشة تزوج
 بعد وعلمه  حياته األمة تبلَّغ العاملة، الذكية الصديقة هذه أن منها كثرية،
 تزوج ملا يزعمون كما شهوة تزوجها كان ولو قرن، نصف حوايل وفاته

 أكرب ثيبا كانت وقد عنها، اهللا رضي خدجية قبلها عليه وسالمه اهللا صلوات
 وقوة الشباب فورة يف وتزوجها ماتت، حىت غريها يتزوج ومل بكثري، منه

  .الشهوة



 

 
 

١٤٠٩ 

 بنت بصفية  النيب زواج عن" انتديور ول "ذكره ما ذلك ومثل
 يف وهي واخلمسني السابعة يف كان  أنه ذكر حيث أخطب، بن حيي

  !تقدم كما عشرة السابعة
 النيب أبطل فقد ترغب، ال ممن الزواج على املخطوبة إجبار جيوز ال كما
 ستأذن كيف وبني املرأة، استئذان على وحث النكاح هذاوكيف الثيب ت 

  .اليوم اجلهال بعض يفعله الذي وهو العضل عن اهللا ى كما البكر، تستأذن
 يف ضرا عن ى أنه باملرأة، عليه وسالمه اهللا صلوات شفقته ومن

 وال حقوقها من حق يف يفرط أو يظلمها أو الزوج، يقبحها أن أو الوجه،
  .معها يعدل

 الذي للنشوز وحالً متأخرة مرحلة يف الناشز الزوجة ضرب جاء وإمنا
 من املقلدين وبعض سواء، واملرأة الرجل على حرام والنشوز منها، يقع قد

 اعترض ذلك وعلى سنني، سبع ناشز أا املرأة على يكتب النشوز أصحاب
 أنا اكتبين القاضي فضيلة يا: أحدهم قال حىت الرجال، من الفطرة أصحاب

  .عياهلا عند وخلها ناشز
 املرأة لكرامة امتهان إنه قولوي مطلقا الضرب مينع الذي الغرب وهذا

 التحرش فيه جتد مالية، غرامة فاعله على ويضع وإرهاب، عنف إنه أو
  .سعارا إال واالختالط التعري زادهم وما اجلنسي، والعنف واالغتصاب

 كان  النيب أن هلا، احلسنة واملعاشرة ا والرمحة املرأة مراعاة ومن
 شرحه الذي زرع أم حديث يف كما ية،اجلاهل يف النسوة بأخبار أهله حيدث
 وهم احلبشة ترى كي عنها اهللا رضي عائشة رفع  وأنه العلماء، بعض

  .سبقها ومرة سبقته فمرة وسابقها الشريف، مسجده يف يلعبون
 وملا العامة، على حيرم كما العلماء، على حرام ديننا يف واالختالط

 الغريب، الدين رجل نفاق تصور جعلها" طرطوف "رواية" موليري "كتب
 مع" متلوف الشيخ "باسم العربية إىل ترمجها الناس بعض أن والعجيب
 العلمانيون ليكتب" راهبة "احلمد وهللا لدينا ليس وكذلك الدينني، اختالف



 

 
 

١٤١٠ 

 من لوثر مارتن أنكر الذي وما الغرب، يف" ديدرو "فعل كما قصة عنها
   ؟والراهبات الرهبان طباع

 حسنت وإذا مباح، هو بل وجناسة إمثًا اإلسالم يف الشهوة إتيان وليس
  .احلديث !)صدقة أحدكم بضع ويف: ( قال كما أجر، فيه كان النية

 خيرج أن اهللا لعل امرأيت إتيان على نفسي ألكره إين: " عمر وقال
  ".اهللا سبيل يف جتاهد صاحلة نسمة مين

  قال ولذلك ، أخرب كما الدم، جمرى آدم ابن من جيري والشيطان
  ).صفية إا(.. 

 كان إال بامرأة رجل خال ما: (وقال واخللوة االختالط عن  وى
 أو للشيطان طريق كل عليه اهللا صلوات سد وهكذا ،)ثالثهما الشيطان
 أو الفالنية السكرترية أن تقرأ أو تسمع أو ترى أنك والعجب للدياثة،
  .غريه أو املدير مع اجتماع يف الفالنية املوظفة

 شكت طالبة وكم الولدان، هلوهلا يشيب كثرية قصص ذلك ويف
 مريضة من وكم مديرها سلوك من شكت عاملة من وكم مدرسها تصرف

  !.طبيبها معاملة شكت ممرضة أو
 إن بل! شخصيا أعرفه وبعضهم بذلك، هاتفية مكاملات تلقيت وأنا

 عصبيت نصراين وبعضهم ويبيعوا األعضاء يسرقون األطباء خونة بعض
 بالد إىل جاء فإذا ممرضا، يكون أن درجته تتعدى ال وبعضهم لدينه،

  .العطاء له وأجزلوا كذلك وجعلوه استشاري أنه ادعى املسلمني
 فاقدة جمربة تكون أن بد ال الفتاة أن السيئة الغربيني عادات ومن

 الشارع من بعاهرة له جاؤا وإال كذلك يكون أن بد ال اخلاطب وأن العذرية
  ؟م يقتدي إذن فمن الدخول بلق

  !جنسيا باردة إا قالوا عذراء وجدوها إذا عندهم والزوجة
 إذا سيما ال أبويها من الفتاة تنتزع قد الشرطة أن السيئة عادام ومن

 حرية ذلك ويعدون الفاحشة تفعل وأن دينها تغري أن هلا وتتيح مسلمني كانا



 

 
 

١٤١١ 

 وفرنسا وهولندا والسويد بريطانياو أمريكا يف يفعلون ما وذلك وحتضرا،
  .غربية دولة وكل

 مع التحضر، ضريبة هذه إن قالوا املظلم واقعهم من أحد اشتكى وإذا
  .والفاحشة االنتحار هو هذا بل براء، منهم احلضارة أن

 ميكن ال "ذكره السابق" بوكانني ج" "الغرب موت "كتاب مؤلف قال
 يبدو فكرة إىل الغربيات النساء من الضخمة بالعودة إال الغرب موت منع
 وتربيتهم األطفال محل يف تكمن اجليدة احلياة أن وهي عنها، ختلني قد أن

 الغربيني الباحثني أحد عن وينقل" األسرة استمرارية ليتابعوا للعامل، وإرساهلم
  ".املتحضر اتمع على عالمة هي األطفال رعاية إن : "قوله

  .الليرباليون كره ولو متحضرة إذن اإلسالمية فاتمعات
 ألفت اليت الربيطانيات، الكاتبات إحدى عن املذكور املؤلف وينقل

 املساواة حركة إن "مقولتها ،"فارغة وبيوت فارغة قلوب "بعنوان كتابا
 احلركة سياسات تتبع اليت األمم إن: "وقالت ،"أعمى دارويين حليف النسوية
  ".للخطر نفسها تعرض للمساواة النسوية

 احلركة صعود فإن وباختصار: (قائال ذلك على" بوكانني "ويعلق
  !).للغرب وبالنهاية األمة مبوت ينذر للتسوية النسوية

  !).اإلميان غياب يف الفضيلة توجد أن ميكن ال: (ويقول
 التقليدية املعتقدات تتآكل وعندما الدين، من تنشأ احلضارة: (ويقول

 فماذا األمريكية، للرئاسة املرشح يقوله ما هذا) متوت فإا األمم من ألمة
  .املسلمني عند واالختالط املساواة دعاة يقول

 والشعوب األمم حياة إن": "بينري رينولد "االجتماعي الباحث ويقول
 إن: "بريطانيا عهد ويل" تشارلز "األمري ويقول ،"فناء إال هي ما إميان بغري

 رجاال، يصبحن أن يردن الرجل عم باملساواة يطالنب الاليت النسوة هؤالء
  ".به يقمن عمل أعظم النشء تربية أن ناسيات

  .سبق مبا منها ونكتفي كثرية هذا يف والغربيات الغربيني من والشهادات



 

 
 

١٤١٢ 

 املرأة أما اليهودي احلجاب يقرون أم وختلفهم، الغربيني عنصرية ومن
 إذا غرامة املسلمة ةاملرأ على تضع فرنسا وأن احلجاب، يف هلا حق فال املسلمة

 وأين إذن؟ احلرية فأين اجلامعة، دخول عليها وحتظر شعرها، تكشف مل
 ا نادت اليت العلمانية وأين الوطنية؟ وأين املساواة؟ وأين املزعوم؟ التنوير
  ؟الفرنسية الثورة

  !.اخلليجي التعاون جملس قمة" أوالند "فرنسا رئيس حيضر ذلك ومع
 أزواج، بال أن بأنفسهن يكتنب مريكياتاأل من كثريا أن والعجب

 أو التماثل قانون وأن هلن، أبواا تفتح ال الشركات أو املصانع من كثريا وأن
 غري" املدنية احلقوق قانون "ومسوه" جونسون "الرئيس قرره الذي املساواة

 لغري احملرمة الزينة يف يذهب املرأة أجر وأكثر الصحيح، الوجه على مطبق
  .تتوظف ومل تتزين ومل بيتها يف بقيت ليتهاو الزوج

 اخلادمات وهؤالء منها، بد ال وبشروط خادمة املرأة تعمل ما وأكثر
 -جويات خادمات تسميهن العاملية املنظمات أن ع- مضيفات مسني سواء

 الرجال من أقل أجر على إال حيصلن ال إخل موظفات أو ممرضات مسني أو
 موليتك أو بنتك أريد موليام يوظفون الذين لناسا ألحد قيل ولو غالبا،
 ال ذلك ومع" خدامة ماهي بنيت: "وقال لرفض أراها ال وأنا الكبري أيب خلدمة
 يف أو املستشفيات أو الطائرات يف لآلالف أو للمئات خادمة تعمل أن يرفض

 ومن الغربيون، إياها علَّمنا اليت واالنتكاسة، الدياثة من وهذا مكان، أي
 آلكل يكون وكيف الفاسد، اإلعالم أو الليرباليني أو العلمانيني من اتبعهم
  غرية؟ يتبعهم ملن يكون وكيف غرية؟ اجليفة أو اخلرتير

 طويال اإلعالم لذلك طبل له، خلقت ما غري يف املرأة عملت وإذا
 وافتخر املرأة، وبإنصاف بالتحضر ووصفه به أمر أو ذلك أقر من وامتدح

  .وكذا كذا منصب تولت فالن عصر يف ةاملرأ بأن
 العامل برملانيات وبعض الشورى جملس عضوات بني هنا قارنوا وقد

  .أقل النساء عدد يكون حيث



 

 
 

١٤١٣ 

 احليوان منها يأنف دياثة هي بل اإلسالم من املزعومة املساواة وليست
 ذلك ومن أنثاه، على يغار احليوان أن األحياء، علماء أثبت وقد األعجم،

 يتردى له حمرم ذات على وقع إذا احليوان وبعض كالديكة، مثال طيورال بعض
 الغربيون يأكله الذي اخلرتير هو بدياثته املشهور واحليوان نفسه، ويهلك

  !.بصفاته فيتصفون
 بذلك وميدحه تقدميا كان والده إن يقول أن األمراء بعض أراد وقد

 الغطاء يعرفن يكن ومل الوجوه، كاشفات والدي قصر يف النساء كان: "فقال
  ". اليوم املوجود

 الزوجية وهذه زوجني، شيء كل من خلق أنه تعاىل اهللا حكمة ومن
 :تعاىل فقال البشر حنن نعلمها ال قد اليت احلكم من كثري فيها املثلية وليس

﴿y   z   {   |   }   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦﴾ 
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  .]٤٥:النجم[ ﴾%   $   #   "   !﴿
 وهو بطن، وما منها ظهر ما الفواحش وحرم احلدود، شرع تعاىل واهللا

 بالزانيني ناأخذت أن بالرمحة لنا ووصيته رمحته على وانا خلقه كل من أغري
  .اهللا دين يف رأفة

 ألنه يقام وال قطعا ثابت وهو اليوم حىت التوراة يف مذكور والرجم
 هللا حق هو بل الزانية، أو الزاين من لالنتقام أو اتمع، يريدها جزائية عقوبة

 حث حممودة وغرية احلديث، يف ثبت كما الدنيا يف املرجوم خلطايا وتكفري
 يف ثبت كما تعرفه، اجلاهلية يف العرب كانت وقد احلنيف، ديننا عليها

  .اجلاهلية يف يةالزان القردة رمجت القرود أن الصحيح
 واالختالط، التربج إىل الداعني هؤالء من غرية أكثر القرود أن أي

 أو الليرباليني من تابعهم من وكل الغربيني وسائر األمريكان، من تقدما وأكثر
  .املضلِّل اإلعالم وكتاب العلمانيني



 

 
 

١٤١٤ 

 يقام أن التاريخ طوال جدا ونادر باالعتراف، الرجم يقام ما وأكثر
  .بالشهود

 وجعل جوانب يف النساء وفضل جوانب يف الرجال اهللا فضل وقد
  .اإلنسانية احلياة به تتم تكامال بينهما

 اهللا يقول مرمي أم قصة ويف جسديا، وال نفسيا ال كالرجل املرأة وليست
 سواء ]٣٦:آل عمران[ ﴾´ ³ ²﴿: عمران آل سورة يف كما تعاىل

 وهي مرمي، أم عن حكاية هي أو نصا تعاىل اهللا كالم من اجلملة هذه أكانت
 وال كاللبوة األسد وال كالدجاجة، الديك فليس مشاهد، وواقع قطعا حق

 بني وقارن والفحولة، والقوة، والصوت، الشعر،: مثال وانظر كاملرأة الرجل
 النساء، أمساء غري الرجال أمساء إن بل اخلنثى، أو اخلصي وبني الكامل الرجل

 وميكن قليلة املومهة واألمساء لغة، كل يف التأنيث مائرض غري التذكري وضمائر
 امرأة يظنوننه الناس بعض وأن موهم، امسه أن شكى وممن بشأا، التوعية

  ".تشومسكي نعوم "اللغوي الفيلسوف
 ﴾f   g   h  i   j   k   l   m   n   o   p   q ﴿: تعاىل قال وقد

 والنهار الليل بني املساواة أما ص،اخلا وحاله وعمله وظيفته فلكل ،]٣-١:الليل[
 يف الثنائية تكون أن حكمته اقتضت تعاىل واهللا اهللا، حلكمة املنافاة عني فهي

 وليسا متماثلني جعلها أما القاعدة، هي طرفيها بني والتكامل الكون
 وإن احلكيمة القاعدة هلذه منافاته فوق للفطرة ومنافاة تعسف فهو متكاملني

 مبدأ على قائما خلقه جيعل مل سبحانه وهو مساواة، ذلك أن املفسدون ادعى
 املستشارة صورة إىل نظرت وإذا تقدم، كما التكامل، مبدأ على بل املساواة
 اإلحتاد يف العامالت بعض إىل أو األوروبيني، القادة بني" مريكل "األملانية

 وأن ،الرباين االصطفاء ذا نفخر أن حقنا فمن عيانا ذلك رأيت األورويب،
  ديننا، عن ندافع أن ال امجها وأن املنحطة، احلضارة هذه من نسخر

 والعلم السليم والعقل الفطرة مع تتفق اليت الوحيدة الشريعة هي فشريعتنا
  .احلديث



 

 
 

١٤١٥ 

 أي يستطيع وهل -املفسدون يقول كما- عاطلة ليست املسلمة واملرأة
 الوحم ويصيبها حتمل اليت ةاملرأ وهل والتربية؟ الصرب يف مقامها يقوم أن رجل
  عاطلة؟ األطفال وتريب وتلد

 طفال يظل واإلنسان األطفال؟ تربية من وأشق أعظم مهنة هناك وهل
 هذه وهل عاطلة؟ هي فهل والطبخ، والكنس الغسل غري وهذا كثرية سنوات
  ؟خبادمة عليها املرأة تستعني وملاذا شريفة؟ غري األعمال
  ؟كثر كانوا إذا فكيف عاطلة ليست واحد طفل لديها اليت أن أجزم بل
 والغناء والتربج االختالط تريد السعودية املرأة أن الناس بعض يظنو
 وما ا تطالب اليت احلقيقة حقوقها ويتناسى ذلك، وأمثال املالعب ودخول

  :ومنها جميب، من
 على حقوقها أهم وذلك أمره، وامتثال اهللا طاعة على دائما حثها .١

 كما وتعبده اهللا توحد اليت األرض يف الوحيدة األمة فنحن والا،
 .أمر

 وليكن املناسب املكان يف ذلك فليكن تعمل أن بد ال كان إذا .٢
 .إليه مكان أقرب أو تريد حيث تعيينها

 .الدولة أو أمرها ويل قبل من عليها باإلنفاق كرامتها حفظ .٣
 تطلب إذا مريح بتقسيط أو باان مالئما مسكنا إعطاؤها .٤

 .السكن
 .الراتب مدفوعة وأمومة محل إجازة العاملة املرأة إعطاء .٥
 بن عمر فعل كما املسلمني مال بيت من مولود لكل الفرض .٦

 .حاليا الغربية الدول تفعل وكما اخلطاب
 يف ا لتركب بذلك، شهادة معينا عددا أجنبت إذا األم إعطاء .٧

 .بتخفيض أو جمانا احلافلة أو القطار أو الطائرة
 جيوز فال هلا، تدفع اليت هي وكانت خدامة، املرأة استقدمت إذا .٨

 .عليها ذلك حتتسب أن للحكومة



 

 
 

١٤١٦ 

 خاصة ومقاعد خاصة وحافالت خاصة نسائية مستشفيات إنشاء .٩
 .الطائرات يف

 جيعلن الاليت واملذيعات املمثالت كصور كرامتها خيدش ما منع .١٠
 .منها أمجل يرى زوجها

  .اهللا شاء إن سنوضح كما الفطرية حاجتها تلبية .١١
 من منة دون ذلك إعطاؤها وينبغي الشرعية، حقوقها من ذلك وغري

  .منها مطالبة وال أحد
 جمتمع، منهن خيلو ال الاليت الساقطات من األقلية مراعاة حبال جيوز وال

 الناس بعض يظن أن جيوز ال كما األصيالت، الشريفات من األكثرية وهضم
 والتشجيع املالعب، ودخول والغناء والتربج الختالطا تريد املسلمة املرأة أن

  .منه أوىل غريه إن األقل على عنه يقال مما ذلك وأمثال الكروي،
 حاجتها ذلك ومن فطرية، ومطالب حقوقا املسلمة للمرأة أن كما
  :مثل ،االستمتاع يف اجلسدية
 للنيب امرأة ذلك شكت كما زوجها، عضو صغر تشتكي أن هلا -١
، عليها كرين ومل.  

 إحداهن ذلك شكت كما زوجها، دمامة تشتكي أن هلا جيوز -٢
  .أيضا  للنيب

 عبد قال اجلنسية، رغبتها هلا حيقق ال زوجها أن تشكو أن هلا جيوز -٣
 أن وفيه احلديث، ... قريش من امرأة أيب زوجين: العاص بن عمرو بن اهللا

 أن فأمره ، النيب عمرو أبوه فبلّغ ،)خلإ ...فراشا لنا يطأ مل: (قالت املرأة
 أن حقها فمن الزوج عجز إن احلاالت هذه ويف وينام، ويقوم ويفطر يصوم
  .ختالعه

 عس فقد زوجته عن الزوج لغياب حدا اإلسالمية احلكومة جتعل -٤
 :تنشد امرأة فسمع  عمر

  جوانبه السرير هذا من لزلزل  **  غريه رب ال اهللا لوال اهللا فو



 

 
 

١٤١٧ 

 ابنته املؤمنني أم إىل عمر فذهب إيرادها موضع هذا يسل أبيات يف
 تصرب: استحياء على فأجابته زوجها، عن املرأة تصرب كم وسأهلا حفصة،

  .كذا
 ليقضوا املدة هذه يقفلوا أن للمجاهدين يأذنوا أن اجلند قادة عمر فأمر

  .زوجام مع ذلك
 يف فليس واحلشمة، الصيانة مع الزوجة تأخذها احلقوق هذه وكل

 اإلنشاد نشيد يف كما وجمون خالعة فيه وال بالترهب، للفطرة تنكّر اإلسالم
  .التوراة من خاصا سفرا "ستريأل" جعلوا كما للدعارة وال التوراة، من

 أو له أسرة ال ومن اللقطاء فيها كثر ملا الغربية اتمعات أن والعجيب
 احملاضن من أكثروا بل ،األمومة وظيفة إىل املرأة يعيدوا مل عاملة، أم له

  .لقيط ولكنه بيتيم هو وما يتيما اللقيط يسمون السعودية يف وهم لألطفال،
 وتعطيها قومية، بطلة األطفال ذات املرأة تعد الغربية الدول وبعض

  .سبق كما التكلفة من حبسم أو جمانا ا وتتطبب تركب لكي بذلك شهادة
 الدول هذه إن بل ات،كثري قوميات بطالت إذن املسلمني فلدى

 مبا اكتفاء يعمل أال يبايل ال الناس وبعض مرتبا، طفل كل لتعطي املظلمة
  .الدنيا لعاعة من أطفاله عليه حيصل

 تكون أن فيجب املسلمة أما حمجبةً، تكون أن اليهودية حق ومن
 أو إرهابية فهي حتجبت إذا أما والنصارى، اليهود يرضى لكي متكشفة
 خاصة حافالت هلم تكون أن األرثوذوكس حق ومن رهاب،اإل على حمرضة
 املرأة ضد متييز فهو املسلمون، ذلك فعل إذا أما فقط، اإلناث فيها يركب
  !!الصحراوية بيئتهم إىل العرب لهنق فارسي، وتقليد

 وهم معدودين أطفاال إال ينجب ال زائر، كل ويراه رأيته كما والغرب
 العامل دول من وخاصة باألطفال يتاجرون اكوهن طفلني، يتجاوزون ال غالبا

 ال باملهاجرين، الفاحشة ويرتكبون إيدز، فيهم ليس إم ويقولون الثالث،
 كاليفورنيا سكان يفعل كما واإلناث، الذكور من صغارا كانوا إذا سيما



 

 
 

١٤١٨ 

 باألطفال يفعلونه والغربيني األمريكيني من كثري وكذلك املكسيك، بأطفال
 العامل هذا لدى معروفة عادية جتارة بالبشر االجتار صبحأ حىت الشرقيني،

  .املتأخر
 إن: تقول اإلنسان حقوق عن هلا بيان كل يف املتحدة األمم وأصبحت

  .العامل يف تنتشر بالبشر التجارة
 شراء عن تصمت بينما الشرعي الرق فتحرم نفسها األمم هيئة وتناقض

 باألجنة ويتاجرون" األبيض الدجاج "يسمى ما وكذلك واملدربني الالعبني
 ال التجميل يف ويستخدموا الكبري، بشرة من أنعم اجلنني بشرة إن ويقولون

 هو عندهم واملهم يعترض، مبن يبالون وال الثراء وصاحبات للممثالت سيما
 يف بل مباذهلن، يف النساء ميضي أن أي" كاريل أليكسس "الدكتور ذكر ما

  .يسموا كما الدميغرافية املشكلة من كونيش ذلك ومع الدنيئة، شهوان
 وتعطيها حرام، أو حالل من امللقحة بويضتها املرأة تنقل أمريكا ويف

 بريطانيا ويف املستأجرة، األم ويسموا هلا، وتلد عنها حتمل فقرية، المرأة
 الطفل ترعى لكي ،"املستعارة اجلدة "يسموا الشارع من بامرأة يأتون

 على باإلنفاق احملكمة أمرا مال ذات أمريكا يف املرأة انتك وإذا وتناغيه،
  !منه طالقها بعد الرجل

 أن والفطرة والعلم العقل يوجب كما الشرع، علينا يوجب وهكذا
  .الفساد لدعاة تستمعي وال هؤالء مثل تكوين ال املسلمة للمرأة نقول

 قال وقد األسرة، تتفكك أن أسهل فما الرجل، تطلِّق الغرب يف واملرأة
 إن يقولون: قال ماذا؟ يف قالت العلماء، هؤالء حريوين قد المرأته هنا رجل
 اليوم ذلك يف امرأته فطلقته) كاذبا وكان (الرجل تطلِّق أن هلا جيوز املرأة

  .مرات
 نفسه الوقت ويف مطلقًا، الطالق حيرمون كانوا أينما والكاثوليك

 الفلبني، هي الوحيدة لكاثوليكيةا اآلسيوية والدولة الزوجات، تعدد حيرمون
 بأن البابا حيكم كي روما، بابا إىل الزواج بوثائق يبعثون الفلبني من وهناك



 

 
 

١٤١٩ 

 جيمعوا كي وذلك أصال؛ ينعقد مل الزواج وأن أصله، من باطال كان العقد
 الزوج، يراها اليت الطالق ضرورة وبني الكاثوليكية األحكام قداسة بني

 طاليب ولكثرة الشقة لبعد ونظرا واإلصر، احلرج يف اهللا أوقعهم وهكذا
 سنوات يكون قد طويال، وقتا الرد يستغرق الكاثوليكية، الدول من الطالق
 كون يف البابا وحيكم!! العنت يف يقعون أو الفاحشة فريتكبون كثرية،
  !الفواحش يف حيكم وال ينعقد، مل الطالق

 والغالب الواحد، اليوم يف أو الواحدة الساعة يف يتناقضن النساء وأكثر
  .العقلي التفكري وليس العاطفة عليهن

 اتمعات يف له وجود ال" اإلباحية مذبح" "ديورانت ول "مساه وما
  .سرا ولكن الفاحشة يرتكب من فيها يكون اليت اإلسالمية
 كان من صلة الغرب، يعرفه وال اإلسالمية الشريعة به امتازت ومما

 استقباهلا، وأحسن هلا فهش ، النيب إىل عجوز جاءت فقد الزوجة، يصل
 هذه على أتقبل اهللا رسول يا: (عنها اهللا رضي عائشة املؤمنني أم له فقالت
 من العهد حسن وإن خدجية أيام تأتينا كانت إا: قال اإلقبال؟ هذا العجوز
: ويقول الشاة يذبح كان فقد خدجية أصدقاء ليصل  إنه بل ،)اإلميان

  ).خدجية أصدقاء إىل ا أرسلوا(
 عند ذلك وليس وآثارها الزوجة لبقايا التأثر الغراء شريعتنا ومن
 يوم املشرك زوجها تفتدي أن" زينب "ابنته أرادت ملا  فالرسول الغربيني،

 عينه ودمعت تأثر خدجية، أمها قالدة له فداء املسلمني وأعطت بدر،
  .زوجها هلا تركتم شئتم إن: للمسلمني وقال الشريفة،

 إن بل الغرب يعرفها ال كثرية حقوقا املرأة تعطي املعصومة وشريعتنا
 بامرأة  النيب مر وقد املسلمني، حتارب مل إذا تقتل ال الكافرة املعادية املرأة

 وما واإلحسان، والعفو الصرب أما ،)لتقاتل هذه كانت ما (فقال مقتولة،
 يعرفه فال اهللا، كتاب يف صريح هو وكما وأتباعهم، األنبياء كل علّمه

 أماكن يف والسيادة والتوسع والنهب االنتقام على حيام تقوم الذين الغربيون



 

 
 

١٤٢٠ 

 أغرقوه حبرا أو جوا أو برا غريهم أحد إليهم هاجر وإذا مواطنهم، عن بعيدة
 قابل أو نصراين فألنه استقبلوه وإن بالده، إىل وأعادوه الطريق عليه سدوا أو

  .جواالندما للتنصري
 هي وهذه الغربيني، إال وحتمي تؤوي ال الغربية السفارات أن كما

 إىل فانظر بإنسان، ليس غربيا يكن مل من وكأن عندهم، اإلنسان حقوق
  .أشد املرأة على أم وأعلم عنصريتهم،

 املرأة وأن فقط، الزوج بيد الطالق أن الغربيني، عند له وجود ال ومما
 عجز إن اتمع من أو زوجها، من تأخذها أن جيب حقوق، هلا املطلَّقة
  .]٢٤١:البقرة[ ﴾_   ^   [   ]\   Y   Z﴿: تعاىل قال الزوج،

 وليس ،لكرامتها وأحفظ هلا أصون استشاراو املرأة على والوالية
 من حىت متنعها أمريكا يف الكنائس كانت كما قدرها من وحطا هلا امتهانا

 األحد يوم موعظة مساع أرادت من نأ الكنيسة وحتكم األحد يوم احلضور
  !حمارمها أحد عنها تنيب أن

 يف الكأداء العقبة هم الدين رجال أن األمريكية املرأة عند نشأ وهنا
 يتهمون اإلسالم ديار يف الليرباليني ببغاوات يزال وال حقوقها نيل سبيل

  !احلالني اختالف مع بذلك الدينية املؤسسة يسمونه ما أو العلماء
 وال وحفظ هلا صون من فيه ما على شرعي شرط املرأة على اليةوالو

 ،اآلنية العاطفة وراء االنسياق عن وأبعد اتزانا أكثر غالبا الرجل أن ريب
 سؤاهلا ضمن املثقفات إحدى يل ذكرته ما منها كثرية مفاسد الوالية ولترك

 اليت هي وكانت أهلها عن ذلك وأخفت نفسي زوجتك للسائق قالت أا
  .غرفته يف إليه ذهبت

 مل غربية دول فهناك نفسه الغرب يف تحققت مل املزعومة واملساواة
 يف النساء يزال ال الغربية الدول وكل وفرنسا أمريكا مثل قط إمرأة حيكمها
 ونقضت املرأة إخراج يف السعودية سبقت اليت العربية الدول أما أقل برملاناا



 

 
 

١٤٢١ 

 اآلن حىت امرأة حكمها يتول فلم غربال عنها لريضى بشأا الشرع أحكام
  .امرأة العرب اخلارجية وزراء بني ليس بل

 أا ويزعمون املرأة عن الوالية إسقاط إىل يدعون الفساد دعاة وبعض
 له تكون أن معىن ماف ،ميدان كل يف الرجل ونافست وعملت تثقفت قد

 ﴾$ # " !﴿ :تعاىل لقوله مناف وهذا ؟عليها الوالية
 تستوعبها ال عظيمة حلكمة للرجل الوالية جعل إمنا تعاىل واهللا ،]٣٤:النساء[

  .القاصرة عقولنا
 كنث" احملقق استمات وقد ،التحرش جمرد محير اإلباحية بلد أمريكا ويف

 عزل يوجب مما وذلك "مونيكا" ثدي ملس "كلينتون" أن إلثبات "ستار
! السعودية يف هليئةا عليه تعاقب ال بينما ،األمريكي القانون حسب الرئيس
  .واالختالط اخللوة محر الذي اهللا فاحلمد

  ".ترامب" ضد "مولر" اآلن يفعل فعل ومثلما
 أثناء للتحرش تعرض إن منهن ثلثانال يقول األمريكيات النساء لكن

  .العمل
 علمت ،الغرب يف حىت له حقيقية ال وهم املساواة أن علمت وإذا

 على قوامني وجعلهم درجة، النساء لىع للرجال جعل أن يف اهللا حكمة
  .النكاح يف عليهن الوالية هلم وجعل ،النساء

 والغربيون القيامة يوم إىل سرمدا النهار أو الليل جعل مثل هو التماثلو
  .واملساواة تتناىف املرأة على الرجل والية جعلوا وأذنام
 وإمنا لبيتا من اخلروج نريد وال العمل نريد ال  حنن يقلن النساء بعضو

 عن باالستغناء وابدأوا شرعي مطلب التوفري هؤالء ملثل ونقول ،التوفري نريد
 االقتصاد يكون وبذلك تعمل أمهاتنا كانت كما وبناتكن أننت اخلادمة

 كل حق ومن ااين، التخسيس ولبناتكن لكن يكون أنه كما والتوفري،
 التحرير هلذا إذ احلرمني دبال يف املرأة حترير املسماة الدعوة يف يشك أن مؤمن

 اتمع بتقويض تنتهي مث عليها الوالية بتحجيم وتبدأ كثرية أساليب املزعوم



 

 
 

١٤٢٢ 

 يف بدأوا وقد األخرى اتمعات فيه وقعت اليت الدياثة فخ يف واإليقاع كله
 والترفيه الفن مسي وما والتحلل، التفسخ نتائج رأوا أن بعد الدين إىل العودة

  .اخل … وحريتها أةاملر واستغالل
 املأساة تلك يف الناس يدخلوا أن يريدون احلرمني بالد يف املفسدين لكن
 بعد ولو إلينا وأوربا أمريكا يف املتطرف اليمني أفكار ينقلوا وأن والدياثة،

 لوبن، صاحلة أو لوبن حصة تكون" لوبن ماري "من وبدال أجيال، أو جيل
 والعادات اآلخر، بالتطرف التطرف حياربون فهم ،حميط ورائهم من واهللا

  .الغربية بالعادات الشرقية
 وبعض الزواج على الوظيفة يفضلن  اهللا أصلحهن النساء وبعض
 أجل من المرأة فاعجب واالجناب، الزواج بعد حىت تعمل تظل املتزوجات

 بني خريا لو أنك مع اخلائنات عهدة يف أطفاهلا وتترك تعمل املال من حفنة
  .الطفل الختارت واحد طفل وبني ياالدن كنوز

 راسفّ املال تسرق أو عرضها تبيع اخلادمة أن على اطلعت إذا وبعضهن
 وإمنا الالعبني، بتغري اللعبة يغري كمن فكانت آخر، بلد من خبادمة وجاءت

 اهللا هداهن النساء فبعض املرتلية، الكوارث أساس هي اليت اخللوة ذلك سبب
 غريه، أو الزوج ا خال ورمبا البيت، يف ادماتاخل ويتركن للعمل يذهنب
 أو حرام من للمال جاءت أا إذ بالعرض تبايل ال كانت رمبا اخلادمة وهذه
 كما املضيفات (اجلويات اخلادمات وبعض املال، إال يهمهم ال وأهلها حالل
ا انتحارها سبب أن رسائلها يف وذكرت انتحرت) حمليا نييسمتكسب مل أ 
  .الطائلة الثروات ورحبن األثرياء قصور إىل ذهنب الاليت زميالا مثل الامل من

 من كم فانظر الطالق، زوجته منه طلبت باحلالل كفيلها تزوجها وإذا
 من غريه عليه وقس ،باملرأة الرجل خلوة عن  يه خمالفة جترها املصائب
  .ءهمورا يلهثون واملخدوعون الغرب أولياء ولكن احملمدية، الشريعة



 

 
 

١٤٢٣ 

 األسواق يف الصفق يلهيهم العرب جزيرة دول من خاصة اآلباء وبعض
 ا سافر ذلك على اطلع وإذا ببنته اوسي السائق فيعبث أسرته عن

  !توفيت ابنته أن وأشاع عاد مث إياه وزوجها السائق بلد إىل وبالسائق
 خلق إمنا اهللا أن وظنوا املستقيم الصراط عن عدلوا ملا الغرب يف والناس

 واألزمات باألمراض اهللا ابتالهم شهوام واتبعوا الوطر لقضاء املرأة
 اإلنسان وأصبح الوالدات من أكثر الوفيات فأصبحت وبالفقر، االقتصادية

 املرأة مقاسات عن ويتحدث ،حبا ذلك ويسمي العاهرات بني يتنقل الغريب
 اوهذ املعتمد ساملقيا هن املمثالت وجيعل البهيمية معايريه وفق املطلوبة
  .اتمعات ودمار احلضارات ايار  إىل حتما يؤدي الضالل

  :اإلعالم عن وجيزة فكرة إلعطاء يقودنا وهنا
 اليت الناعمة القوة وسائل أقوى هو -ومواقع وصحفا قنوات- اإلعالم

 املعتقدات على وأثره خاصة، واملسلمني عامة، العامل الغرب ا حيارب
 مطية ويستخدموا املرأة يفسدون وبه أحد، ينكره ال والعادات واألفكار

  .ختالفهم إعالمية وسيلة أي وحياربون ألهدافهم،
 ومع إسالمية، غري قناة وهي ،)اجلزيرة قناة (اإلعالمية القنوات أهم ومن

 وقد وفكر، سياسة وكلها متثيليات، وال أغاين وال مسلسالت فيها ليس ذلك
 على وفرضت املوظفني، على مشاهدا رمتوح السعودية السلطات منعتها
 وقد ذلك، أشبه وما اإلخبارية، قناة أو ،)سي يب إم (أو العربية، قناة الناس

 مع طويال وحققت أيوب، طارق مراسلها وقتلت اجلزيرة قناة أمريكا هددت
 قناة ولكن بغداد، يف مكتبها بإغالق وأوعزت احلاج، سامي اآلخر املراسل
 منها ضدها، برامج وهلا األمريكية، اإلدارة من أذكى نظري يف اجلزيرة

 سجناء أي ،"يكونوا أال عليهم كتب هل"و ،"القذرة أمريكا حروب"
 نعوم "ومنهم األمريكية للسياسة املعارضني مع مقابالت وأجرت غوانتانامو،
 املقاطع بعض سربتو إسرائيل، ضد للفلسطينيني موالية وهي ،"شومسكي



 

 
 

١٤٢٤ 

 فضحت أا كما بريطانيا، يف الصهيوين اللويب عن بااتسري مثل اخلطرية
 الرأي تنقل واجلزيرة وسجونه، السيسي واجلنرال وأبناءه، صاحل عبداهللا علي

  .له املعاكس اآلخر والرأي
 األستاذ وصفها كما فهي" العربية "الناس يسميها اليت" العربية "قناة أما
 إفساد هو األكرب وشغلها يونية،صه السعيد، أمحد واألستاذ الناصر، عبداهللا

 أفرادا يقتل اإلرهاب ألن اإلرهاب، من جمتمعنا على أخطر وهي الشعب،
 األقل على املهنة مراعاة من وبدال كله، بالشعب فتفتك هي أما معدودين،

 يف السنة ضد الشيعة مع وتقف املارونيات، وتوظف واملديح، التطبيل حتترف
 إيران قالته ما تقول ال بل السنة، أهل أو بنتاجونال يقوله ما تقول وال العراق
 اليت الربامج بعض تقدم وهي"! الفرس "تقول وإمنا ،"الشيعية القوات "نفسها
 الشام لبالد عندها فاحلرب الفارسية، القومية منطلق من تنطلق إيران أن تثبت

 التحالف بني عندها هي املوصل يف واحلرب اليمن، يف وكذلك قومية،
 واملوصل عامة العراق يف السنة أهل مآسي تذكر وال واإلرهابيني، الدويل
  .خاصة

 بدون أي- نفسها تلقاء من ذلك تفعل" العربية "تكون أن احملال ومن
 احتاد إىل فانظر ذلك من التأكد أردت وإذا -أحد من وخطة سياسي توجيه

 ،"الرياض"و" الوطن"و" عكاظ"و" األوسط الشرق "وبني بينها األهداف
 املفسدين أن واعلم إدارييها، من فيه تثق من واسأل الوسائل، اختلفت مهما

  .كله اتمع مث األخرى، اإلعالمية الوسائل ا تلتحق أن يريدون
 ﴾¹  ¸  ¶﴿: فيهم اهللا قال كما هو يصدقها من أن واعلم

  ).بكذم وصدقهم ( فيهم قال وكمن ،]٤٧:التوبة[
" حرة كوين "بعنوان سي يب ام أختها هقدمت الذي الربنامج أن واعلم

 خبروجه أثارها اليت الشعبية الضجة بسبب أوقف وإمنا قالت، كما خطأ ليس
 من وغضب رضي من رضي إسالمي، احلمد وهللا فمجتمعنا مألوف، كل عن

 وكل حريتنا ونستمد عظيمة، مكانة فيه وللمرأة حمافظ، جمتمع وهو غضب،



 

 
 

١٤٢٥ 

 وأبواقه، الغرب من وليس الصاحل، سلفال وعمل املطهر الشرع من قيمنا
 قال فقد األلقاب، من شاؤوا ما أو متطرفون أو إرهابيون عنا الديايث وليقل

..) ومفتري وكاهن وصابئ وساحر وجمنون شاعر ( اخللق خلري أسالفهم
 أقل هو ما إال لنا يقال وما قبله، من للرسل قيل قد ما إال له يقال وما إخل،
  .ذلك من

 خطها هو املهم وإمنا نعرفه، كنا وإن العربية ميلك من ايهمن وال
 تسمي وهي السعودي، للمجتمع موجهة وهي السياسي، وحمتواها الفكري

  .شهداء اليهود تسمي أن إال بقي وما اعتداء، الفلسطينية االنتفاضة
" السياسي اإلسالم "أو" اإلسالموية "حماربة باسم اإلسالم حتارب وهي

  .تزعم كما
 قومي، مسلم وال ماركسي، مسلم وال ليربايل مسلم اٍإلسالم يف وليس

  .املبادئ من غريه وإما اإلسالم إما خيتار أن املرء وعلى علماين، مسلم وال
 بدينه املتمسك ويسمون الفضيلة حياربون الذين والعلمانيون والليرباليون

  :اإلميان إال منها خيرجهم ال ظلمات يف هم إسالموياً
   +   (*   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: عاىلت اهللا قال

 فرق وال ،]٢٥٧:البقرة[ ﴾3   2   1   0   /   .   -   ,
 على فالواجب حديثة، عصرية تكون أو قدمية الظلمات هذه تكون أن بني

 من املساكني احليارى هؤالء وإخراج اهللا إىل اجلميع دعوة هو الدعاة
  .النور إىل الظلمات

 بل تشددا، أو تعصبا ذلك أقول وال مظلمة، الغربية فاتالفلس وكل
 يف والنظر القوم كتب يف وثانيا تعاىل، اهللا كتاب يف أوال طويلة قراءة بعد
  .حاهلم واقع

 بال تعاىل، اهللا صفات إثبات واجلماعة السنة أهل عقيدة أصول من
 كنفي املصطلحات تغريت وإن تكييف، أو حتريف أو متثيل أو تعطيل

 ال الذي أي ،)املطلق (تعاىل ويسمونه التجريد، اليوم يسمونه الذي فاتالص



 

 
 

١٤٢٦ 

 أن املسلم وعلى ترتيه، الصفات نفي أن يظن بعضهم كان ورمبا له، صفة
 شيء كمثله ليس تعاىل اهللا أن وحسبنا ورد، ما عند ويقف بالغيب يؤمن
 النيب لنفاها كافيا يقولون كما اجلسمية نفي كان ولو البصري، السميع وهو
 الدجال أن عليه وسالمه اهللا صلوات النيب أخرب وإمنا الدجال، حديث يف 

 وأقرب، أظهر وهذا النقائص، عن مرته تعاىل واهللا نقص، صفة وهي أعور،
 جمردة، وإما مادية إما املوجودات يتصور الذي هو احملدود البشري والعقل

  .كله ذلك وراء الغيب عامل لكن
 الناس م اليت القضايا هذه مثل على التركيز مياإلسال اإلعالم وعلى

 فساد من أعظم األخالق وفساد الفكري، اإلرهاب ميارس فإنه وإال عامة،
  .تيمية ابن ذكر كما اإلسالم بالد على احلرب أهل من العدو استيالء

 قتلى كم فانظر عظيما، كان وإن األنفس قتل جمرد هو وليس
 التفجري فأهل املتفجرات، بقتلى وقارنه يئة،الس والربامج العفنة املسلسالت

  .كله الشعب يعم فضررها القنوات أهل أما معني، مكان يف يفجرون مثال
 جبانب تم فلماذا وقضايانا، واقعنا عن إشغالنا ديير الضال واإلعالم

  اآلخر؟ وندع شرال جوانب من
 ةالقو تذكر ال فإا لألعداء اليت القوة القنوات هذه ذكرت وإن
  .كليهما تستخدم أمريكا أن مع الناعمة، األمريكية
 وهل العسكرية، اهلزمية من خطراً وأعمق أثرا أبعد النفسية اهلزمية إن بل

  ديننا؟ من إخراجنا إىل إال واملنصرون" زومير "سعى
 البابوات أما معروفة، شرعية ألسباب الطالق تبيح الغراء وشريعتنا

 قانونيا، مينعونه الشرقيني من اتبعه ومن لغربوا فيحرمونه، عامة والكاثوليك
  . فقط احملكمة به قضت إذا جييزه أو

 بل املرأة، لرحم استرباء اهللا شرعها اليت العدة الغربيون يعرف ال كما
  .تبايل وال العدة يف وهي عندهم املرأة تزين قد



 

 
 

١٤٢٧ 

 العامل يكون أن حياول الذي املظلم، الغرب هذا يف املساوئ أكثر وما
 -ونساء رجاال- العراة نوادي يبيح أنه ذلك يف وحسبك لثقافته، تبعا كله
  ؟هذا من أكثر احنطاط فأي

 عندنا اتمع أن إال العراة نوادي إباحة من مينعهم ال الناس وبعض
 املزعوم، التطور لرفضه تبعا احملرمة العالقات يرفض أنه كما اآلن يرفضها
 أشرق ما إال مظلمة كلها الدنيا: "الق حني تيمية ابن اإلسالم شيخ وصدق

 قال وقد أوىل، وأحكامه اتمع، من أعظم تعاىل واهللا ،"الرسالة مشس عليها
 من خرج الذي مثل أنا: "أسلم ملا" ستيفن كات "املشهور، الربيطاين املغين يل

   g   h   i   j   k   l   m﴿: تعاىل اهللا وصدق" النور إل الظلمات
n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x﴾ ]هذه ومن ،]١٢٢:األنعام 

  .كلها احملرمة والعالقات العراة نوادي الظلمات
 يسميهم الذين االستوائية؟ املناطق بسكان خاصة العراة نوادي وهل

  البشر؟ حلوم وآكلي والوحوش، اهلمج، الغربيون
 أينما فواإلسفا التأخر يف غاية هذا أليس! أيضاً نيويورك يف هم أم
  كان؟

 ما أديان "كتاما يف" غوران "وزميله" لورا أندري "الكاتبان بني وقد
 لألعضاء رسم أي على يعثروا مل القدمي، التاريخ يف الباحثني أن" التاريخ قبل

  صنع من هي إمنا السليمة الفطرة فمخالفة للحيوان وال لإلنسان ال التناسلية،
  .وحدهم الغربيني

 يف قرت إذا املسلمة املرأة أن الناعقون يدعيها اليت تالشبها أكرب ومن
 البيت يف املرأة بقاء وأن عليه، كارثة اتمع نصف تعطيل وأن عاطلة، بيتها
 اليوم املرأة إن: "ويقولون !!بالرجل مساواا دون وحيلولة ضدها، متييز

 ع،اتم لنصف تعطيل البيت يف وبقاؤها عاملة، وأصبحت اقتصاديا استقلت
  :منها نذكر كثرية أجوبة ولكالمهم ذلك، وأمثال



 

 
 

١٤٢٨ 

 الذي الشكل وفق تعمل ال اتمعات من كثري يف املرأة أن -١
 املرأة إن بل وحدها، الزراعية أو الرعوية اتمعات بذلك نعين وال يريدون،

 املرأة أن كما كثرية، مبهمات وتقوم للبيت تعود بدأت الصناعية اتمعات يف
  .املدن يف غريها الريف يف

 فعمل ذاته، الغرب يف حىت احلايل الوضع بقاء يضمن أحد ال أنه -٢
 ويعود األمور تتغري وقد التاريخ، يف عابرة حالة هو إمنا يزعمون، الذي املرأة
  .عليه كان ما إىل العامل

 فرق وهو عصر، كل يف ثابت أمر واألنثى الذكر بني الفرق أن -٣
 ذكر كما واألعضاء، اخلاليا تركيب نفس يف أنه أي يقولون، كما بيولوجي
 حبث من كل يعرفها حقيقة وهذه وغريه،" كاريل أليكسس "املشهور الطبيب

 حوادث يف النساء من الرجال متييز يف أو ،"إي إن دي "النووي احلامض يف
  ؟نفسه العمل تعمل فكيف مثال، الطائرات
 سواء- هابينياإلر أن الفضائيات يف ويسمع يشاهد عاقل كل -٤

!! وأطفال نساء القتلى وبني كذا قتلوا قد -تنظيمات أو أحزابا أو دوال كانوا
 لطائفة العرقي التهجري سياسة تعتمد كذا دولة يف العنصرية احلكومة أن أو

  ؟ذلك يدل فعالم وأطفال، نساء املهجرين وبني كذا
 يف تشارك أو برأيها، تتقدم أن للمرأة تسهل احلديثة الوسائل أن -٥
  .بيتها يف حمجبة مصونة وهي العمل

 والتماثل باملساواة تقول اليت الدول يف املرأة عليه حصلت ما أن -٦
  .وشقائها خبسارا قورن إذا ضئيل الغرب يف كما

 تبلغ ال الربملان يف ومشاركتها احلكومة، رئاسة املرأة تولت ما فنادرا
  .األمم هليئة أمينة علوهاجي مل قط أمريكا حكم امرأة تل ومل الثلث،
 يف الرجل ومشاركة بيتها من املرأة خبروج املطالبني باستقراء أنه -٧
 تعاىل واهللا مبادئ، أصحاب وليسوا شهوات، أصحاب أم جند عمله،
   ,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: يقول



 

 
 

١٤٢٩ 

 هو، بنته وليس سالنا بنات تزين أن يريد منهم والواحد ،]٢٧:النساء[ ﴾-
  !.عاطلة شهواته تكون أالّ هو املهم وإمنا عاطلة، املرأة تكون أن يهمه وال

 كان وقد اهلالك، قباين نزار هو للفجور يدعو شاعر أشهر كان ورمبا
 رجوع يكون أن اهللا نسأل ،"يارا أبو "القصييب غازي وبشهرته به معجبا
  هؤالء؟ يرجع فمىت خلطاياه، كفارة أيامه آخر يف غازي

 ال نفسه فالغرب مطلقا، املرأة تناسب ال شاقة األعمال بعض أن -٨
 األعمال ومن الطائرات، حاملة وكذلك العمالقة، للبواخر ربانا جيعلها
 ذلك لرفض النساء من عمايل إن أحد قال ولو واألمتعة، األثقال محل الشاقة

 بل كالسياسة، افكري جهدا يتطلب ما وكذلك! احلفر أو البناء يف الراغبون
 اليمن فحكومة امرأة، حتكمها مل تأسيسها منذ األمريكية املتحدة الواليات إن

 أمريكا، من تقدما أكثر بلقيس ملكتها كانت اليت السالم عليه سليمان أيام
  .األمريكية املرأة من تقدما أكثر وكليوبتره الزباء أن كما

 أن يرون الغوغاء من عددا أقل كانوا وإن واإلميان العلم أهل أن -٩
 هلا خري بيتها يف املرأة قرار وأن أصال، علمية غري املزعومة املساواة هذه

 لكان عقوهلم مونحيكّ التماثل دعاة كان ولو وللمجتمع ولألسرة وللرجل
  .االستسالم م األجدر

 كانت جمتمعات يف البيت إىل رجوعا يشهد اليوم العامل أن -١٠
 اتمعات يف املضادة النسائية احلركات وجود وما لة،الكام باملساواة تطالب

  .ذلك على الشواهد أحد إال الصناعية
 بنفسها املرأة تعمل أن تستلزم املتتابعة االقتصادية ألزماتا أن -١١
 نسعود فكيف السعودة، عندنا تقتضيه ما وذلك اخلدامة، عن وتستغين
  نفسه؟ الوقت يف ونستقدم
 يف االختالط بأن يقرون العامل يف حلقيقينيا التعليم خرباء أن -١٢

 مدرسة أي بني مثال قارن أفضل، اجلنسني بني الفصل وأن يضعفه، التعليم
 املزعومة، مساوام من نوع واالختالط اجلامعة، وبني القاهرة يف خمتلطة غري



 

 
 

١٤٣٠ 

 الذي املناهج وتوحد الدراسية، املناهج يف املساواة يوجب التعليم واختالط
 بن العزيز عبد وللشيخ! جمرم فاعله إن اهللا رمحه محيد بن اهللا عبد شيخال قال
  .حترميه يف فتوى اهللا رمحه باز

 متكامالن، واألنثى الذكر أن على ودل العدل شرع تعاىل اهللا أن -١٣
 جل وقال جوانب، يف اآلخر على منهما كال وفضل التماثل، غري والتكامل

   |{   }   o   p   q   r   s   t   u   v   xw   y   z﴿: شأنه
 الرجل وعمل بيتها يف املرأة عمل وجعل ،]٣٢:النساء[ ﴾¢   ¡   �   ~
  .خارجه

 بعضهم املساواة، ضد كانوا واملفكرين الفالسفة من كثريا أن -١٤
 العقاد وكذلك" نيتشه"و" شوبنهور "مثال خذ عرب، وبعضهم أوروبيون

  .احلكيم وتوفيق
 واألنثى، الذكر الزوجني خلق الذي تعاىل اهللا جند كله هذا فوق -١٥

 واإلحسان، بالعدل أمر بل املساواة يوجب ومل حقه، حق ذي كل أعطى قد
 فكتابه واجبات، عليه أن كما حقوقا أحد لكل وجعل أحكاما للناس وشرع

 ذكرهم كلهم الناس عن غين تعاىل وهو أقوم، هي لليت يهدي الذي هو
 كالمه خنالف فكيف شرعه يف احلكيم وهو واهلم،بأح العليم وهو وأنثاهم،

   g h   i   j   k   l﴿: تعاىل قال يعلمون؟ ال مبا الناعقني ونتبع
m   n   o   p   q   r   s﴾ ]متساويني جنعلهما إذ وحنن ،]١٨:اجلاثية 
  .القيامة يوم إىل سرمدا الليل أو النهار اهللا جيعل أن يريد كمن احملال، نطلب

 وجعلها عراها وإمنا حقوقها املرأة يعط مل احلقيقة يف غربال أن -١٦
 تبتسم كانت كيف إحداهن ذكرت وقد الدعاية، يف واستخدمها سلعة،
 وهكذا التصوير ويعيدون ثانية مرة تبتسم أن يأمروا مث ويصوروا غصبا،

 يضع كان املصور إن إحداهن وقالت. يريدون اليت الصورة على حيصلوا حىت
! املعلن مزاج ترضي صورة يف رجلها تتحرك لكي دبوسا رجلها باطن يف

  ؟العمل هلذا يسعى فمن



 

 
 

١٤٣١ 

 القانونية السن بلغن إذا البيت من البنات تطرد اتمعات هذه أن -١٧
 وللمجرمني البشرية للذئاب البنت ويعرضون العشرين، دون وهو عندهم،

 كما طنهاو خدمة من جزء وهذا اجليش، مع جيندوا وقد واللصوص،
 ترفض أن غدا ميكنها ال موظفة تكون أن اليوم ترضى واليت يزعمون،

  .التجنيد
 يسمحون ال فلماذا يقولون، كما احلق هي املساواة كانت إذا -١٨

 االستقراطية املرأة تتزوج كأن االجتماعية، طبقتها غري من تتزوج أن للمرأة
 إدوارد- ملوكهم أحد خريوا وملاذا ،"الربوليتاريا "الكادحة الطبقة من

  .ارستقراطية غري امرأة من الزواج أو بريطانيا ملك بني -الثامن
 الذكر خياطب ال االجنليزية اللغة يف حىت اللغوي اخلطاب أن -١٩

 جدا ضئيلة قلة إال النوع أي ،"اجلندر "يسمونه مبا يؤمن وال سواء، واألنثى
 املستمر، للتضليل استجابة ةالقل هذه به آمنت وإمنا تذكر، تكاد ال البشر من

  .اللغوية املعاجم يف جدا نادر وهو
 قسيسا تكون أن املرأة على حتظر اليوم الغربية الدول من كثريا أن -٢٠

  .ذلك يقتضي الديين مذهبها وأن واعظا، أو
 اتمعات، تلك يف احلقيقة على واملرأة الرجل بني مساواة ال أنه -٢٢

 أن ولو كاملرأة ساقيه يكشف ال والرجل ر،يتست والرجل تتعرى فاملرأة
  .الناس منه لسخر الساق مكشوف صوروه دبلوماسيا
 وهذا احلقوق، من لألب مثلما لألم يكون أن املساواة مقتضى أن -٢٣

  .فقط واحدا حقا ولألب حقوق ثالثة لألم جعل الذي اهللا، شرع يف ما غري
 للجدة بينما العجزة، ارد يف يرموا الغرب يف كربت إذا املرأة أن -٢٤

  .عظيمان وتقدير احترام املسلمة
 ]١١:النساء[ ﴾h  i j k﴿: تعاىل قوله يذكرون الذين أن -٢٥

 ويف ،]١١:النساء[ ﴾¡ � ~  {﴿ نفسها اآلية يف تعاىل قوله ينسون
   d﴿: الثالثة اآلية ويف ،]١١:النساء[ ﴾¢   ¡   �  ~﴿: األخرى اآلية



 

 
 

١٤٣٢ 

e   f   g﴾ ]والرجل بالفرض وارثة املرأة كانت وإذا ،]١٢:النساء 
 وقد بينهم يفاضل قد تعاىل فاهللا املرياث، عن حجبته بالتعصيب وارث

 ال اليت حبكمته ذلك وكل اآلخر، حيجبه أو أحدمها يزيد وقد يساويهم،
  .األحكام يف وعدال األخبار يف صدقا ربك كلمة ومتت تحد،

 انطباعية أحكامهم تكونو ذلك إخفاء يتعمدون يكونوا مل إن هذا
  .علمية وليست

 عاطلة، ليست" البيت "الصغرية مملكتها يف تقيم اليت املرأة أن -٢٦
 يعجز شاق عمل ذلك وكل وتكنس، وتطبخ وتغسل األطفال تريب فهي

  .غريه إليها يكلون فكيف بعضه عن الرجال
 فيها يكثر املزعومة، املساواة ذه تعمل اليت اتمعات أن -٢٧

 ما إىل لالنضمام مضطرة املسكينة املرأة أن حىت واالغتصاب، تحرشال
 تبكي وال مأمت، يف تبكي أا أي النسائية، النقابات أو اجلمعيات يسمونه
  .بالغريق تستنجد غريقة وهي وحدها،

 لصاحب حقا املرياث جتعل التقدم تدعي اليت الدول قوانني أن -٢٨
 األكرب االبن ورثوا ورمبا شاء، ملن أو والقطط للكالب به يوصي وحده، املال

  .تورام يف كما البكورية حق يسمى ما الكرمي القرآن يف وليس وحده،
 ما وأكرب النساء هم النسائية املطالب وجه يف يقف من أكثر أن -٢٩

 األوىل طالق الثانية الزوجة تطلب فقد املرأة، من هو إمنا للمرأة ظلم من يقع
 املشكلة فليست وهكذا، العكس، أو امرأته الزوج أم متظل وقد العكس، أو

  .والببغاوات الناعقون يقول كما ذكورية الشرقية اتمعات أن هي
 بأمساء يكتبون رجال هم إمنا املرأة خبروج املطالبني من كثريا أن -٣٠

 ،"اليمامة جملة يف ١٦ بنت "كتب الذي من مثال أعرف فأنا ومهية، نسائية
 تصول كانت أن بعد فجأة، الساحة من اختفت نسائية ءأمسا أعرف كما

 والعجيب ذلك، يعلم بينها واملقارنة األساليب يف اهللا فهمه من وكل وجتول،
 رأي هو هذا ويقولون القرار، صاحب على يعرضونه ذلك ينشرون الذين إن



 

 
 

١٤٣٣ 

 يف فوقف اخللفاء أحد عزله الذي القاضي بقصة يذكِّرين الذي األمر اتمع،
 لرئيس اخلليفة فقال فالن، قاضيهم على مثنيا اخلليفة جيتازها خمتلفة كنةأم

 الرئيس فرد واحد، رجل إال يزكيه ال القاضي هذا أن عجيبا أليس: القضاة
  !!نفسه القاضي هو املزكي أن املؤمنني أمري يا منه أعجب: قائال

 مباور والغش، الكذب بني جيمعون نسائية بأمساء يكتبون الذين فهؤالء
  .العمل هذا عن بعضهم تاب

 الغربية اتمعات يف يصلح ذلك إن جدال وقلنا تنازلنا لو أننا -٣١
 فإرغام والعشائر، القبائل عند سيما ال اتمعات، كل يف يصلح ال إنه نقول

 الشخصية واحلرية املزعومة الدميقراطية مع يتناىف ذلك، قبول على اتمعات
 يدخل قد الطائف يف التعليم مدير بأن هنا" بلحارث "قبيلة بلغ وقد لألفراد،

 يريده ما هو هذا فهل حلمايتهن، بالرشاشات القبيلة أفراد فجاء بنام، عل
  !التحرير؟ أدعياء

  !خصوصيته له جمتمع كل أن املتحدة األمم ميثاق ويف
 على الوالية يف املرأة حق عن اليوم واملخدوعون الليرباليون ويتحدث

 زوجا، أو أخا أو أبا عليها الرجل قوامة من القرآن يف ما إنكار يأ نفسها،
 أنه مع بامسها، االحتفاظ يف حىت احلق مسلوبة الغربية املرأة أن يذكرون وال
 رضي عائشة إليه تنتسب مل أمجعني اخللق وأشرف واآلخرين األولني سيد 
 يتزوجها، أن لقب األصلية نسبتها على ظلت بل إليه، ينسبها ومل عنها، اهللا

 بن وعلي الصديق بكر أبو تزوجها وقد عميس بنت أمساء ظلت ذلك وعلى
 وحذف الباطل االنتساب هذا الغرب استغل وقد عنهما، اهللا رضي طالب ايب

  .األمساء من بنت أو ابن كلمة
 من هلا وصون املرأة لضعف جرب هي إمنا -القوامة أو- والوالية

  .رأيها لتغري ودرء بالرجال االختالط
 الوالية هلا تكون وأن عاملة، املرأة تكون أن إىل اليوم يدعون والذين

 األهداف إىل خطوة هوجيعلون ،ذلك من أكثر يف يطمعون إمنا نفسها، على



 

 
 

١٤٣٤ 

 ليس التدرج وهذا،"أكيد ولكنه بطيء "قاعدة وفق للتدرج تبعا البعيدة
 إبليس مارسه ،قدمي شيطاين أسلوب هو بل ،"دنلوب "بدأه بريطانيا اختراعا

 يريد وهكذا تدرجييا، الشرك إىل التوحيد من آدم بنو فتحول نوح، قوم مع
 وجملس احلكومة يف هلم املؤيدون ومعهم احلرمني، بالد يف اليوم الليرباليون
 قدوم عند السيارات قدن الاليت الليرباليات النساء أن ويرون الشورى،

  .آت هو ما استعجلن قد األمريكان،
اهللا كتاب هو عندهم املرجع وأن العلماء موافقة هو الدائم رواملخد 

  !.جمتمعنا وطبيعة وتقاليدنا شريعتنا مع يتمشى شيء كل وأن رسوله، وسنة
 املرأة جتد عقود قبل الغربية املعارف ودوائر املؤلفات إىل نظرت وإذا

 يف املرأة رأيت إذا أما وتأخر، احنطاط يف فالغرب اآلن، من أكثر متسترة
 تراه وإمنا مسلسل، يف ليس ذلك فإن مثال والشام مصر يف متسترة اإلعالم
 اإلعالم كان ولو والتهجري، والكوارث الدمار يعرضون حني كذلك

 يف حىت متسترة، وهي اجلامعة يف تدخل ملن املضيئة الصورة لنا لنقل إسالميا،
 مشتركة، واملصيبة واحدة، الشهوات ولكن اإلباحية، واتمعات الدول

  .كثري والنفاق
 اجلاهلية طغيان تتحدى الغرب بالد يف تتحجب اليت املسلمة واملرأة

  .وإصرارا انتصار ذلك وحسبها ،املتربجات وكثرة
 كره إن ،مؤمنة مؤمن يفرك ال: ( قال وقد خري من ختلو ال واملسلمة

 االستعجال جيوز وال والدعوة الصرب فيجب ،)آخر منها رضي لقاًخ منها
  .بالطالق

 أما الكأس، من اململوء النصف وإىل اخلري إىل ننظر بأن تأمرنا والشريعة
 من الكمال ننتظر فكيف كاملني لسنا األزواج وحنن وحده، فلله الكمال

  .احلب على بنيت البيوت كل وليس ؟وجاتالز
 مؤمتراا وال األمم هيئة قرارات نتبع ال وشرعه اهللا كتاب نتبع وحنن

  ".املرأة حترير "يسمى ما دعاة وال املساواة حركات وال ،السكانية



 

 
 

١٤٣٥ 

 االجتماعية واألوضاع والتقاليد العادات نتبع ال نفسه الوقت ويف
 أو ،"املرأة أعداء "الغرب يف يسمون الذين الفالسفة وال للشرع، املخالفة

 من اتبعهم من وال ،"شبنجلر"و" نيتشه"و" شوبنهور "مثل ،"املتشائمني"
 شرقا البشر كل وعلى علينا جيب بل احلكيم، وتوفيق العقاد ثلم العرب
 اهللا أن -وإناثا ذكورا- ونوقن ودينه، شرعه ومتابعة ورسوله اهللا طاعة وغربا
 تعاىل وأنه كلنا، عنا غين وأنه أحد، كل من وأحكم وأعلم بنا أرحم تعاىل
 وخلق مملها النخلة خلق كما أخرى، ملهام األنثى وخلق ملهام الذكر خلق

 به اهللا فضل ما اجلنسني أحد يتمىن أن وى غريها، أخرى ملهام الوردة
 النوع، أو" اجلندر "السكانية ومؤمتراا األمم هيئة تسميه ما وأن اآلخر،
 عليه تدل وال له، حقيقة ال املزعوم اجلندر هذا أن على واحنراف، ضالل
 وال الرجال، يلبسها ال خاصة مالبس للنساء جيعلون بأنفسهم وهم اللغة،
 من ليمنعها بعضهم إن بل تقدم، كما متدنية الربملانات يف النساء نسبة تزال

 سنة إال التصويت حبق أمريكا يف للمرأة يسمحوا ومل اليوم، حىت التصويت
 عثمان، بيعة يف املخدرات استشار عوف بن عبدالرمحن أن مع م،١٩٢٠
 كما مساواة دعاة وليسوا سهمأنف يف وأغراض وشهوة هوى أصحاب فالقوم

  .يزعمون
 عليها أشاروا ،)عندهم مظلومة وهي (مظلومة املرأة رأوا إذا والغربيون

 ومجعياا، منظماا أو نقاباا أو املساواة حركات إحدى إىل تنضم بأن
  .عندهم ما غاية وهذا

 وسيلة املرأة جيعلون أم أبعد أغراض هلا مساوام أن على يدل ومما
 يكتبون وأم الثقيلة، املعدات كبيع بشؤوا، له عالقة ال فيما حىت دعاية،لل
 جتذبني كيف "أو ،"الرجل تفتنني كيف "مثل حمرمة، عبارات دعايتهم يف

  .ذلك أشبه وما" الرجال



 

 
 

١٤٣٦ 

 لكي وهكذا زيا، وللبيت لباسا، وللخروج فستانا، للسهرة وجيعلون
 ولو األهل، أحضر قالوا شقة أو بيت بيع أرادوا وإذا والعطور، املالبس يبيعوا

  .املطبخ إىل القتادوها أحضرا
 يصح فال كالرجل، تكون قد الذمية املرأة أن معرفته ينبغي ومما
 للمرأة النظر له جيوز من وحىت إياها، تطبيبها أو املسلمة إىل نظرها استسهال

  .فاسقا كان إذا كاشفة أمامه تظهر أن هلا حيل ال حمارمها من
 عن الكرمي رسولُه ى بل فقط، لألجنبية النظر حيرم مل تعاىل واهللا
 وبعض ،)يراها وكأنه لزوجها املرأةَ املرأةُ تنعت ال: ( فقال الوصف،

  .الرجال أو الزوج أمام حماسنها تذكر أو غريها تنعت قد اهللا هداهن النساء
 لنيبا ى الطائف نساء بعض" هيت "املسمى الرجولة فاقد وصف وملا
 عليهن يدخل أن أزواجه!  

 اهللا صلوات أخرب فقد فقط، بالفرج يكون أن الزنا شرط من وليس
  !الزنا من حظه عضو كل على أن اهللا وسالمه

 األنبياء أخالق من ليست الدياثة وأن الفاحشة، عظم على يدل ومما
  .زانية هي من فيهن ليس ولكن كافرة هي من األنبياء زوجات يف أن قط،

 عذراء تزال ال أا على نادمة إا تقول اليوم الغربيات املمثالت وبعض
  !صغرية وهي اجلنس مارست أا لو وتتمىن السرطان، ختشى وأا

 الزوجة ضرب القرآن أجاز وإمنا مكنونة، جوهرة اإلسالم يف واملرأة
 ضوابط  النيب وذكر أطاعت، إذا ضرا عن وى الثالثة املرحلة يف الناشز

 جواز يعين وال مقتل، يف وال الوجه يف يكون أال: منها للضرب روطاوش
 لتأديبهما الصغريين وأخاه ابنه أيضا يضرب فالرجل احلب، إسقاط الضرب

 كثرية مفاسد وفيها جتدي فال بعضهم وضعها اليت الغرامة أما وملصلحتهما،
  :منها

 نم كثري وهكذا ضرا، زوجها أن كيديا تدعي قد املرأة أن -١
  .املختصة اجلهات لدى القضايا



 

 
 

١٤٣٧ 

  .أصالً املشغول القضاء إشغال -٢
 لنيب قال أن وبعد أزواجهن، على الزوجات لتمرد الفرصة إتاحة -٣
) :القوارير من الرفق يطلبون اليوم الناس أصبح) بالقوارير رفقا!  

  .األزواج يتحملها ال ثقيلة غرامة وهي
 إمنا الغرامة واضع فإن مهم،أحكا يف تقليدهم بل بالكفار التشبه -٣
 عنف وأكثره فيها، العنف النتشار حدا وضعتها اليت ألمريكا تقليدا وضعها
  .املسلم جمتمعنا عن اإلباحي جمتمعها اختالف مع جنسي،

 أو مفسدة على يشتمل أن بد ال اهللا لشرع خمالفا كان ما كل وهكذا
 هي تأكل أو عملها، مع ختطب أن إما أا املرأة عمل يسببه ومما مفاسد، مجلة

  .السوق من الطعام يشتريان أو اخلادمة، طبخ من وزوجها
 يتنافر لكيال وسيلة بل لذاته، غاية الوطر قضاء جيعل مل تعاىل واهللا
  .اإلجناب عن ميتنعان أو الزوجان،

 يزيد بل والفواحش، االغتصاب من مينعان ال والكشف والتعري
 هم" املرأة حترير "يسمى ما فدعاة تشارا،ان اجلرمية ويزيد سعارا، الشهوة
  .احلقيقة على والوطن للشعب أعداء

 الليربايل على تقتصر وال أمريكا، يف جمرم كل طالت اجلنسية والفضائح
  ".ترامب دونالد "احلايل الرئيس أو" سواجارت "األصويل أو" كلينتون بيل"

 العكس، على لكن اجلنسني، بني مييزون احلرمني بالد يف هنا والضالون
 وممرضة خادمة تعمل املستقدمة فاملرأة الرجل، ضد البالد هذه يف فالتمييز
 أننا أي األعمال، ذه يقوم رجال ترى أن وقلّ إخل، .. وخياطة ومربية
 متييز بل يزعمون كما مساواة فال الغرب، عند ما أسوأ وأخذنا احلال عكسنا

 قضية يف النساء رأي أخذت المث كالرياض احمللية اجلرائد وبعض وإجحاف،
  !واحد رجل رأي تأخذ ومل اقتصادية

 أال فطرا من فاملرأة املرأة، فطرة ضد" املرأة حترير "يسمى ما ودعاة
   -﴿: مدين إىل  موسى عبده ذهاب يف تعاىل اهللا قال بالرجال، ختتلط
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  .اآليات ]٢٥-٢٣:القصص [﴾`

 أا كما الذكور، ألعاب إىل وليس البنات ألعاب إىل تنجذب والطفلة
  .الطبخ أدوات وحتب للزينة تنجذب

 املرأة جيعلون مرض، قلوم ويف الشهوات، يتبعون الذين ولكن
  .القمامة يف رموها ذبلت فإذا متفتحة، دامت ما يشموا اليت كالزهرة

 فاملرأة -الغربية الطريقة على- التعري هو والتقدم التطور كان وإذا
 املرأة كانت وقد املعاصرة، األمريكية املرأة من إليه أسبق اجلاهلية يف العربية

 األمريكية املرأة أن بيد جسمها، وبعض حنرها تكشف األوىل اهليةاجل يف
 الشتاء يف إال جسمها وأكثر شعرها تكشف أا جهة من تقدما أكثر اليوم
 منها للزنا ممارسة أكثر الثانية اجلاهلية يف املرأة أن ريب وال الربد، من خوفاً

: تقول نهاع اهللا رضي عتبة بنت هند كانت حيث األوىل، اجلاهلية يف
 اإلماء، بني إال آنذاك الزنا يشتهر يكن مل إذْ ،)اهللا؟ رسول يا احلرة أوتزين(

 يرغمون كانوا الذين وحزبه، أيب بن عبداهللا من تطورا أكثر الليرباليني ولكن
  .واالستثمار املال من املزيد على ليحصلوا البغاء على فتيام

 الشهوة بدافع ذلك يفعلن ب،الغر يف ابورات والبغايا اإلماء وهؤالء
  !شر وكالمها احلاجة أو

 جمتمعا كان وكلما اغتصابا، أكثر كان تعريا أكثر اتمع كان وكلما
  ؟املزعوم التحرير دعاة يريد فماذا االغتصاب، فيه يقل حمافظا

 السعوديات النساء ومن األجنبية؟ السفارات تزكيهن الاليت النساء ومن
 والتطور احلرية عن ويتحدثن مقابالت؟ معهن ألجنبيةا القنوات جتري الاليت
  :املثال هذا مثال خذ االجتماعية؟ العادات برغم
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 فأصبحن امرأة، ٣٠ الربيطاين السفري زكى اهللا عبد امللك عهد يف
 للرياضة، وكيلة فعينوا األمر تطور وحاليا الشورى، جملس يف عضوات

 سنة نريوجا ريودي يف العامل كأس دورة الوكيلة وحضرت
 العبات أربع قوهلا حد على هناك حضر كما م،٢٠١٦/هـ١٤٣٧

 أكثر بل أكثر، فيه النساء فأصبح اجلديد الشورى جملس شكل مث سعوديات،
 الكترونياً وترسله بيتها يف وهي رأيها املرأة تكتب أن إمكان مع قبل، ذي من
  !.ستشارةاال من أكرب اهلدف أن غري! اجللسات حتضر أن دون الس إىل

 وأنشأوا أصال، مقلصة وهي باملعروف اآلمرة اهليئات صالحية وقلصوا
 للسينما، دور وفتح االختالط، على الترفيه ويقوم ،مسوه كما للترفيه هيئة
 احلياة تعلمنا وأنا والسفور، التربج هو والتقدم التحضر بأن منهم إقرار وهذا

 ومل تعبريهم، حد على! إنسانية ال حياة يف كنا أن بعد الغرب من اإلنسانية
  .أعظم فالقادم واجلن اإلنس شياطني جعبة يف ما ينفذ

 وضعِ السائمة، تقاد كما يقودونك إمعة تكن ال املسلم أخي يا وأنت
 وال رئيسة منهن تذر وال أخرى، كفة يف الغربيات وكل كفة يف احملجبة املرأة

 إال الشارع يف متربجة الو أزياء عارضة وال فنانة وال ممثلة وال قاضية
 ووفاء علي، وهرسي السعداوي، ونوال السعيد، أمينة: معهن وضع وضعتها،
  "!مونيكا "تنس وال جربيل، وبرجييت سلطان،

 وتصبح لغريك، تؤجره أن وإياك به، تفكر عقال أعطاك قد اهللا أن واعلم
 أرجح؟ الكفتني أي عادال حكما فاحكم فيه، تعيش الذي اتمع تساير إمعة

  قريباتك؟ إحدى أو زوجتك معه تضع أن ختتار وأيهما
 ومهما فيه، نص ال ما خمالفة من أعظم نص فيه ما خمالفة أن واعلم

 اال أن وحسبهم ا، يعملوا لن وشروط ضوابط من نظريا الناس وضع
  .اليوم متخيل غري هو مبا وسيطالبون مرض قلوم يف ملن مفتوح

 البالد هذه يف امللوك ميدح ومن الفساد، من املزيد يريد دائماً والشيطان
 مل الذي اهللا رمحه أمحد اإلمام ولعقيدة للشرع خمالف فهو نصحهم دون
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 بأم فيه يذكّرهم -ذلك من حاشاه- العباس بين خللفاء مدحيا يقل أو يكتب
 أو واحد بسطر ويشفعه املطلب عبد بن العباس وأبيه عباس بن عبداهللا أبناء

  !والسنة الكتاب على الثبات منهم رجوي أسطر
  إمنا غريه، وال عريعر البن يكتب مل الوهاب عبد بن حممد الشيخ إن بل
 أهل يف ليس عصره يف كانت اليت االحنرافات وبين كافة، للناس احلق أوضح

 عثمان آل أن مع الباشا، وأوالد عثمان آل يفعله كان ما حىت بل فقط، جند
  .عنده أمر والة

 اخللق، يف وبآثارها ا نؤمن أن جيب اليت العلى الصفات له تعاىل واهللا
 قال اهللا بسم املؤمن قال فإذا رحيم، تعاىل أنه ومنها مبقتضاها، العمل ونثبت
  .كذلك الفاحتة قرأ وإذا ،"الرحيم الرمحن "بعدها

 األمل أما صفته، الرمحة وأن غضبه، سبقت اهللا رمحة بأن يؤمن واملؤمن
   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿: تعاىل قال عذابه، صفة فهو

Ï   Ð   Ñ﴾ ]واحدة رمحة أنزل رمحة مئة شأنه جل وله ،]٥٠-٤٩:احلجر 
 عنده وادخر ،)واحليوان اإلنسان (اخللْق يف وجتلياا آثارها نرى األرض يف

  .احلساب عند عباده ا يرحم رمحة وتسعني تسعا
 أن أحب ما: "قائلهم قال ولذلك تعاىل، قدره الصاحل السلف وعرف

 وأكرم أرحم فاهللا ،"منهما يب أرحم اهللا ألن القيامة، يوم والدي حسايب يلي
 إىل أمثاهلا، بعشرة احلسنة وعلى مبثلها، السيئة على جيزي وهو منهما،

  .كثرية أضعاف إىل ضعف سبعمائة
 نالدي شرع وحكمته، وعلمه وغناه رمحته سعة من شأنه جل وهو

 احملدود، البشري العقل يظنها اليت املساواة وليس العدل هو امليزان وجعل
 ثالثة لألم فجعل للمرأة، شرعها اليت األحكام يف تعاىل رمحته وتتجلى
 الناعقون يقول كما باملساواة األمور كانت ولو واحدا، حقا ولألب حقوق،

 خريا هللا جزاهم اجلمعة خطباء ولكان حقان، ولألب حقان لألم لكان
 بالعدل يأمر اهللا إن يقولون وال واإلحسان، باملساواة يأمر اهللا إن لنا يقولون
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 ]٣:النساء[ ﴾d   e   f   g   h﴿: قال ملا كذلك األمر كان ولو  واإلحسان،
  .يقولون عما اهللا تعاىل فواحدة، تساووا ال أن خفتم وإن: يقول بل

 ليسكنوا أزواجا نفسهمأ من هلم جعل بأن عباده على اهللا امنت وقد
 والطمأنينة الراحة فيه يكون فالسكن ورمحة، مودة بينهم وجعل إليها،

 احملبة للزوجة وتكون احلب جمرد وليس واملودة، الطيبة، واحلياة واألمن
 يفعله كما الفراق، وليس األمر لزم إن الصرب ذلك ويتبع والعطف، والشفقة
 يف احلالل أبغض هو الطالق أو والفراق صرب، بال -اهللا هداهم- بعضهم
  .اإلصالح حماوالت من سلسلة بعد إال إليه اللجوء يكون وال الشريعة

 اتمعات يف يقل وأنه الطالق فيها يكثر املترفة اتمعات أن واملالحظ
  فلماذا؟ الفقرية،

   [   \   ]   Y   Z﴿: تعاىل قوله عند اهللا رمحه كثري ابن احلافظ قال
 ذكورا، كلهم آدم بين جعل تعاىل أنه لو: "]٢١:الروم[ ﴾`   _   ^

  ".بينهم االئتالف هذا حصل ملا آخر، جنس من إناثهم وجعل
 والنهار فالليل التماثل، وليس التكامل على قائم الكوين والبناء
 تتكامل واألمساك تتكامل، والنباتات متكامالن، والقمر والشمس يتكامالن،

  .وهكذا.. 
 يتكامالن مثال والكربون األكسجني إن يقولون اليوم الطبيعة وعلماء

  .متماثلني وليسا
 سيئ، طرفيها كال كماشة فكي بني اليوم املسلمة املرأة وقعت وقد

 فيما واحلق اخلري وإمنا شر، وكالمها التغريب، أو السيئة العادات اتباع: ومها
  .خالقها هلا شرعه

 للمرأة الشرعية احلقوق اطإسق جيوز ال أنه الكثرية اإلسالم مزايا ومن
 على يدل ومما وعبادته، تعاىل اهللا خوف إسقاطها يف السبب كان ولو حىت
 النهار يصوم زوجها أن وذكرت ، اخلطاب بن عمر أتت امرأةً أن ذلك

 سور بن كعب أن غري خبري، هلما ودعا ذلك على عمر فشكرها الليل، ويقوم
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 أا غري حقها يعطيها ال زوجها أن إليك تشكو إا: لعمر قال  األزدي،
 كعب فأمر بينهما، فاحكم حاهلما عرفت كما: عمر له فقال تستحي،
  : معتذرا الزوج فقال الزوج، بإحضار
  الطول السبع ويف النحل سورة يف **  نزل قد ما أذهلين امرؤ إين

  جلل ختويف اهللا كتاب ويف
  :كعب عليه فرد

  عقل ملن أربع يف تصيبها ** رجل يا عليك حقًا هلا إن
  العلل عنك ودع ذاك فأعطها

 ﴾$  #  "  !﴿: قال تعاىل اهللا أن إىل ننبه أن وينبغي
 فرق القولني وبني الزوجات، على قوامون األزواج يقل ومل ]٣٤:النساء[

  .معروف
 العالمة ومنهم الفضالء، بعض إليها نبه اخلفية واألغراض الدياثة وهذه

 يا ال "واآلخر" حتمدي مكانك "القيمني كتابيه كتب الذي مجال، حممد أمحد
 اخلطاب بن عمر ذرية من مجال آل أن ذلك بعد علمت وقد" احلجاز فتاة
 إذن غرابة فال.  

 هليئات سكرتريا كان الذي مشيل با حممد أمحد العالمة لذلك نبه وممن
 وأسكنه خري كل اهللا فجزاه باحلجاز، املنكر عن والنهي باملعروف األمر
  .جناته يحفس

  .اهللا رمحه الطنطاوي علي املعروف الشيخ وكذلك
  ويعتربون؟ يقرأون الذين أين هي فاملشكلة

 االختالفات وأن أقوم هي لليت يهدي القرآن بأن وإخواين نفسي وأذكِّر
 فأنت األمساء، يف االختالف حد إىل تصل عميقة، والنساء الرجال بني

 املومهة األمساء وبعض االسم، خالل من واملرأة الرجل بني تفرق أن تستطيع
  .ا األخبار نشر ميكن ركةتاملش أو
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 اللطيف اجلنس ويسموا زهرة، وضعوا للمرأة، يرمزوا أن أرادوا وإذا
  .الناعم أو

 لو عندنا، الليربالية والقنوات الليرباليني الكتاب موقف سيكون وكيف
 الليرباليني أن أم لنساء،ا حبق" ترامب "قاله ما قال الذي هو الدعاة أحد أن

  الغرب؟ على ونعامات الدعاة على أُسود
 إليه تدعو الذي االحنطاط وبني للمرأة اهللا جعلها اليت املكانة بني وقارن

 أي تتأخر وإمنا األفغانيات، النساَء الصغري" بوش جورج "زوجة" بوش لورا"
  . اهللا رسول كالم تصدق وال" لورا "كالم تصدق حني أفغانية امرأة

 البيت، وترك التعري، هي" لورا "زعمت كما واحلضارة احلرية وليست
  .باالجنليزية والتحدث األغاين، إىل واالستماع
 يريدون األمريكيني أن املسلمة املرأة تظن أن الشيطانية األحابيل ومن
  :أمريكا يف ارمات ومن حتريرها،
 ".يكره الذي اإلله "كتاا وألفت سورية، وهي سلطان وفاء .١
 .عنها احلديث وسيأيت لبنانية، وهي جربيل برجييت .٢
 وقد ،"كافرة يسمونين "ومؤلفة مصرية، وهي درويش دويت .٣
 .سيأيت كما اإلسالم عن ارتدت
 وسيأيت" الكافرة "كتاب والفت صومالية، وهي علي هرسي .٤
 .عنها احلديث
 وهي صحراوي دين اإلسالم أن كتبت اليت ارمة ماجني، إرشاد .٥

 .تانيةباكس
 وليرباليتهن عداون إلثبات كاف منهن كل وحياة دين وتتبع
  .الدين أهل على وحقدهن

 ،"األمل جنمة "حمطة يف مذيعة كانت مارونية" جربيل برجييت "فمثال
 أنشأا اليت األوسط، الشرق حمطة ويف لبنان، يف" روبرتسن بات "أنشأها اليت

 نصرانية، وصارت اإلسالم عن تدتار" درويش دويت"و القدس، يف إسرائيل
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 رسول يف طعنت بل بالردة، تكتف مل جدا وقحة فهي" علي هرسي "أما
 حني املستشرقني أوقح به يأت مل مبا وجاءت الكرمي، القران ويف ، اإلسالم

 األمريكيني جهل واستغلت التاريخ، وزوت احلقائق، من كثريا قلبت
 اغتصاب حيب ألنه الوأد حرم إمنا)  (النيب إن: قالت فمثال باإلسالم،

 عن اللسان يعف" الكافرة "كتاا يف ذكرته مما وكثريا!! الصغريات الفتيات
  .مساعه عن األذن تعف كما ذكره

 جنسيتها إىل ينظروا ومل املساواة، نسوا سياسام املرأة خالفت وإذا
 عجوز وهي سنوات، عشر" ستورات لني "سجنوا فقد وعمرها، وعملها

 للشيخ حمامية كانت ألا احملاماة، يف  تعمل عاما سبعني عمرها يبلغ يكيةأمر
  .جرما األمريكي العدل عند بذاك وكفى اهللا، رمحه عبدالرمحن عمر

- األمريكية احملاكم تقضي أن هو أبدا العقل يستسيغه ال الذي والشيء
 بعد زوجها على الدخل ذات املرأة تنفق بأن -!املتقدمة الواليات بعض يف

  !الطالق
  الزوجية؟ عرى انفصام بعد فماذا

 عادتنا وأن اهللا، أراد كما تعيش بالدنا يف املرأة أن أزعم ولست
 من حاال أحسن هنا املرأة أن أجزم ولكنين اهللا، لشرع موافقة االجتماعية

  .املعذّبة األمريكية املرأة
 ةأجر يأخذن الفرنسيات النساء من% ٣٥ أن اقرأ حني كثريا وأعجب

 بفتاوى منا أحق الفرنسيون أوليس العمل، نفس أدائهن مع الرجال من أقل
  ومواعظه؟ كلينتون

 الكبرية املرأة أن كيف: الثقات وحدثين بعيين، وشاهدت قرأت كما
 هو أهذا! أحد عنها يسأل ال وهرمها مرضها يف وحيدة تعيش الغرب يف

  اجلدة؟ أو األم جزاء
 من معاشرة يف الشباب أيام تقض تكون أن شيء يف ينفعها وهل

 وشعرها؟ وجهها بصبغ هلا تسمح تقدمها شدة من أمريكا أن أو تشاء؟
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 اليت اإلنسانية واحلياة احلرية هي أهذه جسدها؟ أكثر وكشف تريد ما ولبس
  إليها؟ يفتقر من على أمريكا تنوح

 املرأة حال بني يقارن أن موضوعي، أمريكي باحث أي أحتدى وأنا
 ال مث األفريقية، الصحراء جنوب دول يف املسلمة املرأة وحال األمريكية

  حاال؟ أفضل املسلمة املرأة تكون
 مجيع من األمر ودراسة والعدل، املوضوعية هو الوحيد الشرط: وأكرر

  .العابرة السطحية النظرة وليس جوانبه،
 ما إسقاط ولكن واإلهانة، االحتقار من مشني ماض الغربية للمرأة. نعم

 من بد ال إنه نقول ماوحين موضوعيا، وال تارخييا ليس ماض كل على فيها
  .ماضيهم ال ماضينا نعين فإننا السلف، عليه كان وما والسنة للكتاب العودة

 إن ويقولون روح، للمرأة هل مسألة يناقشون القساوسة كان حني ففي
 قرونةم الكرمي القرآن يف األنثى جند ذلك، وأمثال الثعبان فحيح هو صوا
   *   (   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: تعاىل قوله يف كما بالذَّكَر

  .]١٩٥:آل عمران[ ﴾-   ,   +
  .]٩٧:النحل[ ﴾Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a﴿: تعاىل وقوله
 يف باملؤمنني واملؤمنات األحزاب سورة يف باملسلمني املسلمات ويقرن

  .القتال سورة
 ببيعة يعرف فيما ذلك بعد مث العقبة، ليلة  النيب يبايعن والنساء

  .النساء
 القمة تلك عن الواقعية األحوال فيها ترتل حاالت باإلسالم مير نعم
 إىل أو العفة، حبزام املرأة إلزام حد إىل تصل ال نزلت مهما لكنها السامقة،

  .الغرب يف كما زوجته الزوج يبيع أن جواز
 أفضل هوف العثماين،" احلرمي عصر "ونهيسم عما الغربيون قال ومهما

 الغربية اتمعات تتميز وبينما! اليوم يعيشونه الذي اإلباحية عصر من قطعا
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! والشرف العرض على حتافظ اإلسالمية اتمعات أن الباحث جيد بالدياثة
  !امرأته وجه يرى أن يريد من ويقاتل بنفسه، عرضه يفتدي الشريف واملسلم

 باحلديث للمسلمني األمريكي اإلعالم يسمح بأن بنطال حنن ولذلك
 املنتدى مسح مثلما واإلحصائيات، واألرقام بالوثائق الغربية املرأة عن

  .بالدنا يف عواهنه على الكالم يلقي أن لكلينتون جدة يف االقتصادي
 اإلحصاءات أثبتت حيث أمريكا، يف يكون ما أكثر املرأة ضد والعنف

 يف األمريكية املستشفيات تستقبلهن الاليت نساءال من% ٩٩ أن األخرية
 العنف ومنه العنف، من له نتعرض ما بسبب جئن إمنا الطوارئ أقسام

  .اجلنسي
 من كل على باهظة غرامات األمريكيون املشرعون وضع لذلك وحداً

  نتبعهم؟ فهل املرأة، ضد العنف يستخدم
 على األجر يف وتالتفا أيضا فيها جند العنف، هذا الغرب يف جتد وكما

 يف العامل أجزاء أكثر بأنه يفاخر الذي مثال األوريب فاالحتاد العمل، نفس
 عن% ١٧ مبقدار العاملة املرأة أجر نسبة فيه تتدىن اجلنسني، بني املساواة
  %.٢٥ إىل فرنسا يف النسبة وتنحدر الرجل،

 من% ٦٨ عن أجرها يزيد ال الغربية، ألختها التابعة اإلسرائيلية واملرأة
  .اإلسرائيلية م٢٠١٣ عام إحصائية حسب الرجل أجر

 ،"دبالو نفيسنو "املدعوة املرأة أن مثال أمريكا يف والشقاء البؤس ومن
 جنسي عنف من هربا نيويورك فنادق أحد يف خادمة تعمل أن رضيت
  !الدويل النقد صندوق مدير عليها ميارسه

" فالكني بول "السيدة ثلم الغربيات النساء بعض تقول ذلك عن وتعبرياً
  ".وصاعقة صارخة اجلنسني بني التفاوتات إن: "باريس جامعة يف تعمل اليت

 والوعظ، العليا، كاملناصب كثرية، فهي األخرى التفاوت جماالت أما
 لذلك، حي مثال والسياسة ذلك، وأمثال الشركات، يف والعمل واجليش،

 املرأة أن يعين ما الرئاسة، ملنصب تترشح أمريكية أول" كلينتون هيالري"فـ
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 بوتو، بنازير مثل اإلسالمي العامل يف املرأة عن ليس متخلفة أمريكا يف
 والزباء بلقيس مثل اجلاهلية املرأة عن بل وحسينة، شيلر، وتانسون

 اللجنة يف واحدة امرأة يوجد ال حيث الصني، يف ذلك مثل وقل وكليوبترة،
 سيوجد ذلك أظن وال م،٢٠١٦ سنة حىت الشيوعي للحزب املركزية
  .مستقبال

 الدويل، العمل ميثاق من ١٠٠ رقم القانون املتحدة األمم أصدرت وقد
 أصدرت كما املتحدة، الواليات ذلك يف وتبعتها اجلنسني، بني املساواة يف

 أشكال تسميه ما كل حتظر اليت الثالثة املادة م١٩٧٩ سنة العامة اجلمعية
 يف سيما وال" اجلندر "مؤمترات املتحدة األمم وعقدت املرأة، ضد التمييز
  .وبكني القاهرة

 على اجلنسي العنف حظرت فقد هلا التابعة لالجئني العامة املفوضية أما
 أا حىت نفسها، املتحدة األمم جنود خيالفه الذي األمر احلروب، يف املرأة

 سطىالو أفريقيا يف املسلمات حبق جنودها انتهاكات يف للتحقيق اضطرت
  .مثال

 من املرتيل العمل تعترب ال املتحدة األمم هيئة أن الفساد مظاهر ومن
 األكثرية أم: العمل على وأقدر عمال أكثر الرجال أن على يدل ومما العمل،

 والطبخ، والوالدة، النساء أمراض مثل البحتة، النسائية التخصصات يف حىت
 من الثمار أسوأ الدول ذهه جنت وقد املساواة، تدعي اليت الدول يف حىت
 والتكامل التخصص أي اآلخر املبدأ جيربون ال فلم املزعومة، املساواة هذه
  ؟اهللا شرعه كما اجلنسني بني

 الربح فقط حتسب رأمسالية، فكرة والبيت األسرة خارج املرأة وعمل
  .عمل ألي واألخالقية االجتماعية التكلفة حتسب أن دون البحت املادي

 يف ينظر أن دون شاهق، بناء يف الشقة أجرة إىل ينظر من مثل وهذا
  . املوقع ذلك يف املثل وأجر والبناء األرض تكلفة
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 تشويه كيف وإمنا الطائر، مجال هي ليس الرأمساليني عند فالقضية
  .والفراشة واألرنب احلصان يف ذلك ومثل وتأكله،

 إننا يقولون البالد، هذه يف املرأة حترير دعاة أنفسهم يسمون من وبعض
 فيه الذي الوحيد البلد أننا وينسون! كذا فيه وليس كذا فيه الذي الوحيد البد

 إىل التحاكم يعلن الذي الوحيد البلد وأننا الشريفان، واحلرمان املشرفة الكعبة
 يسري الذي الوحيد البلد وأننا الراشدين، وخلفائه  رسوله وسنة اهللا كتاب
 الذي الوحيد البلد وأننا ،"الوهابية "أعداؤها ايسميه اليت السلف عقيدة على
 الذي الوحيد البلد وأننا املنكر، عن والنهي باملعروف لألمر رمسية هيئة فيه
  .تقدم ما عدا خصائصنا أكثر وما املزدمحة، الكثرية املساجد يبين

 فما تضييقه، أو اللباس وتقصري البدن تعرية هو والتطور التقدم كان ولو
 وإمنا اآلخرة، والدار اهللا وجه تريد ال من وعلى املتهتكات، على أسهله

 الغرب، يف سيما ال الفضوليني ونظرات املتلصصني عن التستر هو الصعب
 خاصة إال عليه يصرب وال يطيقه ال الذي األجانب، أنظار عن واالختفاء
 فعلت ملا تتربج أن مقابل الدنيا، ملك إحداهن أعطيت لو الاليت املؤمنات،

  .بداأ
 اليمن يف املرأة أن بيحان، من العليا الشهادات محلة أحد وأخربين

  .حتجبت التلفاز يف رجل ظهر إذا كانت
 كانت وإذا الطريق، ا لتبصر واحدة عينا تبدي أن للمسلمة جيوز وإمنا

 فهو شابة كانت وإن هلا، خري فاحلجاب النساء من القواعد من عجوزا
  .واجب

   A   @   ?   <   =   >   ;   :   9   8   7﴿: تعاىل قال
B   C   D   E   GF   H   I   J   K﴾ ]٦٠:النور[.  

 أهل كل أن اإلعالم، يف التربج بدعوى الناعقون يعلم أن هنا وجيب
 بل الغريب، بالتربج وال الغربية باإلباحية يؤمنون ال شرفاء الطاهرة البالد هذه
 اخلصلة وهلذه عرضه، على افظةحم روحه يقدم أن مستعد منهم الواحد إن
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 األبيض الغريب أن حىت منهم، الزواج على الغربيني بعض حيرص فيهم الكرمية
 شرف على ليحرصون املسلمني إن بل. السوداء املسلمة يتزوج أن يرضى

  :  املبارك بن عبداهللا يقول وغرا، األرض شرق يف مسلمة امرأة كل
  املعتدي العدو مع لماتواملس   مسلم يهدأ وكيف القرار كيف

 نولـد مل ليتنا املقالة جهـد         فضيحة خشني إذا القائالت
 املؤمنني بأمهات خاصا وليس مسلمة، كل على فرض واحلجاب

   m   n   o   p   q   r   s   t   u﴿: تعاىل قال الطاهرات،
v   w﴾] اآلية ]٥٩: األحزاب.  

 الذي الرحيم وهو رمحة،ال نفسه على كتب الذي وهو تعاىل واهللا
 وجعل اهللا، دين يف رأفة بالزانيني تأخذنا أالّ أمرنا شيء، كل رمحته وسعت

  .لفقئها مبيحا العني، لدية مهدرا الثقب من للمحارم النظر
 اخلارج يف الناس أحد رأى وملا رأسه، ا حيك مدرى له كان  فالنيب

 أن مستعدين اليوم زلنا وال ،)عينك يف به لطعنت تنظر أنك أعلم لو: (له قال
  .لعرضه محاية أحدنا ميوت

   F   G   H   I﴿: بقوله العاملني نساء أشرف خاطب تعاىل واهللا
J   K   L   M﴾ ]األسواق يف التربج نرى واليوم ،]٣٣:األحزاب 

 لذهاب إال ذلك وما مكان، كل ويف واملطارات، واملستشفيات واملنتديات
 املسلمات النساء من وكثري رمبا وتكه، الغرب دياثةب تشبها نقصها أو الغرية

  .يعلمن ال
 لزوجته أحد يرضى أن الدياثة من أن على نصوا اهللا رمحهم وفقهاؤنا

 رمحه الشافعي نص بل شهادته، تقبل ال الديوث وأن الناس، أمام باخلروج
 تبقى غرية فأي جاريته، غناء لسماع الناس جيمع من حق يف ذلك على اهللا
 أن ببعضهم بلغت الدياثة إن بل الرجال؟ أمام امرأته تغين أن رضي نمل

 موليته تكون أن ويرضى ،"الفن "يسمى ما دور إىل بنته أو بامرأته هو يذهب
  !!راقصة
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 ويغضبون ذلك، يستنكرون الذين األعراض على الغرية أهل أشكر وأنا
  ".الرقاصة ابن يا "ألحدهم قيل إذا الغضب أشد

 فاحترفن الفساق ن غرر الاليت املصريات خواتاأل أشكر كما
 جتتهد وبعضهن احلجاب، إىل وعدن تنب مثال، للحج اهللا وفقهن وملا التمثيل،

 يف توبتهن عن أحد يتحدث ال األسف ومع السابقة، أفالمها إتالف يف
  .السعودية يف أو مصر يف الرمسية القنوات

 وحتررت فالن عهد يف لقتانط املرأة إن يقول املتخلفني بعض أن كما
 وكأن ميدان، كل يف الرجال وزامحت احلرمي عصر وتركت األغالل، من

 وحبس وأغالل قيود األجيال تربية وكأن واملزامحة، املنافسه هو املقصود
  .واملديح الشكر منها املنقذ يستحق

 فهي الغرب يف سيما ال بلد، كل يف احملافظة املسلمة املرأة أشكر وإمنا
 مفتخرة، حبجاا وتتمسك والتسلطية، النفسية الضغوط هذه كل تتحمل
 ويقول واملتربجات، الغرب عرايا وليس الطاهرات، املؤمنني أمهات وقدوا

 من قريبة لتكون الرجل ضلع من املرأة خلق اهللا إن: بالده نسيت الذي املثل
 للمرأة إال تكون ال املكانة وهذه! فيحميها ذراعه من وقريبة فيحبها، قلبه

 ليس وقارن مثال،" العربية "قناة يف املارونيات إىل فانظر احملجبة، املسلمة
 لترى فيها ما على" اإلخبارية "قناة يف باملذيعات بل املتدينة، املسلمة باملرأة
  .جليا الفرق

 بينهما التفاوت وأن مقصود، معاً القناتني هاتني وجود أن واعلم
 متبعي ولكن التعري، يف فيه تستويان الذي ماليو يأيت أن بد وال مؤقت،

 من" دنلوب "سار كما" مؤكد لكن بطيء "مبدأ على يسريون الشهوات
  !قبل

 ،"دنلوب"لـ معاصرين أمني قاسم ومنهم السفور دعاة كان وقد
 الوجه تغطية بأن القول إىل أوال فبادروا وجهها، تغطي املصرية املرأة وكانت
 إن يقولون اليوم السوء علماء وأصبح أجازها، نفال الشيخ وأن فيها خمتلف
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 حممد الشيخ وألّف حجاا، إىل عادت املسلمة املرأة ولكن حرام، النقاب
% ٩٠من أكثر املتحجبات نسبة وأصبحت ،"احلجاب عودة "كتاب إمساعيل

 يكررون فلماذا متحجبة، وابنتها متربجة املصرية العجوز وترى مصر، يف
  اخلليج؟ لدو يف املرة التجربة

 من شوقي أمحد قال وقد مملكتها، من املرأة إخراج على يعملون وملاذا
  :إياها خماطبا قبل

  اجلهل النسور على وقعت كتفي عن طرت إن
 شوقي اضطراب وعلى وعصرنا شوقي عصر بني الزمين الفارق ومع
 غراب كل معهم بل ينتظروا، الذين هم فقط اجلهل النسور يعد مل وتردده،
  للغرب؟ إرضاء نفسه اجلحيم يف بناتنا نلقي وملاذا جارح، وصقر وحدأة

 حماسن به تتبني الذي االجتماعي، التفوق تربز اإلسالم يف املرأة ومكانة
 عند كالمه يف الطيار جعفر ركز وعليه عاقل، أي ينكره وال اإلسالم

 نع ذلك مثل وقل رستم، عند كالمه يف عامر بن ربعي ركز كما النجاشي،
  .عمان ملك واجللندى الروم، ملك هرقل

 ما: ( اهللا لرسول قالوا حيث وحديثا قدميا املشركون بذلك واعترف
 اهللا رضي خدجية العاملني، نساء أعقل استدلت وبه ،)وصوال إال عهدناك

 للصديق الدغنة ابن قال وبه أبدا، الكرمي نبيه خيزي لن اهللا أن على عنها
  ".يهاجر أن ينبغي ال مثلك"

 احلضارة سيطرة ظل يف املرأة مصري على املشفقات إحدى به واعترفت
 حتذيرها معرض يف وذلك ،"املسلمني كبالد بالدنا ليت أال: "بقوهلا الغربية

  ".النسائية احلركة "يسمى ما دعاية اتباع من
 أو مشركني كانوا ولو يعتزون وا املسلمني، بالد تتميز فبالغرية

 وإىل أبدا، بالدياثة يفتخر من جتد وال اجلاهليون يفتخر انك وبالعفة منافقني،
  "!فالنة أخو "خنوته أو الشجاع عزوة كانت قريب عهد
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 وليست التكامل هي واألنثى الذكر بني العالقة أن إىل إشارة ويف
 يقال، كما" اجلنسني "يسمهما ومل" الزوجني "والرجل املرأة اهللا مسى التماثل،

 ومل بذلك، فعبر ،)ورمحة مودة (من الزوجني بني جعل امب التعبري يشبه وهذا
  .الغربيون يقول كما" احلب "يقل

 يسمى ما أما النسب، يف والتفاوت التساوي مسألة الفقهاء حبث وقد
 فهو الغريب اتمع أما اإلسالم، يف له وجود فال االجتماعية الطبقة اختالف

 يف التأخر وهذا طبقته، غري طبقة من يتزوج أن ألحد حيق وال طبقات، عدة
 اتمع طبقات ومن األمساء، يف تغيري مع اهلندي الطبقات لنظام امتداد الغرب
 والطبقة االرستقراطية، الطبقة بريطانيا يف سيما ال املشهورة الغريب

 والطبقة املتوسطة والطبقة العليا الطبقة أو الربوليتاريا، وطبقة الربجوازية،
 يف يزال وال الغربية احلياة مظاهر من مظهرا التفاوت هذا يزال وال الفقرية،
 للشعب واآلخر ،"اللوردات جملس" األثرياء لكبار أحدمها جملسني بريطانيا

  ".العموم جملس"
 تعاىل اهللا أن باملرأة الكثرية النبوية الوصايا من فيؤخذ املسلمة املرأة أما

 الذي وهو الرحيم، الرمحن تعاىل وهو بالرمحة، بل فقط بالعدل يعاملها ال
  .]١٥٦:األعراف[ ﴾8   7   6   5﴿: القائل وهو غضبه، سبقت رمحته

 املفترون يقول فكيف بعضها، تقدم كثرية ذلك يف واآليات واألحاديث
  اهللا؟ من أرحم أهم املرأة؟ ظلمت تشريعاته إن

 ما أو البوليس هل -نفسها تسأل أن منها وأرجو- أم كل أسأل وأنا
 البوليس يستدعون فكيف بطفلها؟ منها أرحم اإلنسان وقحق يسمى

  للبوليس؟ ليدفعوه أسرته من ويأخذونه العنف، األطفال لتجنيب
 شيء كل أو احلشمة مثل الفضفاضة بالعبارات خيدعوننا اإلفساد ودعاة

 وافقوا العلماء أن أو املعترب هو جمتمعنا حال وأن وتقاليدنا، شريعتنا حسب
 معروفة طريقهم اية أن مع كذا، قال فالن الشيخ أن أو كذا، أو كذا على



 

 
 

١٤٥٣ 

 يعملون وال فقط البدايات يف إال بكالمه حيتجون أو أحدا يستشريون وال
  .قط وشروطه بضوابطه
 إال خمرجات" هوليود "يف يوجد ال أمريكا، يف املساواة مزاعم معو
 يسمى ما على التركيز على هنا املفسدون حيرص بينما فقط،% ٤ بنسبة

 وجود هنا املفسدون حياول أن ذلك من وأعجب فالنة، السعودية املخرجة
  .العامل يف بلد أي يف ذلك يوجد ال بينما سعودية، رياضية معلقة

 حمافظة يف القمامة صناديق تلون وجعلوها املرأة املفسدون أخرج وهكذا
 هاخيدم من هلا الزوج يستقدم كرمية عزيزة كانت أن بعد مثال، القطيف
 غربية امرأة أي به حتلم ال ما وذلك إليها، وحيمله الطعام هلا هو ويشتري

  .قط
 النساء العلمية البعاث تصطحب اجلنسني بني املزعومة املساواة وباسم

 ويتخذون املؤمترات ويعقدون القطبية، واملناطق والغابات الصحاري إىل
 املناخية غرياتوالت الغابات، واحنسار الصيد مبخاطر وينذرون القرارات
 احليوانات بعض انقراض إىل ستؤدي املخاطر تلك وأن والتلوث، والتصحر

 وايار البشر انقراض من الفواحش إليه تؤول ما وينسون والبحرية، الربية
  !الفضيلة
 والطبيعة الغرية دوافع مع املسلمات من كثريا فإن الزوجات تعدد أما
 بدون أو بعلم النصارى آلراء املتبعة تاملسلسال يف رأينه ما صدقن األنثوية،

  .يطلقهن أن يريده من على واشترطن ذلك وأبني علم،
 املطلق العدل إذ امليل، كل امليل عن ى ولكن التعدد، أباح تعاىل واهللا

 ال فيما تؤاخذين فال ،أملك فيما قسمي هذا اللهم: ( وقال متعذر،
 يف ثبت وقد اً،فضعي بعضها كان وإن صحيحة طرقه وبعض ،)أملك

 النفقة يف مساوان مع إليه نسائه أحب عائشة كانت  أنه وغريه البخاري
 الزوجة عند ما وحرموا أنفسهم على ضيقوا النصارى ولكن واملبيت،
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 غري على الواحدة الزوجة عدا ما وحرموا الدين، رجال غري على الواحدة
  .الدين رجال

  :الزوجية العالقة -
 جتدهم الكثرية، النفسية بالعوامل وجلهلهم للهوى بينيالغر أكثر التباع

 أو زوجته حيب ال الزوج كون يف وحيصرونه الطالق سبب يوحدون
 بسبب الزوجية العالقة ويفسخون الطالق احملكمة من ويطلبون العكس،

  .املسلمني بعض ذلك يف م ويقتدي ذلك،
 وأنه امرأته بحي ال أنه إليه  يشكو  الفاروق عمر إىل رجل جاء وقد

  ".احلب؟ على بنيت البيوت كل هلو: "عمر له فقال طالقها، يريد
 ومعرفته الفذة عبقريته على دالة الفاروق من عظيمة كلمة وهذه

 ألن الزوجية العالقة يستبقي الناس فبعض ونفسيام، الناس بأحوال العميقة
 لعل صربا ايبقيه وبعضهم والبيت، بالزوج واهتمام ودين، خلق ذات املرأة
 وال قرابته مع الصلة تبقى حىت يبقيها وبعضهم عنده، من بالفرج يأيت أن اهللا

 ألن يبقيها وبعضهم أخالقها، تتغري أن أمل على يبقيها وبعضهم يقطعها،
 حىت األسرة متاسك على حرصا يبقيها وبعضهم ومرتلة، شرف ذوو أصهاره

 وبعضهم احلاسدون، هب يشمت ال حىت يبقيها وبعضهم األبناء، يضيع ال
 وقول ،زوجته حيب أنه منها وليس الناس، ا يعلم ال خاصة ألسباب يبقيها
 تنكح املرأة أن  النيب ذكر فقد النبوة، أنوار من مقتبس عنه اهللا رضي عمر

  .إحداها اجلمال جعل ألربعة
 جعل اخلبري، احلكم يعلمها اليت احلكم من وغريها األسباب وهلذه

  .أشهر أربعة اإليالء مدة وجعل الزوجية، بيت يف تسكن عيةالرج املطلقة
 وسائل استنفاد بعد وخمرجا حال الزوجية عرى انفصام اهللا جعل وقد

 أمرا الزوجية العالقة بقاء كان وإن الزوجني، أهل من احلكمان ومنها بقائها،
  .ختالع أن وللمرأة يطلق أن فللزوج مستحيال
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 على يكون بل واحدة، دفعة كوني ال السنة حسب الطالق أن كما
  .األوىل الطلقة بعد الزوج يندم فقد دفعات،
  :الشرف جرائم -

 والشام العراق يف متواتر أمر وذلك تقتلها، الزانية ترجم ال اليت القبائل
  .املغرب ودول ومصر

 وجاوه األفغان وبالد ،والباكستان التركستان يف كثرية وجمتمعات
  .وغريها

 بعض يف إم بل املدنس، الشرف على املوت يفضل غرية ذي وكل
  .عذراء العروس أن على يدل ما للناس العريس يقدم أن بد ال اتمعات
  .الغربية الدياثة من خري ولكنها شرعية غري عادات املسلمني بالد ويف

 ما ومنع اخللوة ومنع املنكر إنكار هو وعقال شرعا الصحيح والتصرف
 اليت سيما ال والعفاف الفضيلة على واحلث اهلاتفية، املكاملات من له حاجة ال

  )!الغناء( الزنا رقية فيها تكون
 ال "بعنوان مقاال كتبت اليت األوسط الشرق جريدة الناس يطيع وال

  .فنية املسماة واالت واألفالم الروايات ذلك ومثل ،"غيورا تكن
 مع نساء، أربعب الزواج تبيح أا اهللا شريعة على يعيبون الذين وهؤالء

 الذي الالعب عن الغربية اإلعالم وسائل حديث يعيبون ال واقعيا ذلك قلة
 مل من يشمل ال بالطبع وهذا ومعاقة، وقاصرة طفلة ١٤٦ على جنسيا اعتدى

 للفواحش، يتفرغن الاليت اهلوى بائعات يشمل ال كما ويبلغن، يشتكني
  .والبهيمية السعار هذا عن لهحبال وأغنانا اإلسالم لنا شرع الذي هللا فاحلمد

" ميشيغان "والية يف األمريكية احملاكم إحدى أن ذلك من وأغرب
 عاما) ١٧٥ (ملدة بالسجن للجنباز األمريكي املنتخب طبيب على حكمت

 جلسة يف امرأة) ١١٧ (منهن عليه وشهد امرأة،) ١٦٠ (على اعتدى ألنه
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 وبعضهن سنوات ست عمرها يتجاوز ال عليهن املعتدى وبعض واحدة،
  !مريضات

 أمريكا يف فهم ،"خلوة "وتقول الزنا ختفف كانت عندنا اهليئة أن وكما
  " .حترش "ويقولون خيففونه

 يف املختصة فروعها إحدى فإن املتحدة األمم هيئة أما أمريكا، يف هذا
 األخري، العقد يف اغتصاب حالة ألف) ٦٠ (ارتكبت والطفولة األمومة رعاية
 عنها يبلّغ ال االغتصاب حاالت من عشرة من تسعة إن تقاريرال تقول فيما
  .أطفال املغتصبني بني من وأن

 ال املسلمني بالد يف واإلعالم املرة، الثمار االختالط دعاة جيين وهكذا
 القائلة الكنسية العقيدة إىل باستمرار الناس يدعو بينما ذلك، يذكر يكاد

  !!الزوجات تعدد بأضرار
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 وأن" اإلنسان حقوق "يسمونه ما به ويتبجحون الغربيون به يفتخر مما
 العاملي اإلعالن أو" اإلنسان حلقوق العاملي امليثاق "وضعت املتحدة األمم

 اليت" العقيدة حرية "مثل باطلة أحكام وفيه يسمى، قد كما اإلنسان حلقوق
 ما اإلنسان يعتقد أن أي يسمونه، كما الرأي، حرية مثل الردة حرية تعين
 جيعلها فلم منها خري هو ما إىل سبق اإلسالم لكن نافعة، أحكام وفيه شاء،

 كل ينكر بل تركها، جيوز ال واجبات جعلها بل فقط ا املطالبة جتوز حقوقا
 حبقوقهم، أهلنا من عنها غفل من ويذكر استطاع، مبا تركها من على مسلم
 الغرب، يعرفها وال امليثاق يف ليست اباوآد حقوقا ذلك على اإلسالم وزاد
 يستبدلون الذين إسرائيل كبين فهو امليثاق بذلك ويأخذ اإلسالم يدع فمن
 يف أنه مع للمسلمني، اإلسالم يظهر منافق أو خري، هو بالذي أدىن هو الذي

 أعظم بعقوهلم البشر يقرره ما أن ويظن الكافرين، أحكام يأخذ احلقيقة
  !اخلبري عليمال أنزل مما وأمشل

 هذا على توافق مل املتحدة الواليات أن املستغرب أو العجيب ومن
  !!ضده بل عليه تصوت ومل الدولية، اهليئة أصدرته ملا امليثاق

 موسوعة مثل نفسها األمريكية املوسوعات عليه نصت ما وهذا
  بعد؟ فيما وافقت أم املوقف هذا على أمريكا أبقيت أدري ولست ،"كوملبيا"

 املواثيق تلك من خري اإلسالم أن يقينا علم ، ورسوله باهللا آمن ومن
 سواء غربية، أو كانت شرقية احلقوقية املنظمات تقرره وما والبيانات،

 أية أو يسمونه كما الدويل واتمع املتحدة األمم به أوصت مما أكانت
  .حملية منظمة

 فكل" دينامل اتمع منظمات "يسمى ما إىل باملسلمني حاجة وال
 مل وغريهم والغربيون أحد، كلَّ والعدل باحلق تأمر كبرية منظمة املسلمني

 وأوضحه شيء كل ففصل اإلسالم أما املدين اتمع يسمى ما على يتفقوا
  .سترى كما

 إىل ننبه الغرب عند مبا ونقارا اإلسالمية، احلقوق نستعرض أن وقبل
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 تقدم العظيمة اإلسالمية احلضارة أن وهو الناس، من كثريا يفوت قد مهم أمر
 موضوعه نفسه الكرمي والقرآن وجد، أينما به وتم مادة، كل على اإلنسان
 وكيف شأنه؟ جل يوحده وكيف تعاىل اهللا يعبد كيف اإلنسان، هو األساس
 وكيف األرض؟ يف والفساد الصالح يكون وكيف نفسه؟ اإلنسان يزكي
  اإلنسانية؟ الكرامة تكون وكيف رية؟احل تكون وكيف السعيدة؟ احلياة تكون

 تاريخ "مثل اإلسالمية املدن تاريخ جتد أنك لإلنسان التكرمي هذا ومن
 ابن كتبه الذي" دمشق تاريخ"و البغدادي، اخلطيب ألفه الذي" بغداد

 تاريخ"و ،"حلب تاريخ"و ،"املوصل تاريخ "يف ذلك مثل وقل عساكر،
 تاريخ"و ،"القدس تاريخ"و ،"نةاملدي تاريخ"و ،"مكة تاريخ"و ،"واسط

 يصعب مما ذلك وأمثال ،"القريوان تاريخ"و ،"جرجان تاريخ"و ،"األندلس
 فيها عاش أو حكمها أو اإلنسان بين من املدن تلك دخل مبن يهتم حصره

  .وأمثاهلم واملغنني والشعراء واحملدثني والفقهاء والعلماء اخللفاء من
 يتحدثون مدينة أي عن يتحدثون نماحي الغربيني اليوم جتد بينما هذا

 أو الفالنية القلعة بىن الذي ومن اندثرت، أو توسعت وكيف بنيت كيف
 الصماء املادة عن كله فالكالم ذلك، وغري الفالين األثر أو الفالين، احلصن

 أو يعرفون وال وأفضلهم، اخللق أكرم هم الذين األنبياء لسري يتعرضون وال
 أو األصنام يعبدون مشركني أهلها كان ولو لقدمية،ا احلضارات إال ينبشون

  .املعبودات لتلك التعرض دون الكواكب،
 لديه، التارخيي املعريف النقص به يرقّع كي اخليال إىل جينح دائما والغرب

 يطول كي غرامية قصة له افتعلوا عظمائهم من عظيم عن حتدثوا إذا فتجدهم
 قبل قدميا كان ولو رساميهم، أحد يتخيله كما وصوروه الكتاب، أو املشهد
 بالغيب يؤمنون ال إذ لديهم، الوثنية بقايا من وهذا الفوتغرايف، التصوير حرفة
  .والظنون باالحتماالت ذلك يرقعون أو حمسوس، مادي هو مبا يؤمنون وإمنا

 وقد" زيدان جرجي "سيما ال الشرقيني الكتاب بعض اخليال يف وتبعهم
 عليه املسيح سيما ال الكرام األنبياء صوروا أن اءالعظم بتصوير ولعهم بلغ
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  .السالم
 إىل يلجأون ال األثري وابن كثري وابن كالطربي املسلمون واملؤرخون

 وكذا موضوع، عندهم فهو خيايل فالن عن يقال ما أن علموا وإذا اخليال،
  .لليقني حيتاج فيما تصلح ال اليت والظنون االحتماالت
 عنترة قصة مثل حقائق الشعبية أو اخليالية صبالقص يعدون ال ولذلك

 أن مع يزن، ذي بن وسيف بيربس، الظاهر سرية أو البهلوان، محزة األمري أو
 مسرحيات أو اليوناين، زوربا رواية مثل خيال الغربية الروايات أكثر

  .شكسبري
 وإفراده توحيده وهو تعاىل، اهللا حق وأعظمها اإلسالم يف احلقوق وأول

 أن: تعاىل له احلق ذلك ومن كان، اسم بأي والشرك الكفر ونبذ بالعبادة
 امللحد، الغرب يعرفه ال ما وهذا عملنا، مبا وجيازينا يبعثنا سوف بأنه نؤمن
  .عليه حتث املتحدة األمم هيئة وال

 الدين (احلديث ا جاء اليت تعاىل هللا النصيحة من باهللا واإلميان
 املسلمني وألئمة ولرسوله ولكتابه هللا قال ؟اهللا رسول يا ملن قلنا النصيحة،
  .واإلخالص الصدق،: أمرين يستلزم والنصح ،)وعامتهم
 كل وال املتحدة، األمم تعرفه وال قط، هللا النصح الغرب يعرف وال

 األمم باسم الوافدة ثقافته علينا يفرض أن الغرب يريد وإمنا باهللا، كافر
 ذلك وحنو الدويل، القانون أو الدولية ةالشرعي أو الدولية األسرة أو املتحدة،

 هو يعرفه ما وغاية التوحيد، دين الصلييب الغرب يعرف وال املصطلحات، من
 النهضة عصر يف سيما ال قرون منذ منه هرب وقد احملرف، الكنيسة دين

 حق اهللا يقدرون ال لذلك وهم الفرنسية، الثورة وأيام التنوير، وعصر الغربية
  .اإلسالم على دينهم ويفضلون عليهم، حقه يعرفون وال قدره

 األمساء له النافع الضار املميت احمليي الرازق اخلالق هو تعاىل فاهللا
 يبتلي الذي وهو مسلما، أو كافرا دعاه إذا املضطر جييب الذي وهو احلسىن،

 وال تعد ال شأنه جل ونعمه فخريه عنده، درجام لريفع املؤمنني عباده
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  .يعلمون كانوا لو هلم خري هو ما إال عباده على يقدر وال حتصى،
 كان وقد إليه، وفد من وإكرام احملرم بيته تعظيم علينا حقه ومن
 اإلحلاد جيوز وال وأمثاهلا والرفادة بالسقاية يتفاخرون كفرهم على اجلاهليون

 تعاىل واهللا معينة، جنسية محل ملن وليس مسلم لكل فهو فيه، التفتيش وال فيه
 ]٢٥:احلج[ ﴾:   9   8   7   6   5   4   3   2﴿ :يقول

 وال تعاىل، اهللا من بأمر باحلج الناس يف أذَّن السالم عليه إبراهيم اهللا وخليل
  .احلرم منطقة كل بل املعروف املسجد جمرد احلرام املسجد يعين

 وبعض مسلم لكل متاحة احلرام املسجد توسعة تكون أن جيب كما
 ال خرائط وضع املهندسني وبعض تربعا، لذلك مللياراتا لدفع مستعدة الدول
  .معه وحتدثت قابلته من املهندسني هؤالء ومن شيئا ذلك مقابل يريد

 الل جواهر "قال ولذا مؤمنا، كله العامل جنعل أن البيت ذا وبإمكاننا
  "!.هندوسيا كله العامل جلعلت عندي الكعبة كانت لو": "رو

  .لون أو جنس أي من املتقون هم بيته أولياء جعل تعاىل واهللا
 والقدس واملدينة مكة مثل اهللا عظَّم ما نعظم أن تعاىل اهللا تعظيم ومن

 العلم وأهل والشعائر، واملشاعر واملساجد احلرم واألشهر عامة، الشام وأرض
 البيت وآل خاصة، وقريش كافة، العرب وتعظيم والذكر، والصالح
  .اهللا شاء إن ةالقراب يف سيأيت كما الشريف،
 خصائص -السالم عليه خليله بلد- احلرام البلد هلذا اهللا جعل وقد هذا

 أيده أو ذكره ومما حديثا، إال يعرف مل وبعضها األولون، بعضها ذكر كثرية
 ماء أفضل زمزم ماء وأن الكون مركز هي اهللا شرفها مكة أن احلديث العلم
 يصعد من وأن كثري، متوفر فيها األكسجني وأن اجلراثيم، تقتل حرارا وأن
 املكي السنا ومنها طيبة نباتاا وأن مضيئة، يراها اخلارجي الفضاء إىل

 اخلربة وأهل األطباء لكن النباتات، أردأ من نعده قد الذي والعشر املشهور،
 وإن جدا نافعة أمطارها وأن اهللا، بإذن للسرطان مضاد حليبه إن يقولون
 والليمون النخل منها الفواكه، من كثري مكة يف يعيش وأنه قلَّت،
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 عن املستقبل يكشف قد مباركة أرض هي وباجلملة عامة، واحلمضيات
  .اليوم نعلمها ال هلا بركات

 ال وحده احلرمني وجود أن نعتقد ذلك ومع احلرام، بيته نعظم وحنن
 بةالكع كانت بل واألشراف، العثمانيني أيام موجودين كانا فقد وإال ينفع،
  !!اإلسالم أهل بعض من أكثر البيت يعظمون وكانوا اجلاهلية أيام

 تقام أن حقه ومن ،)القرآن (احلكيم كتابه حق يأيت اهللا حق بعد مث
 واإلميان مبحكمه والعمل ونواهيه، أوامره عند والوقوف وحدوده، حروفه

 القصار محدون أن: "ذلك ومن وتدبره، ومنسوخه، ناسخه ومعرفة مبتشاه،
 وممن لتدبره، عاما عشرين قرابة ظلت إحدامها قراءتان له كان اهللا رمحه

 عنهم اهللا رضي الصحابة وكان عطاء، بن العباس أبو أيضا قراءتان له كانت
 ذلك ومن والعمل، العلم من فيها ما يعلموا حىت آيات بضع يتجاوزون ال

 وهو اهللا، هرمح القيم ابن ذكرها اليت اهلجر أنواع من نوع بأي هجره ترك
  .تقدم كما اإلسالمية احلضارة مراجع أعظم

 أو لوطن نظر دون كانوا بيئة أي من حفظته تقدير وتعظيمه حقه ومن
 وهو سبب، ألي إغالقها وحترمي حفظه، دور وتعظيم يقال، كما" جنسية"

 قيام إىل شبهة من ما: "عنهما اهللا رضي عباس ابن قال علم، كل مصدر
  ".جواا اهللا بكتا ويف إال الساعة

 مث القرآن حيفظ من قل أنه -أكثرها وما- القرآن قراءة فوائد ومن
 الذي اخلطري املرض هو وهذا اهللا، رمحه الذهيب قال كما اخلرف، يصيبه
  ".رجيان رونالد "األمريكي الرئيس به أصيب والذي املسنون منه خياف

 احلديث عليه ميتقد ال التربية، حمور هو يكون أن اهللا كتاب حق ومن
  .غريه عن فضال النبوي

 ال والنهار الليل يسبحون فهم اهللا، مبالئكة نؤمن أن علينا احلقوق ومن
 وأم عظيمة، أعمال وهلم ، النيب على ويصلون هللا، يصلّون وهم يفترون،

 يستمعون وأم ويقدسونه، اهللا حبمد يسبحون وأم أمرهم ما اهللا يعصون ال
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 أعمالنا علينا حيصون وأم تعاىل، اهللا ذكرنا أو صلينا أو القرآن اقرأن إذا إلينا
 اهللا أمر ما ويسيرون املعمور بالبيت ويطوفون فينا، ويتعاقبون وشر، خري من

 وكل منهم، يسدده من إليه هللا يرسل التقي املؤمن وأن كالسحاب، بتسيريه
 من يعرفه ال نهأ وجنزم به، نؤمن حق فهو والسنة الكتاب يف عنهم جاء ما

 يف املشركني الكافرين كحال وحدها بالشهادة إال يؤمن ومل بالغيب، كفر
  .والغرب الشرق

 نقول وال منهم، نستحي أن لنا فينبغي الكاتبون، الكرام: املالئكة ومن
  .منها يتأذون اليت املعاصي نعمل أو

  :الرسول حق -
 يف نتبعه وأن حنبه، وأن عليه، ونسلم نصلي أن  اهللا رسول حق ومن

 كلها، وعباداتنا ومناسكنا صالتنا عنه ونأخذ قول، كل يف ونصدقه أمر كل
 وكل ضرورية، طاعته أن كما ضرورية  وحمبته شيء، كل يف به ونقتدي

 فهو تيمية، ابن اإلسالم شيخ شيئان أما إىل نبه وقد منه، بد ال منهما
 عنه ى ما وجنتنب احلق، إال يقول وال اهلوى عن ينطق ال عليه اهللا صلوات

 من وأن األبتر، هو شانئه أن اليقني علم ونعلم األخالق، وسيء البدع من
 القلوب وشفاء واهلدى بالنور جاء وأنه بد، وال مغلوب مهزوم إليه أساء

 يقول كما روحية صلة جمرد وليست كاملة، شاملة  دعوته وأن واألبدان،
 ، به جاء ما حبسب يتبعونه من بني رقونيف الذين والليرباليون، العلمانيون
 دينه إىل الدعوة ويسمون إسالمويني وبعضهم إسالميني بعضهم فيجعلون

  "!!السياسي اإلسالم "كله
 احلقيقة يف هو التقدم أو التحضر أو التطور من ادعى مهما غريه وأن

 لك من أفضل عليه اهللا صلوات وأنه ، العالية مرتلته يبلغ ال منحط، متأخر
  !والفالسفة؟ باملفكرين فكيف األنبياء
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 أو فرديا أمر كل يف حنكّمه أن عليه وسالمه اهللا صلوات حقه ومن
   ±   °   ¯   ®   ¬﴿: تعاىل قال كان، أيا أو مروريا أو عماليا أو جتاريا

²   ³   ´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   
À﴾ ]مراتب تشمل اآلية هذه أن اهللا رمحه القيم ابن وذكر ،]٦٥:النساء 
 اإلميان مقام يف احلرج وانتفاء اإلسالم مقام يف فالتحكيم الثالث، الدين

  .اإلحسان مقام يف والتسليم
 شهادة ينايف بالقوانني احلكم أن اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ وذكر

  .اهللا رسول حممدا أن
  .اليوم املسلمني من كثري فيها وقع اليت املصائب أعظم من وهذا

 دليل ال الذي مبولده وحيتفل  حتكيمه يترك ممن العجب كل والعجب
 السلف من أحد وال الكرام الصحابة يفعله ومل والسنة، الكتاب من عليه

  .الصاحل
 ال وأن صوته، فوق صوته أحد يرفع ال أن عليه اهللا صلوات حقه ومن

 من كائنا غريه أحد يأ من مذهب أي أخذُ التقدمي ومن يديه، بني يقدم
  .كان

 هذه ومن شكل، بأي إليه أساء من كل ونقاطع جناهد أن  حقه ومن
 فالغرية كانت، أيا أو جتارية أو سياسية معهم العالقات إقامة ترك املقاطعة

 جمتمعنا إىل أساء من نقاطع أن من أعظم وهي هذا، كل من أعظم  عليه
  .مثال السويد مع احلكومة فعلت كما سياستنا أو

 وأهلينا بأرواحنا ونفديه وسيدنا، إمامنا جنعله أن  الرسول حق ومن
  .وقرابتنا

 اهللا اصطفاه بشر هو بل باهللا، عياذا إهلا جنعله أو نطريه أو فيه نغلو وال
  .ورسوله اهللا عبد فهو والرسالة العبودية يف درجته وأعلى خلقه، سائر على

 كأيب كبارهم دع حقه، له ونويعرف  النيب حيبون الصحابة كل وكان
 أحد يذكرهم يكاد ال من بعض إىل انظر ولكن قارما، ومن وعمر بكر
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 القيم ابن كتبها كما سريته ونقرأ ،"البجادين ذو" واحدا مثاال منهم ولنأخذ
  .الشيق بأسلوبه

 عمه فكفله الصغر، يف يتيما البجادين ذو كان: "اهللا رمحه القيم ابن قال
 فقعد مانعة، املرض بقية فإذا بالنهوض، فهم  النيب اتباع ىلإ نفسه فنازعته
  :الوجد ضمري فناداه الصرب، نفذ صحته تكاملت فلما العم ينتظر

  طريقا وجدت رمبا أَثرها ** املضيقا تشكو حبسها كم إىل
: فقال نشاطا، منك أرى وما إلسالمك، انتظاري طال عم، يا: فقال

 من نظرة: الشوق لسان فصاح! أعطيتك ما لك ألنتزعن أسلمت لئن واهللا
  .فيها وما الدنيا من إيل أحب حممد

  طواياها يف وما الدنيا أم تريد    ووصلها ليلى للمجنون قيل ولو
  لبلواها وأشفى نفسي إىل ألذ     نعاهلا غبار من تراب لقال

 جباداً األم فناولته الثياب، من عمه جرده الرسول إىل للسري جترد فلما
 صائح نادى فلما اآلخر، وارتدى بأحدمها اتزر نصفني، الوصل لسفر فقطعه
 ألن الطريق طول يرى ال واحملب األحباب، ساقة يف يكون أن قنع اجلهاد

  .يعينه املقصود
  يريدها من احلمى أكناف وبلغ   يريده من احلمى اهللا بلَّغ أال
 إين لهمال: (يقول وجعل حلده له ميهد الرسول نزل حنبه قضى فلما

 صاحب كنت ليتين يا: مسعود ابن فصاح ،)عنه فارض راضيا عنه أمسيت
  .اهـ. القرب

 مع والنجاشي ملكه يف كسرى رأيت لقد مسعود بن عروة وقال
  . حممداً حممد أصحاب كحب أحدا حيب أحدا ار فلم أصحابه

 كان وإن ، بالرسول وتعلقا حمبة أكثر البيئات بعض نرى واليوم
  .االعتقاد حقيقة فهم يف ريتقص لديها

  .حمبة أقل ولكنها عقيدة أصح غريها ونرى
 من وجاءنا اهللا، من فإنه الدنيا هذه يف خري من نراه ما فكل وباجلملة
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  . منه قرابته أو قبيلته أو جنسه وتعظيم بتعظيمه أحق أحد فال ، طريقه
  :القرىب ذوي حق -

  .هقربا ذوي حق إقرار يف أمره اتباع  حقه ومن
 بين قدر ومعرفة الشريف، البيت آل حمبة واجلماعة السنة أهل وعقيدة

 اهللا بكتاب عليه وسالمه اهللا صلوات أوصى وقد قريش، سائر مث هاشم
  .الشريفة وعترته

- الوهاب عبد بن حممد الشيخ أن حىت السنة، أهل درج هذا وعلى
  .واحلسني احلسن أبناءه مسا -اهللا رمحه

 لؤي بن خالد يكون وال مكة على واليا بةوه حافظ يكون وكيف
  . الرسول إىل بنسبه املقطوع

 عن وليس فقط، نفسك عن تكلم: الطاهرة العترة ألحد يقال وكيف
  !.البيت أهل

 عليهم وجيري والفيء الغنيمة من اخلُمس يعطوا أن  قرابته حق ومن
   )   '   &   %   $   #   "﴿: تعاىل قال يغنيهم، ما املسلمني مال بيت من

  .اآلية ]٤١:األنفال[ ﴾,   +   *   (
 درجت وما الشيخني عمل بدليل ، الرسول قرىب ذوو أم والصحيح

   _   ^   [   \   ]   X   Y   Z﴿: احلشر سورة يف الفيء عن وقال األمة، عليه
`   a   b   c﴾ ]٧:احلشر[.  

 الزكاة، من طونيع فقراءهم فإن املال بيت من القرىب ذوو حرِم وإذا
 ذلك، من أشرف وهم الناس أوساخ ألا الصدقة عليهم حرمت وإمنا

 تشريف) هللا (اآليتني يف وقوله كرامتهم، هلم لتبقى اهلدية سبيل على ويعطون
 أن كما املسلمني، مال بيت يف اهللا مال ويوضع اهللا مال كله فاملال وتربك

 ليس " قال وقد ساكني،وامل والفقراء لليتامى يعطى  اهللا رسول مال
 اخلُمس، إال عليكم اهللا أفاء مما مايل: "وقال ،"شيء منها حممد آلل وال حملمد
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 ألن خادما يعطيها أن فاطمة ابنته منه طلبت وملا ،"عليكم مردود واخلمس
 بدر ويتامى الصفة أهل أدع ال: "وقال أىب الرحى، من جملتا يديها

وكان ،"وأعطيك  املسلمني فقراء هم الذين لصفةا هل أ على ينفق 
  . اإلسالم وأضياف

  .اهللا بإذن املبحث هذا يف بقية الشريفة القرابة حلق وسيأيت
 على خبمسهم ويعودون الناس أكرم كانوا الشريف البيت أهل أن كما

 القصور خمسنا من نبين أن لنا ليس "بعضهم قال ولذلك واملساكني، الفقراء
  ".الرباذين نركب أن وال

 الناس يدري ال" العابدين زين "امللقب وهو  احلسني بن علي كانو
 كان مما كاحلبال ظهره على رأوا موته بعد غسله أرادوا وملا ماله، يذهب أين

 ما عنهم انقطع إذ الفقراء مبوته وأحس احلاجة ألهل والدقيق احلب من حيمل
  .رسالته جيعل حيث أعلم واهللا عليه، حيصلون كانوا

 بصدق مؤمنا كان من يولوا أن الناس أوىل هم الشريفة النبوية والقرابة
 مكذبا كان من يطردوا بل يتعاقدوا وأال ، حممد الكرمي الرسول رسالة

  .جنسيته كانت مهما ذلك يف شاكا أو برسالته
 املسلمني الشعراء أحد عليه دخل لكن نصرانيا وزيرا أحدهم وىل وقد

  :له فقال
  كاذب أنه هذا يزعم   أحله من فضلت الذي إن

  .الوزير إىل وأشار
  !ديننا هكذا: الوزير قال قال؟ أحقا: السلطان فقال
  .مكانه مؤمن وتولية بعزله السلطان فأمر
  .اإلمام حق يأيت الوالدين وحق ورسوله اهللا حق وبعد
 املعصية، يف إال يعصى وال املعروف يف يطاع أن اإلمام أو اخلليفة وحق

 أحدا ينهى أن حقه من وليس واملكره، املنشط يف أطيع اهللا بطاعة أمر فإذا
 شيخ ذكر وقد املنكر، عن والنهي باملعروف األمر أو اهللا إىل الدعوة عن
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 املباح تقييد وله اهللا، أنزل ما بغري حكم العام املنع أن تيمية ابن اإلسالم
 الصدق يشمل والنصح له ننصح أن علينا األمر ويل حق ومن بالدليل،

 اهللا إن: ( النيب قال مناصحته، بترك نغشه وال تقدم، كما خالصواإل
 ويل"و ،)أمركم اهللا واله من تناصحوا وأن (منها وذكر) ثالثا لكم يرضى
 عامل، أو حاكم من االستنباط منهجه كان من هو الكرمي القرآن يف" األمر
 جاء نمم كثري كان وكذا أيامهم، يف األمة أعلم األربعة اخللفاء كان وقد

  !الصادقني الربانيني العلم أهل يستشريون ذلك ومع بعدهم،
  .اإلسالم شيخ ذلك على نص العلماء،: منهما صنفان األمر فأولو
 قال تعاىل، اهللا كتاب خالف فقد واحد صنف يف األمر ويل حصر ومن

   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   cb   d   e   f   g   h﴿: تعاىل
i   j   k   l   m   n   o﴾ ]من أحق األمة وعلماء ،]٨٣:النساء 

 كان كما املغفرة، ميلكون ال ذلك ومع اهللا، أمر يف بالطاعة والرهبان األحبار
 ال كما يفعلونه، املتصوفة وبعض الوسطى العصور يف النصارى الدين رجال

 من واألتباع العساكر إحالل وهو" التحلة حق "البابوات يسمه ما ميلكون
 جفاء، أو غلو دون حقهم لعلمائنا نعرف أن بد ال وباجلملة امللك، طاعة

   p   q   r ﴿: تعاىل قال كتمانه، وترك احلق بيان منها واجبات، وعليهم
s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   �~   ¡   ¢   £   ¤   

¥   ¦ §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯﴾] ١٥٩:البقرة-
١٦٠[.  

 البيان، -٣ اإلصالح، -٢ التوبة، -١: شروط ثالثة بحانهس فجعل
  .اآلية أول يف كما للناس هو بل سرا، يكون ال البيان وهذا

 كان كما كنا، أينما احلق ونقول تعاىل اهللا لوجه اإلمام ننصح أن وعلينا
 جناهد أن حقه ومن الئم، لومة اهللا يف خنشى وال أصحابه، يبايع  النيب
 ترك حقه ومن املنكر، عن وننهاه باملعروف ونأمره خري كل ىعل ونعينه معه،
 بالصالح له والدعاء وقتاله منازعته وترك الوجه، يف مدحه وترك غشه



 

 
 

١٤٧٠ 

 رعاة: فرعان فالناس العامة احلقوق وأما: "اإلسالم شيخ قال واالستقامة،
  .اهـ" مناصحتهم الرعاة فحقوق ورعية،

   g﴿: تعاىل قال الظاملني الةموا وعن الظلم عن زجره اإلمام حق ومن
h   i   j   k   l   m﴾ ]اهللا رمحه سعدي ابن الشيخ قال ]١١٣:هود :

" نفسه الظامل بعقوبة فكيف الظاملني إىل ركن من عقوبة هذه كانت إذا"
  .انتهى

 على املسلم فكل وعرضه، وماله دمه عن نكف أن علينا املسلم وحق
 إذا ست، املسلم على املسلم حق ( قال ما إليه نؤدي وأن حرام املسلم
 عطس وإذا له، فانصح استنصحك وإذا فأجبه، دعاك وإذا عليه، فسلم لقيته

  ).فاتبعه مات وإذا فعده، مرض وإذا فشمته، اهللا فحمد
 وال احلقوق، هذه له وجبت اإلسالم خصائص من شيئا فعل من وكل

 الدين بغري رجاه وإذا ذلك، أشبه وما قضائي، حكم أو ببينة إال تسقط
 قد مبا نذكره مث والتوبة، باهلداية له الدعاء مع أسلوب بأفضل نصحه وجب
  .أحسن هي باليت جادلناه أصر وإذا عنه، يغفل

 القضاة، يعرفها وموانع شروط له والتكفري املسلم، تكفري الكبائر ومن
 الدعوة واجبنا وحنن تيمية، ابن اإلسالم شيخ ذكرها عشرة موانع وللعقوبة

  .املخالف تكفري وليس اهللا إىل
 املنكر، عن ويهم باملعروف وأمرهم نصحهم، املسلمني عامة حق ومن
 هلم، احلب وإضمار بينهم، اخلالف إثارة وترك اجتماعهم على واحلرص
   ¬﴿: تعاىل وقال ،)إخوانا اهللا عباد وكونوا: ( قال كما هلم، واألخوة

 أو عليهم االستعداء ترك منياملسل حق ومن ،]١٠:احلُجرات[ ﴾¯   ®
 ما آرائهم من لنا بدا إذا العذر هلم نلتمس أن حقهم ومن مبصيبتهم، الفرح

 حيتمل خطأ غرينا وقول اخلطأ، حيتمل صواب قولنا "شعارنا وجنعل خطأ هو
 إعذار مع نزكيها وال أنفسنا فلنتهم االام من بد ال كان وإذا ،"الصواب



 

 
 

١٤٧١ 

 احلق وبيان حزب، أو مجاعة أو شخص حال جهل أو حكما جهل إن غرينا
  .جتريح أو طعن دون له نراه الذي

 ترك إن بل دليل، ومعه املسلمني من خالفنا من على اإلنكار ونترك
 قول إىل اإلنسان رجع ما وكثريا الصحيح، املوقف هو يكون قد عليه اإلنكار

  .خيالفه كان
 كان ذاإ فكيف حقه، نبخسه وال معه نعدل أن أحد كل حق ومن

  مسلما؟
 كل على صدقة يومٍ كل يف أنه علم أن املسلم، حق يف املشروع ومن

 يف مذكورة كثرية أنواع ولذلك) مفصال ٣٦٠ وهي مفصل أي (منا سالمى
 يف ذكر كما واحلكم، العلوم جامع يف رجب البن شرحه ويف احلديث،
 عند اقطع يوجد ال ما وهذا الشاة، منيحة أعالها خصلة أربعني آخر حديث
  .الغربيني

 نظرنا يف أخطأ وإن السنة، من وخنرجه جمتهد أي على ننكر ال كما
 قال وقد االجتهاد، إقرار هو الشرعي املوقف كان ورمبا فهمنا، وحسب

  ".شديد السنة من اإلخراج "اهللا رمحه أمحد اإلمام
 إليه، ذهب مث صالها ومن قريظة، ببين العصر صلى من أقر  والنيب

 القراءات، من قراءة بأي القرآن قرأ من وأقر السفر، يف أفطر أو صام من وأقر
  .شر اخلالف: وقال  عثمان خلف الصالة مسعود ابن وأمت

 يف قولك: "له طالب أيب بن علي الراشد اخلليفة تالميذ بعض وقال
  ".الفرقة يف قولك من إلينا أحب اجلماعة

 أو املذهب يف خالفه وإن اآلخر خلف يصلي كان السلف من وكثري
 اجتهاده، حسب صلى القبلة يف اجتهد من أن على الفقهاء ونص االجتهاد،

 يغلب ما حسب واحد كل صلى القبلة معرفة يف واختلفوا مجاعة كانوا وإذا
  .غريه يقلِّد وال هو ظنه على

  .مأجورا يكون وقد معذور فهو احلق معرفة يف اجتهد من وكل



 

 
 

١٤٧٢ 

 نراه من اام أيضا يعين ال لكنه اخلطأ، عن السكوت ذلك يعين وال
  .أخطأ

 اإلسالم، شيخ ذلك على نص الكافر، من خري مبتدعا كان ولو واملسلم
 يزعم ممن خرياً ابتدع، أو ضل وإن  النيب برسالة آمن من جيعل عاقل وكل

 األمة، وأمجعت الصاحل السلف درج ذلك وعلى اهللا، على مفتر كاذب أنه
  !والنصارى هودكالي مثال اخلوارج فليس

 كاجلسد كلهم املسلمون يكون أن املسلمني عامة حق من أن كما
  .والسهر باحلمى اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد

 وضعها اليت التقسيم ومشروعات التفتيت بسياسات نعترف وال
 فعل كما القومية حبسب التفتيت يكون فال وحاليا، قدميا الصليبيون

  .اليوم األمريكان يريد كما املذهب حبسب وال ،"بيكو "ميلهوز" سايكس"
 البهتان، وحرم النميمة حرم كما املسلم، غيبة تعاىل اهللا حرم وقد

 أرىب أن ، الرسول وذكر القطيعة وحرم جلي، دليل وال علم بال والقول
 املؤمنني بني بالصلح تعاىل اهللا وأمر املسلم، عرض يف االستطالة الربا

  .واالختالف التنازع وترك اعةوباجلم
 وال وجهه، يف مندحه وال معه، ونعدل ننصحه أن املسلم حق ومن

  .خطبته على خنطب وال بيعه، على نبيع وال نلعنه وال نكفره
 السنة أهل عقيدة يف وليس جهل، إذا نعلمه أن املسلم حق ومن
 لمني،املتك بعض يقول كما معذور، غري اجلاهل أن القول إطالق واجلماعة

 ذلك من أوسع تعاىل اهللا رمحة ولكن والفطرة، بالعقل تقوم احلجة: نعم
 بعد حجة اهللا على للناس يكون لئال ومنذرين، مبشرين املرسلني فأرسل
 لسان على أو بنفسه تعاىل اهللا قول الكرمي القرآن يف كثر وهلذا الرسل،
 وعلى ،]٨:لكاملُ[ ﴾¦   ¥  ¤﴿ ]١٣٠:األنعام[ ﴾°   ¯   ®   ¬﴿ مالئكته

 يف كما كتبه من العديد يف تيمية ابن اإلسالم شيخ كان العقيدة هذه
  .وغريها" السنة منهاج"و" الصحيح اجلواب"



 

 
 

١٤٧٣ 

 عليه، نتكرب أو حنقّره أن أو حقه نغمطه أن أو املسلم حنتقر أن  وانا
 ما على الشريفة الكعبة حرمة من أعظم املؤمن حرمة عليه اهللا صلوات وجعل

  .وتعظيم حرمة نم هلا
 األوالد حق فله ولدا كان وإن الوالدين، حق فله والدا املسلم كان وإن

 حق فله قريبا كان وإن اجلوار، حق فله جارا كان وإن إناثا، أو ذكورا
 ذلك حق فله أجريا أو خادما أو مملوكا أو زوجة أو زوجا كان وإن القرابة،

  .تعاىل اهللا بإذن سيأيت كما كله
 واخلليفة احلكام، رأي خالف وإن املال، بيت من حقه مسلم ولكل

" ثالثا علينا لكم إن: "للخوارج قال  طالب أيب بن علي الرابع الراشد
 املخالف يفصلون واآلن ،"املال بيت من حقكم مننعكم ال أن "منها وذكر

 خيالف من سجنوا رمبا بل اخلوارج، من ليس أنه مع عمله، من الرأي يف هلم
  .باملفصول عالقة له من صلواوف رأيهم،

 واخلطأ املعصية عن فضال البدعة أو الشرك من معصوما ليس واملسلم
 أنه مع السالم عليه إبراهيم قال كما الشرك، من األنبياء خياف بل والنسيان،

 منه اهللا وحيذِّر ،]٣٥:إبراهيم[ ﴾?   <   =   >   ;﴿: معصوم نيب
   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �﴿:  حممد هلنبي تعاىل اهللا قال إليه، خلقه أحب

¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®﴾ ]رمأن مع هذا ،]٦٥:الز 
  .يغفره ال أنه اهللا توعد الذي األكرب املنكر هو الشرك

 أسباب به الوعيد حتقق من مينع لكن الوعيد، حتت يدخل قد واملسلم
 من وبعضها ،اهللا من بعضها أن وذكر عشرة، منها اإلسالم شيخ ذكر كثرية

 جزاء يكون أن الوعيد وغاية الناس، من وبعضها نفسه، الوعيد مستحق
 وقد وغريه،  النيب له يشفع وقد ميزانه، يرجح فقد جيازى، ال وقد لفاعله
  .عنه اهللا يعفو وقد نعلم، ال ما قلبه يف يكون وقد خبري، له خيتم

 أو هذا تكفري اهللا إىل والدعاة الربانيني العلماء عمل ليس أنه واملهم
 أحد كل على جيب بل فقط، السائلني إفتاء أو البيانات وإصدار ذاك، تبديع



 

 
 

١٤٧٤ 

 اهللا إىل يدعو وأن احلديث، يف الواردة الثالث املراتب حسب املنكر، ينكر أن
 املوعظة وإما املوافق، مع احلكمة إما اهللا، ذكرها اليت الثالثة األساليب حسب
 ابن ذكر كما املخالف، مع أحسن هي باليت ادلةا وإما الناسي، مع احلسنة
 إنسان أي من واحنراف منكر أي ننكر أن وجيب الشريفة، اآلية هذه يف القيم
 ال سنة واالبتالء حق، األذى أن ونعلم وحده، اهللا إال خنشى وال ذلك، كان

 من شيء يضر ال والصرب التقوى مع ولكن األنبياء، قبلنا ابتلي وقد منها، بد
 يف الرعب ويقذف السوء، عن وينهى إليه يدعو ملن اهليبة اهللا يضع بل لك،ذ

  .أعدائه قلوب
 النيب قال كسبابه، ذلك من أقل هو ما جيوز وال املسلم قتال جيوز وال
) :فسق وسبابه كفر املسلم قتال(، وقال ) :كفارا بعدي ترجعوا ال 

  ).بعض رقاب بعضكم يضرب
 قيادم حتت الدخول أو معهم التحالف أو رالكفا إعانة حبال جيوز وال

  .ومعصية بدعة أهل املسلمون كان وإن املسلمني لقتال
 وهو عباس ابن كان كما وإجالله واحترامه تقديره وهو: حق وللعامل

 ،"بعلمائنا نفعل أن أمرنا هكذا "ويقول زيدا، جيل  اهللا رسول عم ابن
 ويف املنكر، عن وى باملعروف أمر إذا معه ونقف ننصره أن العامل حق ومن

  ).حقه لعاملنا ويعرف صغرينا، ويرحم كبرينا، يوقر مل من منا ليس (احلديث
 من أذكر أن علي الواجب من أرى العلماء عن احلديث عند وهنا

 خريا، عين اهللا فجزاهم علمهم، من أفدت من وكل هلم وأدعو علموين
  :فريضة كل يف هلم أدعو أنين اهللا وأمحد

 يف دروسه يلقي وكان الشنقيطي، األمني حممد الشيخ شيخنا هلموأو
 وكان اهللا، رمحهما مالك اإلمام يشبه جليال مهيبا وكان النبوي، املسجد

 واملنطق والشعر والقراءات والتفسري واألصول الفقه يف متبحرا بارعا عاملا
 إال داأح خيشى ال جريئا صرحيا وكان معروفة، قيمة مؤلفات وله واملناظرة،

 األمني الشيخ وكان أحد، وكل والعامة وللمسؤولني للملوك وينصح اهللا،



 

 
 

١٤٧٥ 

 مبكتبته تربع الذي سعود، آل عامل عبدالرمحن بن عبداهللا لألمري صديقا
  .اإلمام جلامعة

 عاملا كان الذي الشنقيطي، املختار حممد الشيخ مشاخيي من كان كما
 األمني، الشيخ عم ابن وهو م،العلو من وكثري والفقه والعربية التفسري يف

  .أيضا متبحرا جريئا صرحيا وكان
 آخر يف حلقته كانت الذي اجلزائري بكر أبو الشيخ أيضا مشاخيي ومن

  .الفوائد كثري العلم غزير وهو النبوي، املسجد
 العقيدة يدرسنا وكان اهللا، رمحه األنصاري محاد الشيخ مشاخيي ومن

  .واحلديث باملخطوطات عاملا وكان
 يدرسنا وكان الشناوي، العظيم عبد اللغوي الشيخ أيضا مشاخيي ومن

  .النبوية املدينة مصحف طباعة جلنة يف اختاروه وقد والصرف النحو
 وقد الزلفي من العباد محد بن احملسن عبد الشيخ أيضا درسين وممن

  .الفقه درسنا
 سرئي كان الذي اهللا رمحه الفريان عبدالرمحن الشيخ له مسعت وممن

  .بالرياض القرآن حتفيظ مجاعة
 والشيخ اهللا، رمحه الندوي احلسن أيب الشيخ من مسعت وكذلك

 األسانيد يدرسنا وكان باكستان من وهو احملدث، حسن عبدالغفار السلفي
  .واحلديث
 عبد أخاه قابلت وهناك اهللا رمحه التوجيري محود الشيخ زرت كما

 قال وكذا وحدوي، عريب قومي إنه يل قال الذي خالد، والد التوجيري العزيز
 اإلسالمية األمة أن املؤكد ولكن ذلك، حبقيقة أعلم واهللا طيب سعيد حممد
 واحدة وأمة احلمد وهللا مسلمون وكلنا أكثر، العجم إن بل العرب من أعم
  .املصطنعة الشعوبية تفرقنا ال

 رمحه الغامدي سعدي بن اهللا عبد الشيخ منهم وأفدت أيضا زرم وممن
 وكيف والطائف وأا وجنران اليمن يف الطواغيت حطم كيف وحدثين اهللا،



 

 
 

١٤٧٦ 

 كان أنه بلغين وقد الناس، بعض عليه كذب وكيف وظيفة، أي يتول مل أنه
 بأن اهللا رمحه أفىت وأنه حيبه كان إبراهيم بن حممد الشيخ وأن الدعوة جماب
" به انفروا خذوه، "قول أن املعلوم ومن جتوز، ال اجلن يدعون من ذبائح

 فتاويه مع مطبوعة الفتوى وهذه أفىت إبراهيم بن حممد الشيخ ولكن منتشرة،
 ذبائحهم أما الشرك، رائحة فيها" به انفروا أو خذوه "الناس بعض قول بأن
  .اهللا رمحهما عبداهللا الشيخ خالف أنه أي حالل فهي

 أحد ىعل الدعاء وبني اجلن دعاء بني التفريق هو -أعلم واهللا- والفقه
 وهللا اآلن الدعاء هذا قل وقد والسليم، الصحيح هو كله ذلك وترك باجلن،
  .احلمد

  .اهللا رمحه بنغالديش من وهو أعظم غالم الشيخ الداعية من أفدت كما
 الدين ناصر حممد احملدث الشيخ علمه من وأفدت أيضا قابلت وممن

  .حلنيا ذلك يف شيوخي من بتشجيع ناظرته بل اهللا، رمحه األلباين
 عبداهللا والشيخ منيع، بن عبداهللا والشيخ البسام، عبداهللا الشيخ وكذا

  .مجيعا منهم وامليت احلي اهللا رحم غصون بن صاحل والشيخ جربين، بن
 بن صاحل بن وحممد باز بن عبداهللا بن العزيز عبد اجلليالن الشيخان أما
  .اصةاخل أمورمها بعض على وأطلعاين كثريا جالستهما فقد عثيمني

 بن عبداهللا للشيخ كثرياً وحضرت الفوزان، صاحل الشيخ قابلت كما
 عادته من وكان احلاد، وذكاؤه فطنته فيه ويعجبين اهللا، رمحه محيد بن حممد
  .ختفى ال ذلك وفائدة عليه اجلواب مث السؤال إعادة

 والدكتور املغرب، من اهلاليل الدين تقي الشيخ مشاخيي من كان كما
  .اإلجنليزية إىل الكرمي القرآن معاين ترجم الذي نداهل من حمسن

 يده وعلى الرس، من العواجي حمسن الدكتور أيضا أساتذيت ومن
  .الرياض يف كنت حينما جدار، وراء من االجنليزية اللغة يف تقويت

 اهللا، رمحه الشام بالد من اذوب حممد الشاعر الشيخ درسين وممن
 رمحه مالك اإلمام ذكر وقد النبوية، السرية من شيئا درسنا إذا يبكي وكان



 

 
 

١٤٧٧ 

  .اهللا رمحهم األوائل احملدثني بعض حال هذا أن اهللا
 الشيخ" العلمانية "للماجستري رساليت على أشرف اهللا شرفها مكة ويف

 رحم حسني حممد حممد والدكتور الغزايل حممد الشيخ وناقشها قطب، حممد
  .اجلميع اهللا

 والدكتور قارئ العزيز عبد الدكتور فيها ينوناقش الدكتوراه حضرت مث
  .دويدار الفتاح عبد بركات

 اهللا، رمحه احلصني صاحل الشيخ كتب من أيضاً أفدت أنين أذكر وهنا
 أمريكا امته مث السعودية، للحكومة القوانني يضع أمره أول كان وقد

 قدو- عيانا للشيخ وتبني سبتمرب، ١١ أحداث سيما ال اإلرهاب يف بضلوعه
 وأنه واإلميان، القيم وفقدها الغربية احلضارة ايار -اإلجنليزية اللغة جييد كان

  .العظيمة اإلسالمية القيم إال لإلنسانية يصلح ال
 اقصد مل أين كما بعضهم، نسيت ألين أذكره مل ملن وأعتذر
 درسين من ولكل عامة املسلمني جلميع أدعو أنا حال كل وعلى االستقصاء،

  .هللا مدواحل خاصة
 له فقال كثري خلق أمحد اإلمام تلميذ املروزي بكر أبا اإلمام تبع وقد

 عن اهللا رضي أمحد لإلمام رفع علم هو بل: فقال لك، رفع علَم هذا: بعضهم
  .التلميذ على للشيخ فالفضل اجلميع،

 الضيافة وحق باآلخرة، يؤمن ال من يعرفه ال حق، الضيف أو وللزائر
 أنشأها اليت املطاعم السنة هذه على كان وقد صدقة، فهو ادز فما أيام، ثالثة

  .مكة إىل اسطنبول من واحملسنون، العثمانيون
 دلت ذلك وعلى بالقوة، ولو يأخذ أن له جاز حقه الضيف يعط مل وإن

 أن فله حمروما الضيف فأصبح بقوم نزل ضيف أميا: ( قال الشريفة، السنة
 أجاز وممن كثرية، ذلك يف األحاديثو ،)عليه حرج وال قراه بقدر يأخذ
 األئمة وكل اهللا، رمحه الظاهري حزم بن حممد اإلمام الضيافة عن املمتنع قتال

  .مذهبهم فهو احلديث صح إذا مجيعاً السلف وأئمة األربعة



 

 
 

١٤٧٨ 

 يف الشرعية باآلداب وااللتزام له والدعاء عيادته وهو حق وللمريض
  .بعضها إىل اإلشارة تقدمت دوق احلقوق، من للمسلم ما وله زيارته،

  .اهللا سبيل يف القتال مبرتلة املريض ومتريض
 املعركة حيضر مل أنه مع بدر أهل مع  لعثمان  النيب أسهم وقد
 يف هلا وجود ال عالية درجة وهذه ، النيب بنت زوجه بتمريض النشغاله

  .قط أرضي مذهب أي
 فقتله باهللا، اعياذ قتله عن فضال أذاه ترك :ذلك ومن حق وللذمي

 املسلمني يدعو أن دون دينه على يبقى أن حقه ومن ، نبينا لذمة إخفار
 احلمد وهللا ديننا يف وليس احلقوق، من العمرية العهدة أثبتته ما كل وله إليه،

 وإن اجلار، حق ذلك مع فله جارا الذمي كان وإن إكراه، وال تفتيش حماكم
 وإن اهللا، معصية إىل دعوته أو الشرك على ااهدة يف إال أطيع والدا كان
  .الكبري حق فله كبريا كان وإن املال، بيت من إعفاؤه جاز فقريا كان

 مع املسلمني ذمة أهل إطالق تيمية ابن اإلسالم شيخ اشترط وقد
  .قربص مللك كتابه يف املسلمني األسرى
 امل قال السالم عليه موسى إن بل كفره، رد املعصوم قتل جيوز وال

 استغفر مث ،]١٥:القصص[ ﴾M   N   O   QP   R   S   T   U﴿: القبطي قتل
 يف الرهبان ترك لنا جاز ملا قتله جيوز كافر كل كان ولو الذنب، هذا من اهللا

  .تقاتل مل إذا الكافرة املرأة ترك وال كافر، مع الذمة عقد وال صوامعهم،
 ونقرأ اإلسالم، نحماس له ونبني ندعوه أن املشرك أو الكافر حق ومن

 مل إن بلده إىل املستجري املشرك ترحيل جيوز وال مأمنه، نبلغه مث القرآن عليه
 ال اليوم الغربية الدول وبعض جانيا، كان وإن باملسلم فكيف مأمنه، يكن

 أمر ما أما احلق، بعض وهذا يقتله، قد بلده كان إذا بلده، إىل أحدا ترحل
  .كان بلد أي يف مأمنه اإلنسان يبلَّغ أن فهو الكامل احلق وهو به اهللا

 صغرينا، ويرحم كبرينا، يوقر مل من منا ليس: ( قال حق، وللكبري
  ).حقه لعاملنا ويعرف
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 كان إذا الصغري حق ومن آنفا، احلديث يف تقدم كما حق وللصغري
 تربيته الصغري والد حيسن وأن أمه، اختيار األب حيسن أن أنثى أو ذكرا ولدا

 باملعروف يؤمر وأن واحلجاب، والصيام الصالة على يعوده وأن ه،وتعليم
 ال أنه إىل ننبه وهنا امسه، والده حيسن أن الصغري حق ومن املنكر، عن وينهى
 وعبد املسيح كعبد اهللا لغري معبدا كان إذا إال اإلسالم، بعد االسم تغيري جيب

 شاة، األنثى وعن نشاتا الذكر عن: عنه يعق أن الصغري حق ومن احلسني،
 كان وإن غريها، وإما أمه إما يرضعه من أبوه له يستأجر أن الرضيع حق ومن
 ال: " عمر قال وقد املال، بيت من الرضيع كفالة وجب فقريا األب

 ،"اهللا شاء إن اإلسالم يف مولود كل نعطي فنحن الفطام على أبناءكم تعجلوا
  .حليب بال غريها أو نيفلسط يف طفال املسلمون يترك أن جيوز وال

 ومن والسنة، الكتاب يف مبني هو كما زوجته على عظيم حق وللزوج
 ألمرت ألحد، يسجد أن الناس من أحدا آمرا كنت لو: ( قوله ذلك

  ).عليها حقه لعظيم لزوجها تسجد أن الزوجة
 قال إليها، واإلحسان عليها اإلنفاق وهو زوجها على حق وللزوجة

 إذا العدل حقها ومن ،)ألهله خريكم وأنا ألهله، ريكمخ خريكم: ( النيب
  .اهللا بإذن إيضاح مزيد لذلك وسيأيت معها، الصلح أو عليها، تزوج

 بلَّغه وإذا خبري، أهله يف وإخالفه له الدعاء حقه ومن حق، وللمجاهد
   D   E   F   G   H﴿: تعاىل قال أهله، إىل الباقون حيسن أن الشهادة اهللا

I   J   K   L   M﴾ ]النيب وقال اآلية، ]٩:النساء ) :خلف من 
  ).غزا فقد خبري أهله يف غازيا

 عذاب من عليها اخلوف -أعظمه هو بل- حقها ومن حق وللنفس
 وترك أحيانا، الفطر ذلك ومن الزواج، حقها ومن النفاق، من واخلوف اهللا،

  .زواج بال واحلياة الرهبانية
 النفس وتقصري تعاىل اهللا حلق معرفة الناس أشد الصاحل السلف وكان
 بعض وقال سوء، كل مأوى بأا نفسه وصف بعضهم أن حىت وازدرائها،
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 جبانبهم كنا ما قوما أدركنا لقد: "-غريه وإما البصري احلسن إما- السلف
 كثر فال وأبوك: "البنه اهللا رمحه األزدي واسع بن حممد وقال ،"لصوصا إال
 اخللف حنن أما الصاحل، السلف كان وهكذا ،"لهأمثا من املسلمني يف اهللا

  .فيها ليس مبا أنفسنا ونزكي والشهادات األلقاب على فنحرص
 زنديق: قال زنديق إنك يقولون: "البايب زهري وهو السلف لبعض وقيل

  عمر وكان اهللا، بإذن بقية النفس لتزكية وسيأيت". سوء رجل ولكين ال،
 بل املشهورة، والفضائل املناقب وله به، تداءباالق  النيب أمرنا الذي وهو-
 وسأل النفاق، من نفسه على خياف كان -اجلنة يف قصره رأى النيب إن

: حذيفة قال املنافقني؟ من اهللا رسول مساين هل "حذيفة  النيب سر صاحب
  ".بعدك أحدا أزكي وال ال

 بأصحا من -مثانني رواية ويف- ثالثني أدركت: "مليكة أيب ابن وقال
  ".النفاق نفسه على خيشى كلهم النيب

 السلف أن واملقصود موضعه، هذا ليس كثري ذلك يف السلف وكالم
 حنن وعلينا لقب، أو عمل أو بقول النفس تزكية عن شيء أبعد كانوا الصاحل
 مجعه ما سيما ال ا، لنقتدي سريم ونقرأ وحنبهم هلم نستغفر أن اخللف
  ".ءالنبال أعالم سري "يف الذهيب

 اليت احلقوق من وهذا واملسكني، الفقري حق: اإلسالمية احلقوق ومن
 عندهم كثر ولذلك الغرب، ضادها أو وأمهلها احلنيف الشرع عليها حث

  .والفقراء املشردون
 ما وأنه أعطاه، ملن ودعائه املسكني إعطاء بركة الغرب يعرفه ال ومما

 الزكاة من ملسكنيوا الفقري يعطى أن شرعا فيجب صدقة، من مال نقص
  .ذلك غري ومن الفدية ومن الكفارات ومن الفطر صدقة ومن

 ،]٨:اإلنسان[ ﴾7   6   5   4   3   2   1﴿: شأنه جل وقال
 على يشفقون كلهم األنبياء وكان اجلهاد، فرض قبل تعاىل اهللا أنزهلا آية وهي

 أنه وحسبك وصف، حيده ال ما ذلك يف حممد ولنبينا ويرمحونه، املسكني



 

 
 

١٤٨١ 

 ربه ودعا املساكني، زمرة يف وحيشره مسكينا ومييته مسكينا حيييه أن اهللا سأل
 التواضع غاية يف ومعيشته،  حياته وكانت قوتا، حممد آل رزق جيعل أن

  .واملسكنة
 بسببهم، الرزق فجعل ،)بضعفائكم وترزقون تنصرون إمنا: ( وقال

 ضرورة" املالتوسية "دعاة ومنهم بعضهم رأى حيث الغرب، يظنه ما عكس
 البقاء أن يف حجة ذلك الداروينية واختذت بقتلهم، ولو الفقراء من التخلص

 اجلريح يقتل كان هتلر أن النازية تاريخ ويف األغنياء، وهم لألقوى هو إمنا
  !النازي

 أعطاه فلما للمارة يده ميد كان" نيويورك "يف املشردين أحد أن وأذكر
  .رب يا شكرا: وقال جدا هب فرح دوالرا املسلمني بعض

 أكثر يعطيهم وال هلم مأوى وال كثريون والغرب أمريكا يف واملشردون
 والفقر غالبا، وأقلها العمالت سقط فمن أحد أعطاهم وإن الكفار، أولئك
 كبرية، ذلك نسبة أن على تدل نفسها الغربية واإلحصاءات كثري، هناك
 من% ٤٠ إن قالوا األمريكية تاإلحصائيا آخر ويف البطالة، نسبة غري وهذا

  .الفقر خط حتت األمريكان
 واهللا الناس، من كثري يراعيها ال اليت الشرعية احلقوق من اليتيم وحق

   ¢   ¡   �   ~   {   |   z} ﴿: تعاىل قال تقدم، كما ذلك على حث تعاىل
   s   t   u ﴿: شأنه جل وقال ،]١٨-١٧: الفجر [﴾¦   ¥   ¤   £

v   w   x   y   z   {   |   }   ~ ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   
 يسألون اجلنة أصحاب أن شأنه جل وذكر ،]١٦-١١:البلد[ ﴾¯   ®   ¬

   î   ï   ð   ñ   ò   ó  ﴿ فيجيبون ]٤٢:املدثر[ ﴾è   é   ê   ë﴿ النار أصحاب
ô   õ   ö﴾] أن آليةا هذه يف كما والصحيح، اآليات ]٤٤-٤٣:املدثر 

  .الشريعة بفروع خماطبون الكفار
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   =   >   ;   : 9   8   7   6 ﴿: تعاىل وقال
@?>   A   B   C   D﴾] الفقري وكذلك واليتيم ]٣-١:املاعون 

 حق وهلم املال، بيت من وإما الزكاة من إما اإلسالم، يف مكفولون واملسكني
 وديننا قتلهم جيوز وال يعطوم واإلحسان اخلري وأهل وزيادة، مسلم كل

 اهللا كتاب بنص إخواننا واليتامى كان، شكل بأي أذاهم عن ينهى احلنيف
  .يؤذيه وال أخاه يقتل ال واألخ ]٢٢٠:البقرة[ ﴾0   /   .﴿

 اخلري، أهل يعطيه كذب أو افترى لو حىت حقه يسقط ال واملسكني
   H   I   J   K   L﴿: تعاىل قال تعاىل، اهللا من واملغفرة األجر وملعطيه

M   N   O   P   Q   R   S   T   U   WV   X   ZY   [   
 ملا نزلت النور سورة من الكرمية اآلية وهذه ،]٢٢:النور[﴾`   _   ^   [   \

 اإلفك، حديث يف خاض الذي مسطح، على ينفق أال الصديق بكر أبو آىل
 وأعاد" يل اهللا يغفر أن أحب إين واهللا بلى: "الصديق قال اآلية نزلت فلما

  .مسطح إىل النفقة
 الربيع املشهور التابعي عاىن وقد وإعطاؤه، إكرامه املسكني حق ومن

 له فاشتروا مشوية دجاجة أشتهي ألهله قال مث اجلوع، شدة من خثيم بن
 ادفعوا الربيع فقال بالباب، مسكني جاء األكل أراد فلما وشووها، دجاجة

 تأكل وأنت ذلك من له خري هو ما عندنا امرأته فقالت واخلبز، الدجاجة إليه
 أعطته فلما فهاتيها، أحسنت قال دراهم، قالت عندك؟ وما قال تشتهي، ما

  .ذلك كل السائل وأعطى واخلبز الدجاجة على وضعها الدراهم
 وعلى ذلك، يف اآلية تقدمت وقد الدين، يف خالفنا وإن حق له واألسري

 معاملة وهل املدنيني، أو األسرى أنبش جنيف اتفاقيات إىل حنتاج فال هذا
 األسرى معاملة سواء ذلك مع تتفق الفلسطينيني إلخواننا اهللا قاتلهم اليهود

  املدنيني؟ معاملة أو
 اهللا، أمر كما بعهده الوفاء حقه ومن حق، له لنا احملارب الكافر إن بل

 أال هاداجل يف مراعاته جيب ومما اليوم، السفراء الرسل ومن الرسل، قتل وترك
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 الرهبان وال املماليك وال األطفال وال تقاتل ال اليت املرأة املسلمون يقتل
 أرحم فاحتا التاريخ عرف ما": "لوبون غوستاف "قال وقد يقاتلون، ال الذين

 ومتحيص، دراسة بعد إال ذلك" لوبون "يقل ومل املسلمني، أي" العرب من
 مث اإلسالمية الفتوحات وعن اليهود وعن القدمية احلضارات عن كتب فقد

  .االستنتاج ذا خرج
 قليال، نفرا إال وجيشه هو يقتل مل املشركني مع معاركه يف  والنيب

 العهد نقضوا ألم خاصة، قريظة بين ويهود اليهود، هم  قتل من وأكثر
 رعايا به يتمتع ما بكل يتمتعون مواطنني كانوا بل مقاتالً جيشا يكونوا ومل

 يف -األحزاب- املشركني إىل وانضموا العهد نقضوا لكنهم الميةاإلس الدولة
 سعد حكم على نزلوا مث األحزاب، سورة يف كما وزلزلة حمنة األوقات أشد
  .بالقتل فيهم فحكم  معاذ بن

 عباس ابن خالف وقد خطأ، عداها ما اليت املشروعة أساليبه وللقتل
 للزنادقة إحراقه يف  بطال أيب بن علي املؤمنني أمري عنهما اهللا رضي

  .بذلك وجاهر
 يف أمريكا فعلته ما ننكر أن جيب فإنه احلرق بصدد دمنا وما

 على القنابل وألقت األلوف، مئات أحرقت حيث" ناجازاكي"و" هريوشيما"
 وكوريا وفيتنام والفلبني اجلنوبية أمريكا يف املاليني وأحرقت املستشفيات

  .األملانية" لدروفدوس "يف فعلت ما وكذلك اجلنوبية،
 بغداد، مطار ويف أفغانستان يف" جاجني "قلعة يف املسلمني أحرقت كما

 يف املصريني فأحرق السيسي جنراهلا وتبعها واعتدت، أمريكا حلت وأينما
  .املصرية احملافظات من وكثري وسيناء" النهضة"و" رابعة"

 كل يف والقنابل والصواريخ املتفجرة بالرباميل بشار أحرق كما
 فعلوه ما ذلك ومن املدن، أو القرى عشرات الرافضة وأحرق بلده، حمافظات

  .الصخر وجرف واحلوجية وتكريت والفلوجة دياىل يف
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 الدخان أو النار نرى وحنن حبرق، إال جوي قصف يكون ال وباجلملة
  مبكيالني؟ الكيل فلماذا عيانا

 يف حمررة وىفت تصدر أن الدائمة اللجنة أو العلماء كبار هيئة وعلى
  .ملنتظرون وإنا ذلك

 من فتأخذ فقرية كانت وإن املال، بيت من مكفولة وهي حق ولألرملة
 وإن، تقدم كما إليها اإلحسان وجب شهيدا زوجها كان وإن الزكاة،
 مل وإن ]٣٢:النور[ ﴾#  "   !﴿: تعاىل قوله يف دخلت أيما كانت
  .املرأة قضية مبحث يف صيلتف ولذلك املسلم، القاضي فوليها ويل، هلا يكن

 اململوك، حق  النيب ا وأوصى الدين عليها حث اليت احلقوق ومن
 عليه، يشق وال يلبس، مما ويلبسه نفسه، يطعم مما مواله يطعمه أن ذلك ومن

  .يطيق ال مبا كلفه إذا ويعينه
 وما الصالة الصالةَ (أصحابه  النيب به أوصى ما آخر من وكان

 وال املالك م يرض مل إذا يباعوا أن املماليك  حق ومن ،)أميانكم ملكت
 كما حر، يسترق أن عليه وسالمه اهللا صلوات وحرم ، قال كما يعذبوا،

 السفن، يف وحيشروم عبيدا، ويسموم الناس، يصطادون األمريكيون كان
 واخلنازير، اجليف ويطعموم أقدامهم، ويقطعون املزارع، يف ويشغلوم

 وكما واألذى، باملن ويتبعونه وإحسانا فضال ذلك ويرون اخلمر، قومويس
 خرياا، وبوا وآذوها بأكملها شعوبا استرقوا حني كافة، املستعمرون فعل

 قاومهم فإذا اخلليج، أو العرب حبر يف ويبحرون بعضها، أفنوا حىت وقاتلوها
 يسألوا ومل مهج، برة،برا قراصنة،: عنهم قالوا القواسم أو اليمن أو عمان أهل

  !بالدهم من م جاء الذي ما أنفسهم
 ففي اجلوار، حق الغربيون يعرفها وال اإلسالم كفلها اليت احلقوق ومن

 رسول نفى وقد ،]٣٦:النساء[ ﴾t   u   v   w   x﴿: اهللا كتاب
 مسلما اجلار كان وإن يعلم، وهو جائع وجاره شبعان بات عمن اإلميان اهللا
 حق حقوق ثالثة فله قريبا كان وإن اإلسالم، وحق اجلوار حق حقان فله



 

 
 

١٤٨٥ 

:  وقال اجلوار، حق فله ذميا كان وإن اجلوار، وحق القرابة وحق اإلسالم
 أيب اإلمام سرية ويف ،)سيورثه أنه ظننت حىت باجلار يوصيين جربيل زال ما(

  :ويغين اخلمر يشرب كان له جارا أن اهللا، رمحه حنيفة
  ثغر وسداد كريهة ليوم ** أضاعوا فىت وأي أضاعوين

 مل أنا أرأيت له وقال حنيفة أبو اإلمام أطلقه اجلنود عليه قبض وملا
  نضيعك؟

. تقدم كما ، قرابته القرابة وأعظم القرابة حق أيضا احلقوق ومن
 نسيب إال القيامة يوم منقطع صهر أو نسب كل: (عليه اهللا صلوات قال وقد

 ﴾º   ¹   ¸﴿ اهللا كتاب يف حاء وقد ري،تأث هلا والقرابة ،)وصهري
   0   /   .   -   ,   + ﴿ وفيه ]٢١:الطور[ ﴾\   ]   Z﴿ وفيه ]٨٢:الكهف[

 إيل أحب اهللا رسول لقرابة: " بكر أبو وقال ،]٢٣:الشورى[ ﴾3   2   1
 كنا إنا اللهم: "قال لالستسقاء خرج ملا  وعمر ،"قرابيت من أصل أن

 أن العباس وأمر"  رسولك بعم نستسقي اليوم ناوإ ، برسولك نستسقي
 يف كان وكذلك العباس، من وأفضل خري  عمر أن مع فيدعو، يتقدم

 املؤمنني، بأمهات القسمة يف يبدأ  عمر وكان منه، أفضل هو من الصحابة
 وملا وذريته، هو ومنهم املسلمني، سائر مث إليه، الناس وأحب  النيب قرابة مث

 بأمهات نبدأ بل ال،: قال وقرابته بنفسه يبدأ أن الصحابة ضبع عليه أشار
 حيب كان ومن ، رسوله فليحب اهللا حيب كان فمن إخل، ... املؤمنني
  ). بيته أهل فليحب  رسوله

 أن إىل" األمة على واجب القرآن واتباع: "تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 حقهم، ورعاية مومواال حمبتهم جتب  رسوله بيت أهل وكذلك: "قال

 الثقلني حديث ذكر مث" اهللا رسول ما أوصى اللذان الثقالن وهذان
 أذكركم بييت أهل وعتريت: (اهللا بكتاب الوصية بعد  قال وفيه املعروف،

 وهلذا: "اإلسالم شيخ قال مث ثالثا، األخرية اجلملة وذكر) بييت أهل يف اهللا
  ".والقرابة الصحابة حقوق رعاية على واجلماعة السنة أهل اتفق



 

 
 

١٤٨٦ 

   -   ,   +﴿: تعاىل قوله عند: كثري ابن احلافظ قال اإلسالم شيخ وبعد
 واألمر البيت بأهل الوصاية ننكر وال: "]٢٣:الشورى[ ﴾3   2   1   0   /   .

 أشرف من طاهرة، ذرية من فإم وإكرامهم، واحترامهم إليهم، باإلحسان
 متبعني كانوا إذا سيما وال وحسبا، ونسبا فخرا األرض وجه على وجد بيت

 ؟ طريقه عن إال واآلخرة الدنيا يف خري جاءنا وهل: أقول ،"النبوية للسنة
  أنفسنا؟ على ونقدمهم بيته أهل حنب ال فكيف

 الباطل دينهم إىل الشريف البيت أهل يدعون اليوم الرافضة أن واملؤسف
  .حمبتهم وادعاء إليهم اإلحسان خالل من

 ، الرسول قرابة على قرابته يقدم املسلمني، من اهللا ناهأغ من وبعض
 للقرابة وليس فالن لقرابة املخصصات يسمى ما تعطي احلكومات وبعض
  .النبوية

 حب فينبغي عنهم، هللا رضي الصحابة سار وعمر بكر أيب ج وعلى
  .صلة بأي  له ميت ما كل

 سفينة أنا ارث،احل أبا يا: لألسد  اهللا رسول موىل سفينة قال وقد
 وهو هذا الطريق، إىل وأشار بذيله األسد فبصبص ، اهللا رسول موىل

  .البشر معشر بنا فكيف حيوان
 أو لليهود قيل لو: "اخللفاء بعض إىل كتب  النيب خادم وأنس

  .إخل" ألجلّوه عيسى أو موسى خادم هذا النصارى
 وملا -منها وذكر- لثالث متيم بين أحب زلت ما: (قال  هريرة وأبو

  ).قومنا صدقات هذه:  النيب قال صدقام جاءت
 كربت بعدما" الدلدل " النيب ببغلة اعتىن الطيار جعفر بن وعبداهللا

 ، النيب من لقرابته اخللفاء من جلده عمن عفى  أمحد واإلمام وضعفت،
 عليهم وجب اليوم كحالنا يدركه مل ومن جدا، عظيم أمته على  وحقه
  .الشريف بيته وأهل قرابته حق

 قوم، أو قبيلة أو قرابة كل مثل والطاحل الصاحل منهم  النيب وقرابة



 

 
 

١٤٨٧ 

 قليل ومتاعها زائلة الدنيا هذه فكل مجيعا قرابته إىل اإلحسان ينبغي ولكن
 شرف فيه بقي املتابعة، منهم فقد ومن بعوضة، جناح اهللا عند تعدل وال

 فكيف ]٨٢:الكهف[ ﴾º   ¹   ¸﴿ اخلضر عن تعاىل اهللا قال وقد القرابة،
  .عليه اهللا صلوات مجيعا البشر بأصلح

 ﴾$  #   "   !﴿: بقوله السالم عليه نوح عن تعاىل أخرب وقد
 ﴾h i j k l﴿: إبراهيم خليله عن وقال ،]٧٧:الصافات[
  ؟ الكرمي نبيه ذرية حنن نضيع فكيف ]٢٧:العنكبوت[

 تعاىل، اهللا كتاب مع شريفةال بقرابته عليه وسالمه اهللا صلوات وأوصى
 الصالح جعلنا وإذا قرابته، من الصاحلني مع خصوصا بوصيته العمل فيجب

 مدير يكون أن جداً ساءين وقد اهللا، بإذن كلهم صلحوا العطاء لزيادة سببا
 داعية، تكون أن مين أوىل أنت له وقلت القرابة، من املناطق بعض مباحث

  .باهللا عياذا حثاملبا يف أكون أن منك أوىل وأنا
 غريهم، وإكرام عنهم والتخلي تركهم هي النبوية للقرابة معاملة وأسوأ

  :اخلزاعي دعبل قال كما
  الفلوات يف اهللا رسولِ وبنت ** منيعة القصور يف زياد بنات

 الدرجة يف لريفع العبد إن (احلديث يف ورد ما عامة، القرابة فضل ومن
 خري أن ومع ،)لك ابنك باستغفار هذا: له فيقال هذا؟ ما فيقول اجلنة من

 إليه والدعوة اهللا، بتقوى الشريفة قرابته نوصي  النيب قرابة هم القرابة
 الفانية، الدنيا هذه يف الزاهدين من يكونوا وأن شيء، كل يف النيب واتباع

: أمجعني عنهم اهللا رضي احلسني بن علي بن زيد قال وقد ، كان كما
 الذي والسهم ،"الرباذين نركب أن وال قصورا سهمنا نم نبين أن لنا ليس"

 قال وقد عامة قريش تأيت البيت أهل وبعد القرىب، ذوي سهم هو يقصده
 اهللا نسأل ،"دخلها ما قريش ولكن ونعم حممد: "له رواية يف املالحدة بعض

 ولسنا وعمر، بكر أبو ومنها دخلها ما نقول وكيف عليه، ويتوب يهديه أن
  . روافض



 

 
 

١٤٨٨ 

 ولذلك قريش هالك الناس بعض متىن قبل فمن جبديد، ليس هذا ولهوق
  :الرقيات قيس بن عبداهللا قال

  والبقاُء هلْكها اهللا يد يف ** قريش هالك املبتغي أيها
 بسنته التمسك معها جيب بل اهللا، عند ينفع ال القرابة جمرد بأن علما
  :العريب الشاعر قال وقد أمره، وطاعة وهديه الشريفة،
  ولدوا ما بئس ولكن صدقت قلنا ** شرف هلم بآباء افتخرت اإذ

 فاسق من أوىل وفاسقهم باملخصصات، أوىل الطاهرة العترة أن على
  .غريهم

  !الشعوبية أنف رغم العرب سائر قريش وبعد
 مثل املباركة وذريتهم الراشدين اخللفاء حق يأيت البيت آل حق وبعد

 بقية مث أمجعني، عنهم اهللا رضي انعثم مث عمر وآل البكري أو الصديق آل
 الوهاب عبد بن حممد الشيخ كآل اددين األعالم ذرية مث الكرام، الصحابة

 الكفار أما وعجمهم، عرم املسلمني من األتقى مث وهكذا، اهللا، رمحه
 من أو فرنسا من أو بريطانيا من أو أمريكا من كانوا سواء مطلقا فيستبعدون

  .العرب جزيرة غري يف عهد أو بذمة إال الغرب،و الشرق يف دولة أي
 ثالثة يف قاطعها لعنة جاءت فقد: الرحم صلة الواجبة احلقوق ومن

   N   O   P   Q   R   S   T﴿: تعاىل قوله منها اهللا، كتاب من مواضع
U   V   W  X Y   Z   [   \   ]   ^   _﴾ 

 وأا الرمحن، اهللا اسم من اشتقت الرحم أن السنة يف وجاء ،]٢٣-٢٢:حممد[
 واألحاديث قطعها، من ويقطع وصلها من يصل تعاىل اهللا وأن منه شجنة،

  .معروفة كثرية ذلك يف
 من على حقهم ومن ،اخلادمة أو اخلادم حق الشرعية احلقوق ومن
 حقهم، يعطيهم وأن إليهم وحيسن م يرفق أن يستخدمهم أو يستقدمهم

 ذلك ومن األقل، على الدين يف إخواننا فهم يطيقون، ال ما يكلفهم ال وأن
   ذر أبا رجل رأى وقد يلبس، مما يلبسهم وأن يأكل مما املرء يطعمهم أن



 

 
 

١٤٨٩ 

 أبو فقال ذلك عن اهللا رضي ذر أبا فسأل ذر أيب كلباس يلبس له موىل ومعه
 ،"نلبس مما نلبسهم وأن نطعم مما نطعمهم أن أمرنا اهللا رسول إن: "ذر

  .اليوم كاخلدم مقامهم يقوم من احترام فينبغي لوكاملم هو واملوىل
 إليها وحتبب الدين، وأحكام القرآن خادمتها تعلّم أن للمخدومة وينبغي

 حلقات فتحت وبعضهن داعية، لبلدها عادت اخلادمات وبعض العربية، اللغة
 املخدومة، شهادة من أعلى شهادا وبعضهن القرآن، لتحفيظ مدارس أو

 من نستصغره أو حنتقره قد وما إمجالية، للدين معرفتها تكون قد وبعضهن
  .عندهم حجة وأقوالنا أعمالنا

 من خرجوا إذا إندونيسيا يف الناس أن العلماء بعض أخربين وقد
 فهل! احلرم عند رأيناهم هكذا: ويقولون" النرجيلة "الشيشة يشربون املساجد

  البلوت؟ للعبة جوائز نضع أن هذا مع لنا يصح
 وبعضها عامال تسميه البالد وبعض :األجري حق أيضا قوقاحل ومن

 عرقه جيف أن قبل أجره يعطى أن حقه فمن امسه كان وأيا شغاال، يسميه
  .احلديث يف كما

 عامل العمال وبعض اهللا، أمر مبا يعامل وأن يحتقر أال العامل حق ومن
 في،صح وبعضهم اهللا، كتاب حيفظ وبعضهم قومه، يف القدر كبري وبعضهم
 وبعضهم باجليش، عالية برتبة وبعضهم كاتب وبعضهم مراسل، وبعضهم

 وبعض وهكذا، لص، وبعضهم مزور وبعضهم جاسوس، وبعضهم طبيب
 من قطعة وضع املسلمني عادات من أن صحيفته إىل كتب هنا الكوريني
 هلا" سامسونج "شركتهم فإن ذلك ومع السواك، يعين أفواههم يف اخلشب
 وذكر حلكومته معارض إنه يل قال الفلبينيني وبعض يعات،ومب هنا فروع
 اخلادمة أو اخلادم أو العامل ليس أنه نعلم أن واملهم وأعماله، أعماهلا بعض

 ويف استقدامهم، جيوز فال الكفار أما. للمادة طالبني جمرد أو أغبياء،
 يف املسلمني وعلى هنا، األبناء على كبرية مضار استخدامهم أو استقدامهم

  .معهم يتعامل من وعلى بالدهم،



 

 
 

١٤٩٠ 

 الذين الثالثة قصة يف كما األجري، مال ينمى أن للمستأجر اخلري ومن
 املخلصة بالنية ينقلب عمل وكل الغار، باب فسدت الصخرة عليهم وقعت

 والرفق بالرمحة وأوصى شيء كل على اإلحسان اهللا كتب وقد قربة، إىل
  .الظلم عن وى

 الشائعة األمراض ومن الرشوة، عليه حرمت اموظف األجري كان وإذا
  !راتبك إال لك فليس الفالنية اجلهة يف تعمل ال قوهلم الناس من كثري لدى

 احتاج وإن السنة، يف كما الطريق على داللته ذلك ومن حق ولألعمى
  .املال بيت به له تكفل قائد إىل

 عن إضالله وحيرم قائدا، أعمى كل أعطى أمية بين خلفاء وبعض
  .الطريق

 حقوق كل وله يفقه، حىت تفهيمه ذلك ومن حق، األبكم أو ولألصم
  !املسلم

 سبق وقد حمتاجا، كان إن املسلمني مال بيت يكفله أنه ذلك ومن
 وليس اخلاصة، االحتياجات ذوي املعوقني يسمون الذين الغرب اإلسالم

  .يؤدى أن جيب حق هو بل أحد، من تكرماً ذلك
 حقها؟ وما قيل حقها، الطريق أعطوا: ( الق وقد حق، وللطريق

 عن والنهي باملعروف واألمر الضال وإرشاد السالم ورد البصر غض: قال
 شوك غصن األذى يكون وقد الطريق، عن األذى إماطة ذلك ومن ،)املنكر

  .ذلك غري يكون وقد احلديث، يف جاء كما حجرا أو
 بعض تكتب حيث التحضر، على داللة يكون أن من أعظم احلق وهذا

  .النبوي احلديث تكتب وال حضاري، سلوك إنه البلديات
 ومقداره، البيع بإرادته يبلغه أن شريكه على حقه ومن حق، وللشريك

 حقه ومن يأخذ، ال أن وإما الشفعة يف حبقه يأخذ أن إما شريكه خيتار مث
  .واملعروف باألمانة معه والتعامل خيانته، وترك معه، الوفاء كذلك

 أي أو والعفاص الوكاء واجدها يعرف أن وهو حق، الضالة احبولص



 

 
 

١٤٩١ 

 ويدع تلتقط، ال مكة ولقطة سنة، مدة هلا الواجد ويعرفها للضالة، وصف
  .يأخذها ال اإلبل ضالة

 املعصومة النفس قتل جيوز فال اإلسالم، يف حمفوظ فهو احلياة حق أما
 اليوم يسمى ما وهو فسالن قتل اإلسالم حرم كما األحوال، من حبال الربيئة

 اهللا بقضاء يرضى واملؤمن تعلمه، وكتب عيادات الغرب يف وله" االنتحار"
  .عليه اهللا حيمد بل له خريا البالء يف أن ويعلم وقدره،

 املوت كان ورمبا شفائه، عدم األطباء قرر ملن الشفاء اهللا كتب ورمبا
  .هو يستعجله ال لكن احلياة من خريا

 املوت وأن الشفاء، من خري عندهم املرض أن سلفال بعض سري ويف
  .الغرب يف له نظري ال وهذا احلياة، من إليهم أحب

 اهللا أمر كما له الوفاء وجوب وهو حق والعهد امليثاق ولصاحب
 ﴾^   [   \   ]   Z﴿: تعاىل قال به الغدر وحترمي ورسوله

: وقال ،]٥٨:األنفال[ ﴾}   r   s   t   vu   w   x   y   z ﴿: وقال ،]١:املائدة[
﴿ i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t﴾ 
 النفاق خصال من العهد يف الغدر عليه اهللا صلوات وجعل ،]٧٢:األنفال[

 بعده، من خلفاؤه فعل وكذلك الغدر، بترك قادته يوصي وكان وعالماته
 صاح ذلكول عامة، أمري غدر الغدر أعظم أن والسالم الصالة عليه وبني

  ".غدر ال وفاء يوم اليوم " سفيان أيب بن معاوية على عبسة بن عمرو
 زيارة واألفضل- جنازته، يف واملشي تغسيله ذلك ومن :حق وللميت

 والدا امليت كان وإن السنة، يف ورد مبا للموتى والدعاء له واالستغفار -قربه
 الرحم صلة موما، بعد عليه الوالدين حق من أن كما أصدقاءه، االبن فليرب
 أهل تعزية وينبغي بسوء، يذكر أال امليت حق ومن ما، إال توصل ال اليت

  .هلم الطعام وصنع وتسليتهم، امليت،
 حصرها، يصعب كثرية أحاديث ذلك ويف احليوان، حق: احلقوق ومن

 يف كيه وترك والذبح، القتلة يف حىت إليه واإلحسان به الرفق حقه ومن
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 يتعبه، وال صاحبه جيهده فال رمحته حقه ومن به، التمثيل أو نهلع أو الوجه،
 بين بغايا من لبغي اهللا غفر وقد ويسقيه، يطعمه وأن غذاءه، ينقص أو

 ملا النار محري من امرأة ودخلت السنة، يف كما كلبا سقت ملا إسرائيل
  .األرض خشاش من تأكل تركتها هي وال أطعمتها هي فال هرة، حبست

 بالعدل، معاملته احليوان حق ومن غرضا، يتخذ أال: يواناحل حق ومن
 منلة قرصتك أأن (كله النمل بيت أحرق أنبيائه من نيب إىل اهللا أوحى وقد

 النبوية، السنة يف جاء كما) واحدة منلة فهال اهللا، تسبح األمم من أمة أهلكت
 ءتجا وقد فراخه، أيام الطري صيد السلف بعض وكره فقط، لدغته اليت أي

  ).بفراخها هذه فجع من: (فقال  النيب إىل تشكو محرة
 وال مفسد، غري حيلب أن أو يأكل أن ذلك ومن حق، السبيل والبن

 يوجد مل إن أحد من إذن بغري ذلك وله احلليب، أو الثمر من شيئا حيمل
 بلده إىل يوصله ما الزكاة من يعطى أن السبيل ابن حق ومن راعٍ، أو حارس

  .رامساف كان إن
 به يسدد ماالً يعطى أن البني ذات إلصالح دينا حتمل من حق ومن

  .املتأخر املادي الغرب يف له وجود ال مما وهذا دينه،
 من نرمي ما أن ذلك ومن باهللا، يؤمن ال من يعرفه ال حق وللجن

 النيب وعدهم كما دوام، طعام هو دوابنا خترجه وما طعامهم، هو العظام
.  

 يعتقد أن يصح وال ، فعل كما اهللا إىل ودعوم متعليمه ذلك ومن
 العلم مبحث ويف والدجل، اخلرافة أهل يفعل كما فيهم، ليس ما فيهم املسلم
  .أراد ملن أكثر تفضيل

 أنه الكسوف خطبة يف النيب ذكر وقد :السجني حق احلقوق ومن
 وال اأطعمته هي فال -هرا أو- هرة ربطت ألا النار يف محريية امرأة رأى(

 جيوز وال السجني إطعام فيجب ،)األرض خشاش من تأكل تركتها هي
 األسري حق ومن األسري، حق فله أسريا يكون وقد بريئا، يكون فقد تعذيبه
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 من: ( قال وولدها، الوالد بني التفريق سيما ال أهله وبني بينه يفرق أال
 الترمذي رواه ،)مةالقيا يوم أحبته وبني بينه اهللا فرق وولدها والدة بني فرق

 اليت اآلدمية حق فله مسلما السجني يكن مل وإن وغريه، والدارمي واحلاكم
  .كتابه يف اهللا ذكرها

 موافقته، أو مسابقته وليس متابعته حقه ومن حق، الصالة يف ولإلمام
 ال أن احملدثة البدع ومن خلفه، الصالة صحت صالته صحت من وكل
 صلوا عنهم اهللا رضي فالصحابة عقيدته، يعلم من خلف إال املسلم يصلي
 أخطأ وإذا اجلهمية، خلف اهللا رمحه أمحد اإلمام وصلى اجلور، أئمة خلف
  .نصحه وجب شيء يف قصر أو اإلمام

 وقد القراءة، يف اإلمام عليه يطيل ال أن حقه ومن حق للمأموم أن كما
 شفقته ومن ،)معاذ يا أنت أفتان: (له فقال أطال ملا معاذ على  النيب أنكر

 خففها الطفل بكاء مسع فإذا فيها يطيل أن بنية الصالة يدخل أنه  ورمحته
  . النيب أخرب كما شاء ما فليطول لنفسه املرء صلى وإذا بأمه، شفقة

 ويوفيه دينه، املستدين يقضي أن حقه ومن: حق الدين ولصاحب
 احلديث، يف كما ظلم، الواجد ويلُّ ذلك، من متكن مىت قضاءه وحيسن حقه،
 أخذ من يعني تعاىل واهللا به، اهللا أمر الذي بالعقود الوفاء من اللي هذا وليس
  .الدين إال شيء كل للشهيد يغفر شأنه جل وهو قضاءها، يريد الناس حقوق

 اهللا وسع وملا دين، وعليه مات من على األمر أول يصلي ال  وكان
 ال املتأخرة الدول تعرفه ال مما وهذا ،)هقضاؤ فعلي دينا ترك من: (قال عليه
  .وأوروبا أمريكا يف كان من سيما

 واآلداب، األذكار املسلمني علَّمت أا اإلسالمية الشريعة به تنفرد ومما
 قبل ما إن: "األوزاعي اإلمام قال وقد واملساء، الصباح أذكار ذلك ومن

 وأذكار منه، اخلروج أو املرتل دخول وأذكار ،"مساء بعده وما صباح الزوال
 أو اخلالء دخول وأذكار الطعام وأذكار منه، اخلروج أو املسجد دخول
 تزوج ومن اجلديد، لبس وأذكار اجلماع، وأذكار احلاجة، قضاء من االنتهاء



 

 
 

١٤٩٤ 

 كما والسفر، الركوب وأذكار املرآة، يف النظر وأذكار دابة، اقتىن أو امرأة
 أوقات وبينت فيه، والعجلة عتداءاال عن وت الدعاء، يكون كيف علَّمت
 وأعظم املظلم، الغرب يعرفه ال ذلك وكل دعوته، ترد ال الذي ومن اإلجابة

 الكرب، دعاء الغراء الشريعة وعلمت تعاىل، اهللا إال أحدا يدعو ال أنه ذلك
  .العائد أو الراقي يقول وماذا الرقية وكيفية اهللا، بإذن الشفاء ودعاء

 واحملافظة التزامها له ينبغي آدابا للمسلم فإن هلهاأل احلقوق أداء ومع
 الزيارة، وآداب السالم، وآداب واالستئذان النظر آداب ذلك ومن عليها،
 كان وإذا اإلمامة، وآداب املرتل، أو املسجد من واخلروج الدخول وآداب

 الصدقة، وآداب اهلبة، أو العطية وآداب الدار، صاحب بإذن إال يؤم فال زائرا
 الس، يف بالتفسح واألمر النجوى، عن النهي ذلك ومن احلديث، آدابو

 االستغفار، وآداب والشرب، األكل وآداب االستيقاظ، أو النوم وآداب
  .التعزية وآداب الذبح وآداب املريض، عيادة وآداب

 وكيف نقضي وكيف نشتري، وكيف نبيع كيف  النيب وعلمنا
  .ذلك أشبه ماو واحلوالة، الدين وأحكام نقتضي،
 الكثري، الشيء والتقصري اجلهل من اإلسالمية اتمعات يف أن ريب وال

 متقدمة بدت الشرقية أو الغربية باتمعات قورنت إذا اتمعات هذه ولكن
  .مظهره كان أو ذنوبه كانت مهما خري بذرة فيه واملسلم جدا،

 أمر، كل يف لماملس عن تنفك ال وطاعته تعاىل اهللا عبودية أن والغاية
 اهللا أن وحسبك اهللا، به أدبه مبا يتأدب أو حقا يعطي أو فريضة يؤدي أن فإما

 ذكر كما حال، كل يف -أحد كل على- أحد لكل العدل أوجب تعاىل
 اإلحسان كتب وأنه اإلسالم، يف مطلقة قيمة فهو تيمية، ابن اإلسالم شيخ
   K   L   M   N   O   P﴿: احلكيم كتابه يف وقال شيء، كل على

Q   R   S   T   U   V   W﴾ ]٩٠:النحل[.  
 وسالمه اهللا صلوات النيب وأن العفو، ودين الرمحة دين هو اإلسالم وأن

   a   b   `﴿: شانه جل قال امللحمة، نيب هو كما الرمحة نيب هو عليه



 

 
 

١٤٩٥ 

c   d﴾ ]وآدابه وأذكاره وأحكامه العظيم الدين هذا ومع ،]١٠٧:األنبياء 
 األمم -فقط نظريا- ا تنادي اليت" اإلنسان حقوق "يسمى ما إىل اجحنت ال

 العصابات أكثر تقول بل املختلفة، احمللية أو الدولية واملنظمات املتحدة
 بأداء قمنا ولو اإلنسان،  حقوق تراعي إا للحقوق وانتهاكا إجراما والدول
 الغلو على وقضي يسمى، كما اإلرهاب النتهى اهللا أمر كما الشرعية احلقوق

 وحليقو املافيا، وعصابات احلمراء، واأللوية اجلديدة النازية تظهر ومل
 أمريكا يف رأينا وملا املتطرفة، الغربية احلركات من ذلك وأمثال الرؤوس،

 باالستقالل، وتطالب وتنهب وتعتدي وخترب تقتل مليشيا ٤٠٠ من أكثر
 وتفجر البنوك على ووتسط اجلسور تدمر املليشيات أو العصابات وهذه

 احلديث وبدوام باإلرهاب توصم بأن أوىل فهي حرمة، كل وتنتهك املدارس
  .اإلعالم يف عنها

 تكون، كيف الظامل ونصرة واالعتكاف الصوم: الغرب يعرفه ال ومما
 أن العجب ومن االستخارة، وصالة الكسوف وصالة االستسقاء وصالة
 الناس وبعض أصال، يعرفوا ال أو االستسقاء صالة يقيدون املسلمني بعض

 صلى  والنيب ليصلي، جوي منخفض وجود أو األرصاد، أقوال يتحرى
 إال االستسقاء أحد يصلي ال أن للشرع املخالفة ومن قزعة، من بالسماء وما

 يسمح اليت الدولة يف عامة االستسقاء صالة أن ذلك نتائج ومن بإذن،
 يف واجلدب قرية يف يكون قد الغيث أن حسا املشاهد أن مع ا، حاكمها

 تعلم، ال األخرى واألحياء حي، يف املطر يرتل قد بل هلا، جماورة أخرى
 مكان، كل يف واحدا جيعلونه وكيف الدولة، بإذن االستسقاء جيعلون فكيف
  !بعضهم يفعل كما العظيمة الصالة هذه يتركون وكيف

 وكيف الرياء عن أبعد وذلك الصدقة؛ إخفاء الغرب يعرفه ال ومما
 األغذية من تارخيه باملنتهي أو الفاسدة باحلبوب تتربع حني وأمريكا خيفوا

  .واألذى باملن تتبعه باملسرطن أو
 رؤية عند والدعاء املطر، نزول عند الدعاء الغربيون يعرفه ال ومما
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: السلف بعض قال وقد الصواعق، أو الربق رؤية عند والذكر اهلالل،
  ".الذاكر تصيب ال ولكنها والكافر املؤمن تصيب الصواعق"

 ذلك ومن اهللا، لوجه اإلقالة اجلشعون الغربيون هؤالء يعرفه ال ومما
 التفكري، ضعيف كان من يغشوا ال أن ذلك ومن اهللا، وجه ابتغاء العفو أيضا
 ماهرون الغربيون وهؤالء ،)خالبة ال (املسترسل يقول أن  النيب أمر وقد
 يفعله ذكي غش لكنه والغش، الفاحش والغالء لتطفيفوا املظاهر يف

 ببعض ممزوجا جيعلونه مثال القسط من فالقليل يقولون، كما املتحضرون
 ذات كبسولة أو كرتون أو قارورة يف األسعار بباهض ويبيعونه السكريات

  .وغريها والسنا املر وكذا جذاب، مظهر
 وكذلك اللبيب والقارئ حصره، ويصعب الكفار جيهله ما أكثر وما
  .هذا من أكثر يعلمون املختصون
 فيما حمصورة واجلن واملالئكة الشياطني عن الغربيني معلومات أن كما

 ليس وكذلك هلا، أصل ال خرافات وبعضه والرهبان، األحبار هلم يقوله
 اليهود طريقة على يصوم فإنه منهم يصوم من بل املسلمني، كصوم صومهم

 وضعها اليت الصوم زيادة مع األغذية بعض عن االمتناع وهي والنصارى،
 وصام أسلم إذا الغربيني وبعض اهللا، من هدى بدون هيالنة، وأمه قسطنطني

  .الغذائية الصحون أو األطباق لرؤية يبكي
 النجاسة، من يتحرزون وال اجلنابة من يغتسلون ال الغربيني أن كما

 بل باملاء تنجونيس وال معابدهم، أو كنائسهم يف وهم أحدثوا ورمبا
 يدرون ال أم جهلهم ومن ثيام، يف النجاسة أثر ويبقى املناديل يستخدمون

   0   /   .   ,-   +   *   (﴿ اهللا وصدق الديك، يؤذن أو احلمار، ينهق مل
  .]٤٤:الفرقان[ ﴾1
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  يف التاريخ واآلثار
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ون أو مالحدة، فارق بيننا وبني الغربيني بعد كوننا موحدين وهم مثلث
هو نظرة كل منا للتاريخ، فالعلمانيون الغربيون ويتبعهم فيه بعض املسلمني 
يقولون أن األصل يف البشر هو الوثنية، هكذا قرأت يف مصادر كثرية منها 
جريدة الرياض، وقد تتبعت وقرأت هلم أو قرأت عنهم فلم أجدهم يتفقون 

صل الباطل، خيتلفون يف على مسألة كهذه، وهم مع اتفاقهم على ذلك األ
وكلٌّ كاسر -التفصيالت اختالفًا شديدا، أو يرد كل منهم على اآلخر 

وكل ما لديهم إمنا يقوم على الظن واخلرص والتخمني، وليس -مكسور ،
لديهم دليل إال بقايا البدائيني، وأم يؤمنون بتعدد اآلهلة، ورمبا جعلوا لكل 

 يف األنتروبولوجيا أو يف  منهمقوله من كتبشيء إهلا، وهذا الضالل املبني ي
يزعم أن " فرويد"امليثولوجيا أو االنطولوجيا ويف كل علم، حىت أن اليهودي 

: نيب اهللا موسى كان فرعونيا، فكيف نستغرب ما يقوله اآلخرون أمثال
 وأشباههم من اخلراصني، فهؤالء الباحثون "مورجان"، أو "أو تايلور" فريزر"

دم عليه السالم، وال يتعلمون من القرآن الكرمي أي شيء، وإن ال يؤمنون بآ
نقلوا عن التوراة احملرفة فإمنا ينقلون عنها باعتبار أا مصدر تارخيي، وليس 

اجلانب املظلم من التاريخ ا هم متخصصون يف وكأمن! من اهللاألا مرتلة 
 يف  عندهم خط واحد مظلم وليس خطني متوازيني كماالبشري، فالتاريخ

  .التصور اإلسالمي للتاريخ
وهم جيتهدون كثريا لكي يطمسوا أي أثر للتوحيد وللنبوات، وال 

 من األنبياء مثل نوح وهود وصاحل، وأمثاهلم من يذكرون عادا أو مثود وال أيا
  .أصحاب اخلط املضيء

وقد تابعهم يف القول بأن الشرك هو األصل بعض الناس كالعقاد يف 
وا العصور التارخيية تبعا لظنهم الفاسد، وقد حاولوا إثبات ، ووضع"اهللا"كتابه 

أن جزيرة العرب ليست مهد كل احلضارات، وإنكار أن الكنعانيني 
والسومريني والفينيقيني واملصريني القدامى، شعوب وقبائل عربية مهاجرة، 

  . واهللا أعلم،وأن أصل اآلكاديني هو العقديني
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بشة لكي ال يثبتوا للعرب أو وزعم بعضهم أن مهد احلضارة هي احل
آل [ ﴾a   b   c   d   e   `   _   ^   [ ﴿لليمن أي ميزة، و

  ! والكل عندهم سامي،]١١٨:عمران
وهم يف ذلك اخلرص بل اخلطأ العلمي احملض، عكس ما ورد يف القرآن 
ويف السنة أو يف كالم املفسرين املسلمني، فاهللا تعاىل علم آدم األمساء كلها، 

 مكلَّم موحد، وذكر سبحانه قصة ابنيه، كما ذكر قصة نوح وهود وهو نيب
  .وصاحل عليهم مجيعا السالم

 أجلى ومن املغفَّلون، هلا يفطن ال سياسية أهداف باآلثار ولالحتفاء
 املؤسسات وكذا أمريكا يف تسمى كما الطبيعة املتاحف ذلك على األمثلة
 الدارويين يرأسها كان اليت) انمسوشوني (مؤسسة ومنها تديرها اليت البحثية

 عكس على الدالة األحيائية اآلثار من كثري إخفاء تعمد الذي) لكونأ شارلز(
 عليها، ألمريكا سيطرة ال بالد من احلق يظهر أن البد اهللا ولكن الدارونية،

 علماء أحد وقف بشري، عمالق قدم على إفريقيا جنوب يف عثروا فمثال
 الدارونية أن على داللة مع هذا طوله، من قريبا القدم طول فكان جبانبه اآلثار
 :تعاىل قوله ويؤكده الفكري إرهام أصحاا مارس مهما علمية غري خرافة

﴿Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë﴾ ]وقوله ،]٧:احلاقة  عليه آدم عن 
 يف القدمية اليهودية باآلثار االحتفاء أظن وما ،)ذراعا ستون هطول(: السالم

 اليت احلصون وبقايا األشرف، بن كعب حصن مثل العرب وجزيرة السعودية
 لكي ذريعة إال ذلك، وأمثال يهوديا، األخدود صاحب وكون خيرب، يف

 املباركة األرض أن قبل من زعموا كما بالدهم، البالد تلك أن اليهود يدعي
  القرار؟ صاحب لذلك يتفطن فهل أرضهم،) فلسطني(

 بالقرآن يفخرون وال عريقة، حضارة للبلد نبأ هؤالء يفخر وكيف
 أكثر بفضله يقر الذي واآلخرين، األولني سيد هو الذي  وبالرسول الكرمي
 ينكره ال ما األرض من أمته وفتحت للعاملني، رمحة ربه وأرسله الناس،
 ،]١٠٨:البقرة[ ﴾\   ]   U   V   W   X   Y   Z﴿ قط، مؤرخ
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 ،-تشعر مل أم شعرت- الصهيونية األهداف ثارواآل السياحة هيئة ختدم وهكذا
 جزيرة يف نزلت إمنا التوراة أن من الصلييب كمال ادعاها اليت املزاعم وتصحح

  !العرب
  :األمة على املفروضة اهليئة هذه نسأل إننا مث

 أو املشركني أو اليهود آثار إىل الذهاب خيتار الذي األمحق هذا هو من
 دعا كما فؤاده، إليه يهوي الذي احلرام املسجد يف الصالة تاركا املعذبني،

 ى ما بل خري؟ هو بالذي أدىن هو الذي يستبدل وكيف ربه؟ الرمحن خليل
  به؟ أمره مبا عنه اهللا

  والنجاة؟ الفوز أسباب على اهلالك أسباب عاقل خيتار وهل
 العربات تسكب وعندها للناس، وضع بيت أول هي" الفاو "وهل
 من خري رمسيس نقوش وهل الذنوب؟ ويغفر عواتالد اهللا ويستجيب

  ؟ اهللا رسول مسجد
 ؟)مكماهون هنري (وعود صدقنا أن منذ الكفار طاعة من جنينا وماذا

 اللورد ووصايا) بيكو -سايكس (وخرائط) دنلوب (مبناهج وعملنا
 اجلاسوسة نقبت كما املنقرضة احلضارات عن ونقبنا) كريزون(
  ؟)جروتردبل(

  اليهود؟ فعل كما خري هو بالذي أدىن هو الذي نستبدل وكيف
  الطائلة؟ األموال هذه بإنفاق أحق اهللا إىل الدعوة أليست

 إىل الذهاب به األوىل أليس اآلثار مشاهدة أراد الناس من عاقال أن هب
  األهرام؟

 مل يذهب إىل غار حراء وغار ثور مع أما ثابتان فكيف والنيب 
 تلك إزالة عن تعجز ال البلدية أن أجزم وأنا ملولد؟باآلثار املكذوبة كمكتبة ا

  .واجلهل اخلرافة أهل هوى اتباع ولكنه املكتبة
: قال  الرسول أن مع" إالل "جبل على احلجاج يتزاحم وملاذا

  ).موقف كلها وعرفة هاهنا وقفت(



 

 
 

١٥٠٢ 

 فالشاحنة األولون، فعله ما فعل عن عاجزا احلديث العلم يزال وال
 كان الذي والتحنيط عاد، بن شداد محله ما محل عن عجزت مثال األمريكية

  .اليوم احلديث الطب يستطيعه ال املصريني قدماء عند عادة
 يدرى ال الذي" اهلول أيب "متثال أم احلرية متثال أعظم أيهما واحكم

 إىل فانظر اهلول أيب من أحدث مثال أردت وإن بناه، الذي ومن نحت مىت
 أن وكيف ،"بريي "الرئيس رمسها اليت اخلرائط صاخصو العثمانية اخلرائط
 بأقمارها أو كثري بنفر باالستعانة إال مثلها، خرائط رسم تستطيع ال أمريكا

  .املسلمني من كثري فيها يسهم اليت الصناعية
 إذا تضيء آلة تصنع أن األمريكية الفضائية "ناسا" وكالة تستطيع وهل

  ؟ملسلمونا صنع كما انطفأ إذا وتنطفئ جنم ولد
 بعيين رأيهم وقد املولد، مبكتبة اليوم اجلهلة يصنع ماذا املوحد أيها وانظر
 اليت باحلصون الناس يفعل أن نظن فما الكعبة، مستدبرين بالصالة، يستقبلوا

  ؟مستقبال املواصالت وزارة تركتها
 املعروفة االسطوانة احلرام املسجد يف تركوا املولد مكتبة تركوا وكما

  هلا؟ أصل ال بدع على اإلصرار هذا فلماذا ا، مسحللت
 هو بل الليرباليني، بعض يزعم كما ثقاقيا موروثا ليس القرآن أن واعلم

 زمان لكل رمحة وهو صدق، أخباره وكل وشفاء، وحياة ونور روح
 اهللا قدم وقد العامل، هذا على الكرمي اخلالق ا أنعم نعمة أكرب وهو ومكان،

 آيات يف رمحة النبوة ومسى الرمحن، سورة يف اإلنسان خلق على القرآن تعليم
 ﴾S T U V﴿: اخلضر عن فقال احلكيم، كتابه من كثرية

 ﴾¬   »   ª   ©﴿: املشركني اقتراح على الرد يف وقال ،]٦٥:الكهف[
   a   b   c   `﴿: وقال الرسالة، غاية هي الرمحة وجعل ،]٣٢:الزخرف[

d   ﴾ ]١٠٧:األنبياء[.  
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   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿: وقال
Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴾ ]وقال ،]١١١:يوسف :﴿?   @   A   

B   C   D   E   F   G   H﴾ ]٨٩:النحل[.  
 األوىل، القرون عن إخباره ذلك ومن صدق أوحاه أو اهللا قاله ما وكل

 الذين من نتك وال ونعمته، رمحته واعرف ربك، املسلم أخي يا فصدق
  .الكافرون وأكثرهم ينكروا مث اهللا نعمة يعرفون

 مبا تؤمن أن وحسبك الكتابة عصر عن اخلراصون يقول ما تصدق وال
 ملك جاءه ملا جحد مث عمره من داود أعطى آدم أن من احلديث يف جاء

  ).والشهود بالكتابة أمر يومئذ فمن (وفيه. املوت
 نظرا أصدق وأهله ،إمهاله علميا حيص ال حق مصدر اإلسالمي والتاريخ

  . بعدهم جاء ممن حدسا وأدق
 ومنها وجديس، وطسم ومثود كعاد بائدة عرب منها تارخينا يف والعرب

 مصدر أي يف ذكرا" السامية "يسمونه ملا جند ومل مستعربة، ومنها عاربة
  .قط إسالمي

 هو  نياملسلم هم فأكثر الكفار، به يهتم ما بغري يهتمون واملسلمون
 فهو الغرب أما يتهذب؟ وكيف يصلح ومب دينه؟ وما نشأ كيف اإلنسان

 املعاصرة الرومانية االمرباطورية فإن باإلنسان، منه املادية باآلثار اهتماما أكثر
 يف الرومانية اآلثار بإنقاذ جيوشها أمرت" األمريكية املتحدة الواليات"
 ونظام والرافضة الروس مع متواطئة تكن مل إن- اكتفت بينما ،"تدمر"

 عن وسكتوا حلب، يف السنة وقتلوا هجروا ملا لفظيا القلق عن بالتعبري -بشار
 تدمر، يف الروماين املعبد إلنقاذ هبوا بينما الشام، بالد يف املساجد تدمري

 السالح الستخدام ليست احلقيقة يف هي أوباما وضعها اليت احلمراء فاخلطوط
 القواعد بناء أو السكاين التغيري أو الشام، أهل جريو قتل أو الكيماوي،

  .الشرك ومعابد الروم آثار حلماية هي وإمنا الروسية،



 

 
 

١٥٠٤ 

 كما الروم معابد يدمرون يقولون كما اإلرهابيني أن هي املشكلةو
 سنة ذلك السعودي الوزراء جملس وعد العراق، يف النمرود متاثيل دمروا

  !اإلنساين للتراث تدمريا هـ١٤٣٧
 جبهل األحداث مع والتعامل احلقائق قلب املفسدين هؤالء أعمال ومن

 أحدا أن نعلم ال فنحن والوفاة، الوالدة مثال خذ هلا، صحة ال واعتراضات
 ، حممد وال عيسى ال مبيالده احتفَل أو ،كذا رقم اليوم يف ولد األنبياء من
 اثنني، أي ولكن يل،الف عام من االثنني يوم ولد  حممدا أن ورد ما كل بل

 يرد مل رمضان، من األواخر العشر يف أو األول، ربيع من عشر الثاين أهو
 األول، ربيع من عشر الثاين يف مات  أنه هو واملؤكد ذلك، من شيء
  !!اليوم هذا يف مبوته الزنادقة حيتفل وهلذا

 وجعلته الفاتح حممد مبوت الكنيسة فرحت وقد يفرحون ال وكيف
  .هلا عيدا

 إال املستغربون يأىب ذلك ومع سياحة، كل من أعظم الدينية والفرائض
 والطرب، واللهو السواح وجلب التقدم هلا ويريدون للسياحة، هيئة إنشاء
 ،"عكاظ سوق "وإحياء" نسر "الصنم تعظيم ويردون عبثا، خلقنا اهللا وكأن

  !رمسيس ونقوش صاحل ومدائن باألخدود ويفخرون
 الدويش فيصل العظيمني الرجلني بأن تفخر عاصرةامل السعودية والدولة

 احلرام، للبيت تعظيما البنادق منكسي حمرمني مكة دخال جباد بن وسلطان
 شعائر تعظم وهكذا نفسها، السعودية الدراسية املناهج يف قرأناه ما وذلك

  .اهللا
 اهللا كتب من ولكن ،"القدس "مدينة مث ،"النبوية املدينة "مكة بعد ويأيت

 مكة يعرفون وال وأمريكا، ولندن سويسرا يف األموال ينفقون الشقاوة يهمعل
 تطلب أن احلكومة على اقترح السعودية يف الوزراء بعض أن حىت واملدينة،

  !للزحام جتنبا أيام ثالثة بعرفة الوقوف جبواز اإلفتاء العلماء من



 

 
 

١٥٠٥ 

 الذي اآلخر الوزير إال فسقًا، وأكثر الوزير هذا من أجهل أعلم وال
 هل الوزراء أحد سائق سألت وقد سكران، وهو الوزراء جملس إىل دخل
  .مرة وال قط القبلة يستقبل مل: فقال. معاليه يصلي

 يف خدمة أنا فأجاب الوزير؟ يصلي هل آخر وزير سكرتري وسألت
  .صلى واحدة مرة فيها أره مل سنة) ١٥ (مكتبه

 االجنليزيات دع ،أملانية تزوج وآخر منساوية، تزوج الوزراء وبعض
  !واألمريكيات

 يكن مل ما هين احنراف أو معصية أو جهل من ذنب كل أن على
 اإلسالم هو األمة هذه قدر أن مع! إرهايب عندهم واألصويل! أصوليا صاحبه

  .أىب من وأىب شاء من شاء
 مصطلحام علينا يفرضون بل فحسب، ذلك يف خيطئون ال والغربيون

 األجناس وتقسيم اللغات أو الشعوب تسمية يف حىت هممتابعت منا ويريدون
  .البشرية

 وإن مستعربة، وعرب عاربة عرب منها العرب إن نقول حينما وحنن
 العراق يف املنتشرة هي العربية اللهجات وإن األصل، هي العربية اهلجرات
  :أمهها ركائز على نعتمد فإمنا" الساميني "نقول وال والشام،
 املبينة بالعربية لسانه فتق من أول (الصحيح النبوي باحلديث العمل -١
  ).إمساعيل
  .العربية املصادر يف تواتر مبا العمل -٢
 العربية اللهجة واقع ومع نفسها، التوراة يف ما مع يتفق ذلك أن -٣

 عليه املسيح ولغة اآلرامية، واألناجيل محادي وجنع قمران وخمطوطات
 الغربيون الرسامون كان فقد فسه،ن العريب الفن تاريخ ومع السالم،

 مل فإن العربية، واألزياء العربية الصحراء من وأمه املسيح صورة يستلهمون
 إىل األندلس من فروا الذين واليهود، العرب صوروا -الكثري وهو- يذهبوا
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 يف السالم عليه املسيح بتصوير وأخواا" هوليود "انفردت وإمنا أوروبا،
  .املظهر غريب لعيننيا أزرق أشقر رجل صورة

 اخلرافة من البشري العقل حرر الذي اهللا وامحد بعقلك، كله ذلك تأمل
 على" واآلثار السياحة هيئة "جلبتها اليت اجلناية مقدار واعرف واألوهام،
  .اآلثار نظام فتحه للشرك باب وأي التوحيد،
 من ظمأع احلقيقة يف وهو العامل، يف أثر بأعظم علينا تعاىل اهللا من وقد

 هو احلرام واملسجد الدنيا، مدن أقدم هي املشرفة فمكة أثر، جمرد يكون أن
 السالم، عليه إبراهيم اهللا نيب هو جدده والذي األرض، يف بين مسجد أول
  .األنبياء من بعده جاء ومن

 وال مشاهدة، الصخرة يف قدمه وآثار موجودة إبراهيم قواعد تزال وال
  .اليوم إىل املقام يزال

 وتواترا، نصا الثبوت قطعية مع االثار هذه من أقدم الدنيا يف أثر يفأ
  العامل؟ يف مكان كل من القلوب هلا تنجذب وكيف

 يف هنا اآلثار بعض تدرج لكي ،"اليونسكو "منظمة استجدوا وملاذا
 الستجداء وال لدعاية حيتاج وال أعظم هو ما وعندنا! العاملي؟ التراث قائمة
  !.أحد

 الباحثني من كثري أثبت كما الكون مركز هي اهللا شرفها ومكة
   d   e   f   g﴿: تعاىل قوله من استنباطه وميكن املسلمني غري املعاصرين،

h﴾ ]ا ومن ،]٧:الشورىمكان كل يف املسلمني قبلة كو.  
 اهللا، أنبياء كل إليها حج وقد جباهلا، هي تارخييا املعروفة فاران وجبال

 من اهللا محاها اليت وهي اجلدب، أصاا ملا" رادتنياجل "عاد أرسلت وإليها
  .املستعمرين كيد

اآلثار؟ يف منا وأعظم التاريخ؟ يف منا أعرق األرض وجه على أمة فأي  
 إال السواح، ليكثر الدعاية إىل حتتاج العامل يف السياحية األماكن وكل

  .اهللا شرفها مكة
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 إبراهيم اهللا خليل ودعوة الزحام، خشية للتقليل يعقدوا فاملؤمترات
 املشاعر، كل عن ختتلف واملعتمرين احلجاج ومشاعر دعاية، كل من أعظم
  .امللحق من الثالثة النصيحة ضمن أكثر حديث كلولذ

 فال لنعترب آثارهم وأبقى سبق، من أخبار علينا قص إمنا تعاىل واهللا
   J   K﴿: حنو قوم عن تعاىل قال فعلوا، كما اهللا نعصي وال الرسل بنكذِّ

L  M  N  O  P  Q  R﴾ ]فرعون عن وقال ،]٣٧:الفرقان 
  .]٥٦:الزخرف[ ﴾ ¢   ¡   �﴿: وقومه

  .كفعلهم وتفعل اهللا تعصي أمة أو دولة وكل وأنت أنا هم واآلخرون
 الشيخ قاله وما البخاري، صحيح يف عباس ابن ذكره فيما شك ومن

  .اليوم شاهدامل الواقع إىل فلينظر! عبدالوهاب بن حممد
 قبل ما أديان أو بدائية، يسموا اليت األديان علماء يقوله ما وانظر

 العقل ينتكس كيف لترى ،"األسالف عبادة "يسمونه عما وبعده التاريخ
 العظيمة احلكمة علمولت املوتى، عبادة إىل القهار، الواحد عبادة من البشري

 قربا وال طمسها، إال صورة يدع أال عليا يبعث  اهللا رسول جعلت اليت
  .سواه إال مشرفا

 وكيف األموات، من والشفاعة املدد املوتى عباد يطلب كيف وانظر
 إنه ويقولون نصرانياً، أو محاراً كان ولو حوائجهم ويسألونه املقبور يعظمون

  !ويل
 العتبات أصحاب أو األئمة يسمونه مبا الرافضة يفعل كيف وانظر

 كان ما يعلمون أم يزعمون إذ إخل،.. واملراقد اهدواملش واملقامات املقدسة
 إال ميوتون ال وأم الوجود، ذرات كل هلم ختضع وأم سيكون، وما

 احلكومة "تقرأ أو للكليين" الكايف أصول "فهرس ترى أن وحسبك بعلمهم،
 كتبه ما واقرأ املفيد، لشيخهم" املشاهد مناسك "أو للخميين،" اإلسالمية

 لكي) البقيع(و) املعالة (يف ذلك إقامة ضرورة عن الشرقية ةاملنطق رافضة
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 مقتدى طلبه ما عني وهو املدينة، خناولة ومثلهم والنجف، كربالء مثل تكون
  .اهللا عبد امللك من الصدر

 واستمع أماكنهم إىل ،فاذهب بأذنك ذلك تسمع أن أردت وإن
 تصرحيات وإىل ،"اراملن "قناة إىل واستمع الشرقية، املنطقة يف حىت خلُطبهم

  .سورية إىل" اهللا حزب "ذهاب سبب عن" اهللا نصر حسن"
 إىل أو النجف، أو كربالء إىل فاذهب بعينيك، ذلك ترى أن أردت وإن

 ١٢٠٠ من أكثر اآلن حىت عمره الذي سامراء يف املوهوم إمامهم مرقد
  !!سنة

 املشرفة بةللكع القليب االجنذاب هلذا تعليالً الفالسفة كفرة جيد مل وملا
 يف أن أو القلوب، إليها تنجذب طلسمات للكعبة أن ذلك سبب إن قالوا

  .كرتًا داخلها
 وأتباعهم، املستشرقني خيال يف إال له وجود فال األبيض احلجر أما
  .يزعمون الذي الذهيب الكرت وكذلك! اهللا أعداء كذبات إحدى هو وافتعاله
 الناس خيتلف التارخيية حداثواأل والتاريخ، اآلثار يف قلت مثلما لوق

 أما أصح، يراه ما ويرجح كذب فيه ما يهمل أن املسلم وعلى كثريا، فيها
 إذا سيما ال رواية كل فيصدقون الشرق يف ومقلدوهم الغرب يف املغفلون
  .غربية كانت

 يف خمطئا كان" هريودوت "أن اليوم الغربيني املؤرخني بعض أثبت وقد
 اليهودي" يوسيفوس "وأن ثقة، غري الصقلي" تيودور "وأن كالمه، بعض
 أقدم األهرام وأن ،"كوملبس "قبل أمريكا عرفوا املسلمني وأن يتحيز، كان
 أصدق الصليبية احلروب عن كتبوا الذين املسلمني املؤرخني وأن آثارهم، من
 ستيفن "قاله وما األثري ابن كتبه ما بني مثال قارن الغربيني، املؤرخني من

  .الغرب مؤرخي أوثق هو الذي! "رونسمان
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 على يصعب أنه ريب وال احلقيقة، أرادوا لو حىت متعصبون فالغربيون
 وتربيته الشخصية آرائه من يتجرد أن اإلنساين أو االجتماعي الباحث
  .وثقافته

 ما أن ونعتقد كله، ذلك يف تعاىل اهللا كتاب حسبنا -احلمد وهللا- وحنن
   À   Á﴿: تعاىل لقوله تصديق هو إمنا اراملضم هذا يف علم أي حيققه

Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê﴾ ]لَتشروطنا ولنا ،]٥٣:فُص 
  .املستقل التارخيي ومنهجنا

 األمريكية والرأمسالية بالليربالية ال الساعة، بقيام هي عندنا التاريخ واية
  .رىالنصا يزعم اليت السعيدة باأللفية وال"فوكوياما "زعم كما

 الربديات عن كتب منهم كثريا أنَّ وعماهم الغربيني تعصب ومن
 كتبة لدى كان عما واحدا حرفا يكتب ومل املومياءات، عن أو املصرية،
  .واألكتاف األلواح من الوحي
 بعض يف حمصور الشرك أو التوحيد أن يظن الناس بعض كان ملا
 من إغوائنا على حريصا" إبليس "اهللا عدو كان وملا بعض، دون األحيان

 التحذير الواجب من كان بعض، دون األفعال بعض أو نعلمها، ال قد طرق
 أولياءه يستخدم وكيف الفخاخ، من لنا ينصبه وما شركه من نعلمه مما

  .اهللا سبيل عن ليضلونا ويؤزهم الكافرين
 الصراط عن إخراجنا اللعني ا يريد اليت الشيطانية املداخل ومن

 من كثري هلا يفطن ال خطرة وقضايا مداخل ثالث العصر هذا يف املستقيم
  ).املرأة األدب، التاريخ،: (وهي اإلميان بأصل عالقتها يعلم وال الناس،

 له املتفرغني أهله من سيما ال واالستقصاء بالبحث جدير منها وكل
  .فيه واملتخصصني
 الثالثة فهذه ضرورية، هي بل فكريا، ترفا ذلك يف الكتابة وليست

 بالباطل آلمن أحد ا آمن لو والشرك، الباطل من أنواع على علمانيا شتملت
 اهللا حذرنا وقد وضالال، كفرا إبليس عند بذلك وكفى باحلق، وكفر
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 استعرض املؤمن أن ولو بالباطل، التصديق أو الشرك يف الوقوع من ورسوله
 ةقيم وعلم اخلوف، أشد وخاف العجب، لرأى والسنة القرآن من النصوص

 ال ملا وأستغفرك أعلم، وأنا بك أشرك أن بك أعوذ إين اللهم: ( قوله
  ).أعلم

  ):وسنة كتابا (الوحي منها حذر اليت التحذيرات بعض وإليك
 احلبشة، أرض يف واقعا كان ولو والنصارى، اليهود فعل من حتذيره -١
  .العرب بالد يف وليس

 أو املخلوقني يمتعظ يف الكتاب أهل يقلدوا أن املسلمني حتذير -٢
  .آهلة العباد جعلوا إذا العاملني، برب تسويتهم
 حامت بن لعدي  النيب بين كما العبادة، حقيقة املسلمني تعليم -٣
 ﴾U   V   W﴿: قالوا فرعون قوم أن وكيف اهللا، كتاب يف جاء وكما

   :   9   8   7   6   5   4﴿: قال السالم عليه موسى وأن ،]٤٧:املؤمنون[
  .]٢٢:الشعراء[ ﴾;

  .علم بال والقول والظن باخلرافة التعلق من الكرمي القرآين التحذير -٤
 ملوكا أو كعيسى، أنبياء كانوا ولو البشر تأليه عن الزجر -٥

  .املالئكة أو البيت كآل فضل هلم أو كفرعون،
 اإلنسان عن يغين وال يضر وال ينفع ال ما عبادة عن الشديد الزجر -٦

  .الشيطان عبادة يف النهاية يف يصب كذل وأن شيئا
 عبيدها، فللدراهم واألوثان، باألصنام ختتص ال العبودية أن -٧

 يف ورد كما عبيدها وللخميصة عبيدها، وللخميلة عبيدها، وللدنانري
 ما لكل عبدا اإلنسان فجعل العبودية يف تيمية ابن ذلك وعمم احلديث،

  .قلبه استرق
   :   9﴿ منه يسلم من وقلّ واخلفي، اجللي منها أنواع الشرك أن -٨

  .]١٠٦:يوسف[ ﴾?   <   =   >   ;
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 حسب حلل أو حرم ومن وحده، هللا حق والتحرمي التحليل أن -٩
   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {   |   }﴿ حقه اهللا نازع فقد هواه
  .]١١٦:النحل[ ﴾¥

 منه اهللا حذر وقد الناس، خيار من حىت يقع قد الطاعة شرك أن -١٠
  .األنعام سورة يف كما الكرام الصحابة
 بأهله الشيطان يتدرج بل واحدة دفعة يقع ال الشرك أن -١١
  .يقلّ أو العلم يتناسخ حىت بعقوهلم ويتالعب
 ربا أو حكما أو وليا غريه اختاذ عن وى ذلك جلّى تعاىل اهللا أن -١٢

  .الناس إله الناس ملك الناس رب وحده فهو
 كانوا بل فقط، املنحوتة األصنام يعبدون يكونوا مل كنياملشر أن -١٣

 اليونان، فعل كما األباطرة يعبدون أو الصابئة، فعلت كما الكواكب يعبدون
 الصاحلني يعبدون أو والبابليون، املصريني مشركو فعل كما امللوك يعبدون أو

  .نوح قوم فعل كما
 وإمنا قرآن،ال يف كما إهلا صاحبه يتخذه قد نفسه اهلوى أن -١٤

  .احلرية أو العقل أهله يسميه
 تكون وقد نفسها، للنار عبادة تكون فقد قدمية، اوسية أن -١٥

 تكون وقد سبأ، قوم يؤهلها كان كما متقدة شعلة هي اليت للشمس عبادة
 صور من أخرى بصورة الشيطان يأيت وقد األوملبية، كالشعلة للنار رمزاً
 جمامر، للكعبة يضعوا أن للربامكة سول وقد آلن،ا نعلمها ال اهللا غري عبادة
  اآلن؟ نتوقع فماذا

 أنه يظن وهو مشركا املرء يكون فقد النفس، تزكية عن النهي -١٦
 مؤمنا نفسه يظن وقد السنة، على أنه يظن وهو مبتدعا، يكون وقد موحد،

  .ظاهري أو مرجئ وهو سلفيا نفسه يظن وقد فقط، مسلم وهو
 أعظم والشرك الزنا، من أعظم وهو بابا سبعون دهوح الربا أن -١٧

  .الربا كأبواب وأبوابه منهما
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 بعمله اإلنسان إرادة الناس من كثري يعلمه ال الذي الشرك من أن -١٨
 يف واألمراء العلماء اتباع أو بعض، دون الكتاب ببعض اإلميان أو الدنيا،
  .أحل ما حترمي أو اهللا حرم ما حتليل

 الضمائر بعض ا حتتال باهللا الكفر صور من ورةص النفاق أن -١٩
 واملغنني للمثقفني، تقوله ال ما للعلماء وتقول يشتهي مبا كال فتأيت املريضة،
 ]٦٦:التوبة[ ﴾b c d  e   f   g﴿: للمنافقني تعاىل قال وقد ،واملمثلني

   m   n   o﴿: وقال ،]٧٤:التوبة[ ﴾9   8   7﴿ األخرى اآلية ويف
p   q﴾ ]الرسالة بصحة الشهادة دعوة يف أي ]١:ملنافقونا.  

 والروم فارس مثل قبلنا كان من سنن ركوب من التحذير -٢٠
 من شيء يف بل فقط، اهللا لغري املعابد بناء يف ليس والنصارى، واليهود

 األمر وترك الصالة، وإضاعة الربا، وأكل الشعب، حتكيم مثل خصائصهم
  .ذلك مثالوأ املنكر، عن والنهي باملعروف

 أفكارهم على والثناء تعظيمهم، أو ثقافتهم نشر ذلك من وأعظم
  .الوحي من أهدى وأا ونظريام، ومناهجهم
 تارخينا تشويه يف واملالحدة، والنصارى اليهود كالم تصديق -٢١
  .وخملفام اجلاهليني بآثار والتفاخر بالكلية، وإنسائه فضائله وطمس

 الصحيحة، مصادره من ولنأخذه تارخينا ويف أنفسنا يف النظر فلنعد
 عدو ركز وعليه بالعقيدة، الصلة وثيق شريف علم فهو اهللا، أعداء من وليس

 ،]٥١:طه[ ﴾ë ì í î﴿: موسى اهللا لرسول قال حني فرعون اهللا
 عليه وسالمه اهللا صلوات نبينا وأطال السالم عليه موسى عنه وحتدث
  .فيه الكرام الصحابة أسئلة عن أجابو عنه احلديث

 ال مما وكثرياً اخلالية، والقرون السالفة األمم أخبار علينا اهللا قص وقد
   e   f   g   h   i   kj   l   m   n   o   p   q   r   s﴿ اخلراصون يعلمه

t﴾ ]٤٩:هود[.  
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 واتبع  النيب به جاء ما ترك الصحابة من أحداً قط التاريخ يعرف ومل
  .باإلسرائيليات العمل أثبت احلديث علماء من أحدا وال الكتاب، أهل

 األمريكية؟ الفكر وخزانات املستشرقني خترصات اليوم نصدق فكيف
 هم كذبا، اهللا على افترى عليه وسالمه اهللا صلوات إنه قدميا قالوا والذين
  !.شاءوا ما تارخينا على يفترون الذين

 وحنن كله، اإلسالمي التاريخ هي سوداء صفحات من فيه ما وجيعلون
 قوم أن مثل الناس، من كثري يعلمها ال تارخيية حقائق والسنة القرآن من نعلم
 أقدم عادا وأن ،"عاد "السالم عليه هود قوم من أقدم كانوا السالم عليه نوح
 عليه إبراهيم وأن عيسى، من تارخييا أقدم السالم عليه موسى وأن مثود، من

 ما وهذا. وهكذا.. بإبراهيم آمن لسالما عليه لوطا وأن قبلهما، كان السالم
 التقديرات إىل فيه يلجأون بل حقيقته، على أو مطلقا الغربيون يعرفه ال

 بعاد كجهلهم متاما ذلك جيهلوا مل إن هذا احملرفة، التوراة إىل أو والظنون،
 فيبحثون أنفسهم يناقضون أم على تورام، يف مذكورين غري ألما ومثود،

 مثود آثار أما الصناعية، أقمارهم أو بطائرام ويكتشفوا د،عا مساكن عن
 السياحة هيئة يف كموظفني األموال يقبضون الذين اجلواسيس هلا فريسلون
  .واآلثار

 من والصحايب واملنسوخ، الناسخ معرفة قامت التاريخ معرفة وعلى
 فةمعر تيمية ابن اإلسالم شيخ واستطاع كله، الرجال علم وقام التابعي،
  .عنهم اجلزية إسقاط ادعوا ملا اليهود كذب

 وأبو كثري، وابن األثري، وابن الطربي، منهم كثري، التاريخ يف ألف وقد
 وبعضهم حيصون، ال ومن خلدون، وابن والذهيب، اجلوزي، وابن الفداء،
 فتح يف جندها التواريخ من وكثري دولة، أو إقليم أو مدينة تاريخ يف ختصص
  .حجر ابن كتب نم وغريه الباري
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 املتأخر العصر ويف حجر، ابن تلميذ السخاوي التاريخ عن دافع مث
 محلة أي" الفرنسيس دولة "عن العظيمني كتابيه اجلربيت الرمحن عبد كتب

  .املعروف" اآلثار عجائب "وكذلك مصر، على" نابليون"
 عبادة باسم اجلن يعبدون الناس بعض أن املعاصر الشرك صور ومن
 الواليات ويف األوروبية القارة يف ماليني وهم األهرام يعبدون فالذين األهرام،
 من فهم املوتى يعبدون أو اجلن، من حراسها يعبدون إمنا األمريكية املتحدة
  .األولني املشركني جنس

 ممن واالتباع بالطاعة إليهم ويتقرب أولياء يتخذهم من منهم وأسوأ
   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö﴿: اىلتع اهللا قال كما وهم اإلسالم، يدعون

×   Ø   Ù   Ú﴾ ]٣٠:األعراف[.  
 يقول كما" إبليس "األكرب الشيطان وهؤالء هؤالء يعبد النهاية ويف

: تعاىل قوله كلهم عليهم ويصدق يعبدونه، إم بوضوح األمريكيني بعض
﴿D   E   F   G   H   I   J   K   ML   N   O   P   Q   R   S   

UT   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   _^   `   a   b﴾ 
  .]٦٢-٦٠:يس[

 املناظر خلق كما واالعتبار والفكر للنظر مساكنهم تعاىل اهللا أبقى وإمنا
 وال رأت، عني ال مما اجلنة يف مبا البشر يؤمن لكي اجلميلة والصور اجلميلة

  .بشر قلب على خطر وال مسعت، أذن
 الواجب بل الغافلون، يظن كما لرتهةوا السياحة رد ذلك خيلق ومل

  .]١٩١:آل عمران[ ﴾q   r   s   t   u﴿: نقول أن
 ننشئ أن لنا كان ما أنه لتعلم البهجة ذات احلدائق إىل مثال فانظر

  .منها أعظم هو ما اجلنة يف وأن وحده اهللا إال إله ال وأنه شجرا،
 فاحلور ذلك ومع مثال، كالنساء اجلميلة الصور اهللا خلق كيف وتأمل

 أبدع اجلنة مراكب أن لتعلم اخليل اهللا خلق كيف وتأمل منهن، أمجل العني
  .وأبدع أسرع القدس إىل مكة من  النيب ركبه الذي الرباق إن بل منها،
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واملؤرخون املعاصرون ال يتحدثون إال عن اجلانب املظلم من التاريخ، 
واملؤمنون؟ وملاذا ال نعم كان أكثر األولني مشركني ولكن أين األنبياء 

  تأخذون سريهم من كتاب اهللا؟
  وكيف يزعمون أنه ال وجود لغري الشرك؟ وأن الشرك سابق للتوحيد؟

واملؤرخون العلمانيون يقسمون العصور حبسب ما جيدونه يف التوراة، 
والعصر احلديدي عند القوم يبدأ بانقسام مملكة سليمان عليه السالم إىل 

حوايل القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد، فهم " يهوذا"و" إسرائيل"دولتني 
يأخذون من التوراة ما يوافق غيظهم وحسدهم وعنصريتهم، ويعترفون أن 

خاصة السكان األصليني ألستراليا وأمريكا اجلنوبية وجزر -بعض البدائيني 
صر  ال يزالون يف الع-واملناطق االستوائية يف أفريقيا" البوليانز"وجزر " جاوه"

 عمرها خبمسة آالف سنة ي، أو قبل عصر الكتابة اليت يقدر بعضهماحلجر
  .قبل امليالد

وقد ذكر املفسرون أن أحد ابني آدم كان صاحب زرع، وهذا خيالف 
قول هؤالء بأن املرحلة اإلنسانية األوىل هي مرحلة الصيد، وأن الزراعة إمنا 

ار بزعمهم، كما ذكر بدأت برية مث اكتشفتها املرأة من سقوط بعض الثم
بعض املفسرين أن التنور املذكور يف القرآن لنوح عليه السالم، كان حلواء أو 
آلدم، فالصناعة أيضا قدمية، وحسبك قوله تعاىل عن نوح عليه السالم 

، ووصف البقاعي صناعة الفلك بأا يف غاية ]٣٨:هود[ ﴾"  !﴿
الم طلى السفينة بالقار، اجلودة، وذكر بعض املفسرين اآلخرين أنه عليه الس

اليت ذكرها اهللا يف القرآن الكرمي هي مسامري احلديد، وإذا كان " الدسر"وأن 
احلديد معروفا والصناعة ثابتة فقد كذبوا بال شك، وحسبك فيهم قوله 

: ، وقوله جل شأنه]٢٠:الزخرف[ ﴾º   »   ½¼   ¾   ¿   À   Á   ¹   ¸﴿: تعاىل
   1﴿: ، وقوله]٥١:الكهف[ ﴾³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   »﴿

، وهم يزعمون أن أول ]٢٨:النجم[ ﴾>   ;   :   9   8   7   6   54   3   2
الذي وحد األديان كلها يف معبود واحد وهو " أخناتون"املوحدين هو 
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الشمس، أي أن اهلدهد الذي أنكر على قوم سبأ عبادة الشمس، أعقل منهم 
  !وأعرف

إين (: يث القدسي الذي رواه عياض بن محار  يف احلدوقد قال 
، ) وإم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم،خلقت عبادي حنفاء كلهم

وظل الناس على التوحيد بعد آدم عليه السالم عشرة قرون كما ذكر ابن 
 أن األصنام اليت عبدها قوم نوح انتقلت إىل العرب، عباس، كما يذكر 

احملفوظ اليوم يف الرياض، وقد وصفه يل بعض من " نسر"وال يزال الصنم 
  .ملا استخرجه أول مرة" فيليب"كان مع 

كما قال تعاىل تكذيبا للزاعمني بأن احلضارة نشأت وثنية مث ارتقت إىل 
، وكل الرسل واألنبياء دعوا ]٢٤:فاطر[ ﴾N   O   P   Q   R   S   T﴿: التوحيد

   C  D   E﴿: ه، قال تعاىلإىل توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك ل
F   G   H﴾ ]وقال تعاىل]٥٦:الذاريات ، :﴿!   "   #   $   %   &   

، فاألصل هو التوحيد قطعا، ]٢٥:األنبياء[ ﴾/   .   -   ,   +   *   (   )   '
وما من دليل على أن األصل الشرك والشيوعية اجلنسية كما يدعون، وال 

ن يأكل اللحم نيئا غري مطبوخ، وأنه اكتشف دليل لديهم على أن اإلنسان كا
 إىل تاريخ أوروبا -إن نظروا-النار صدفة، وهؤالء اخلراصون إمنا ينظرون 

وحدها، وإىل الشرك املنتشر فيها وحده، وهذا ضالل شديد يف منهج 
  .االستقراء الذي يفرض عليهم النظر يف كل جمتمع نظرة كلِّية

نزيني وسائر البدائيني بادات البولياال كفرا أم رأوا ع وما زادهم إ
   k﴿: تشابه عبادات الكنائس الكاثوليكية عندهم، وقد قال اهللا تعاىل

l   m   n   o   p   q   r   s   ut   v   w   
yx   z   {   |   }   ~   �﴾ ]ومما يدل على ]٣٠: التوبة ،

لشعر، كما سالمة الفطرة عند العرب، أم مل يرد يف شعرهم تضرع لربة ا
، كما أن النصارى -وقلدهم يف ذلك الرومانسيون وغريهم-فعل اليونانيون 
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سمى، مل يترمجوا كما ي" بيت احلكمة"تب اليونان يف الذين ترمجوا ك
األساطري واخلرافات والشركيات اليونانية، وكذا الطالسم وأشباهها، وعلى 

وقد مست إحدى األمريكية الفضائية، " ناسا"هذه الوثنية تسري وكالة 
  .، وهو معبود يوناين بنوا له اهلياكل قدميا"أبولو"جمموعاا 

أوغست "و" اجنلز"و" ماركس"وتبعه عليه " مورجان"وكل ما يقوله 
  .عن ذلك باطل خمالف للكتاب والسنة" كونت

ومن الباطل الصراح الذي ال دليل عليه، ظنهم أن اإلنسان مر مبرحلة 
  .ال تركي السديري عندناكما ق) قطيعية(حيوانية 

ومما يكذِّب دعاوى هؤالء أن علم الوراثة اليوم يثبت األصلَ اإلنساين 
املشترك، بل إن بعض الباحثني يقول إنه يعرف أصلَه وجنسه إىل آدم عليه 

  .السالم
واملسلمون هلم نظرة تارخيية خاصة ال يتبعون فيها احلضارة الغربية وال 

  .غريها
 عن أوال احلديث حيسن املختلفة التارخيية العصور عن احلديث وقبل

 ما وعصور به، يدينون قدميا كانوا الذي الدين سيما ال التاريخ قبل ما عصور
 أوهلا أما القدمي، احلجري العصر إلينا أقرا جمهولة سحيقة عصور التاريخ قبل

 ،السنني مبليارات بعضهم يقدره إذ اليوم، حىت اآلثاريني لدى فمجهول
 من آالف بعدة وبعضهم كثرية، بآالف وبعضهم املاليني، مبئات وبعضهم

 يزال ال احلجري العصر إن يقول بعضهم أن العجيب بل امليالد، قبل السنني
  .اليوم حىت

 مراحل إىل والعصور واألحقاب الزمنية املراحل اجليولوجيون ويقسم
 والعصر دمياق الكامربي عصر أمهها ومن افتراضية، تقديرية كلها عدة

 وبغض سنة، آالف عشرة حوايل قبل كان إنه يقولون الذي احلديث اجلليدي
 العربة كله ذلك من املؤمن يهم افتراضام وصدق ذلك صحة عن النظر

 ذكره، من فائدة ال ما اهللا يذكر مل حيث اهللا، كتاب يف ما وحسبه والعظة،
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 أو كذا، عام لفالنيةا األمة خلق تعاىل اهللا فكون قليلة، فائدته أوكانت
  .واالعتبار املوعظة بعني املؤمن إليه نظر إذا مهم، غري كذا عام أهلكها

 حيال واجبنا وما أهلكهم وكيف أهلكهم مل معرفة هو املهم وإمنا
 .ذلك

 ومب عاشوا كيف لنا وبني عربة، األولني أخبار يف حبكمته لنا جعل وقد
  :وملاذا اهللا أهلكهم

   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   ¹   ¸   ¶﴿: فقال
ÂÁ   Ã   Ä   Å﴾ ]٢٦:النساء[.  

   À   Á   Â   ÄÃ   Å   Æ   Ç   È   ¿   ¾   ½﴿: وقال
É   Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴾ 

  .]١١١:يوسف[
 طول نوإ ينقرضوا، ومل موجودين يزالون ال العمالقة إن يقول وبعضهم

 صورة االت إحدى يف أنا ورأيت مترا، ٢٠ إىل يصل قد منهم الواحد
 ١٨ طوله يبلغ الذي جبواره الذي للعمالق بالنسبة قزما يبدو غريب لرجل
  .أعلم واهللا مترا،

 وظن وتقدير خرص التاريخ قبل ما عصر عن املؤرخون يذكره ما وكل
 جهال الطوفان قبل ما مرحلة جيهلون وهم احلقيقة، إىل للوصول فيه سبيل ال

 كل بني املشتركة اخلرافة هو الطوفان إن يقولون بل يذكروا، وال تاما،
  !!والبدائي منها احلديث اتمعات

 قال كما عندهم جمهولة غامضة ضبابية التاريخ قبل ما ديانة أن واملهم
  ".التاريخ قبل ما أديان "كتاما يف" غوران "وزميله" لوران أندريه"

 غري مزاعم إىل يلجأ أو يصمت أن إال املؤرخ يسع ال إنه "ويقولون
   [   \   ]   Y   Z﴿ اهللا وصدق فقط، الظن على يعتمد كالمهم أن أي". مفيدة

  !فليسكت احلقيقة أراد من أما ،]١٥٧:النساء[ ﴾`   _   ^
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 أقرب وتناقضها اختالفها على احملرفة، التوراة تقاومي تكون هذا وعلى
 قط، عليها دليل ال اليت لتخرصاتوا االحتمالية التقديرات هذه من للعقل

 شرك من أحطّ شركا الشأن هذا يف الغربية احلضارة عليه تقوم ما ويكون
 فيه انتكس الذي االحنطاط مقدار تعرف وبذلك األولني، والعرافني الكهان

  .اهللا هداه احلريب جرب بن حممد مثل احلي، كاهن يستجدي من
 ما نبأ وفيه احملفوظ، اهللا كتاب وعندنا احلي كاهن نستجدي فكيف

  نتوقع؟ فماذا خطأ نفسه املنطق دام وما بعدنا، من وخرب قبلنا
 أو البدائية اتمعات أو القدمي الدين عن كالمهم يف ينطلقون والغربيون

 من آسيا أواسط أو النهرين، بني ما بالد وحضارة القدمية، املصرية الطقوس
 تطورت مث مشركة، بدأت إلنسانيةا أن وهو االفتراضي، الوثين املنطلق هذا
 ظهرت مث بزعمهم، الشمس هو واحد إله يف توحيدها إىل اآلهلة تعدد من

  .يقولون كما واإلسالم والنصرانية كاليهودية احلديثة التوحيدية األديان
 قال كما يقولوا أن وغايتهم رسول، ألي مطلقا تارخيهم يف ذكر وال

 بعض لدى كان إنه" القدمية مصر يف وعاملهم املوتى "كتابه يف" سبنسر"
  !!تقدمية دينية أفكار املصريني قدماء

 املستخدمة املعادن أو األدوات حبسب فيقسموا األحدث العصور أما
 مث النحاسي، العصر مث احلديدي، العصر مث احلجري، بالعصر فيبدأون فيها،

  .وهكذا" حناس مع قصدير والربونز "الربونزي العصر
 عصر -١: كبريان عصران مها التارخيية العصور أن جتد علْملل وبالنسبة

  .احلديث الكتابة عصر -٢ الكتابة، قبل ما
 السكان لدى اليوم حىت يزال ال الكتابة قبل ما عصر أن على ويتفقون

  .األميني كل بل األصليني
 حني ففي بدايته، كانت أين من كثريا خيتلفون فهم الكتابة عصر أما

 سورية يف مشرا رأس يف أو لبنان، يف جيل من بدأت الكتابة إن بعضهم يقول
 بني ما خمطوطات يف أوال وجدت أا إىل منهم فريق يذهب ،"أوغاريت"



 

 
 

١٥٢٠ 

 ومصر، اليمن يف أوال عرفت أا إىل ثالث فريق يذهب بينما النهرين،
 الكتابة أن إىل تعمقا وأكثرهم أحدثهم كان ورمبا رابع فريق ويذهب

 أن إذْ العرب، جزيرة عن منقول أصلها" اهلرياطيقية "أو" اهلريوغليفية"
  .أعلم واهللا مصر إىل منها هاجروا القدامى املصريني

 بعض إليه يذهب وما املقريزي، قاله ما الرابع القول إىل ضممنا وإذا
 سلطنة من متتد موجودة آثارهم وأن عاد، قوم هم األهرام بناة أن املعاصرين

  .أعلم واهللا القول هذا لدينا ترجح غربا األطلسي طاحملي إىل شرقا عمان
 أو مستعمرين جمرد فهم وغريهم اليونانيني من ونظراؤه" هريودوت "أما

 األمساء وكتبوا املصرية، احلضارة أدهشتهم -باحثني– احلاالت أفضل يف
 املصريني من املتأخرين بعض من مسعوا ما وفق القدمية، اليونانية بلغتهم

 هو الصقر أي" حر "والصنم مثال،" هليوبوليس "هي عندهم فالعاصمة
  !.وهكذا" أوزيريس "فيكتبونه عزير األكرب املعبود أما ،"حوريس"

 والسومريني" هريوديت "بني الزمنية املسافة أن" ديورانت "ذكر وقد
  .وبينه بيننا مما أكثر

 قلتانت مث أيامه، يف الطوفان حدث الذي نوح قوم كان املصريني وقبل
  .العرب إىل منهم األصنام عبادة

 الصنم ورأوا رحلته يف" فيليب "رافقوا الذين السن كبار بعض لقيت وقد
 بعضهم قال ورمبا ،"ثيليب "استخرجه يقولون وكانوا ووصفوه،" نسر"
  ".ثرييب"

 باألصنام االحتفاء ينكر أن مسلم، كل على بل داعية كل على وجيب
 لبعض صرف به االحتفاظ ويف بالرياض، ليوما احملفوظ" نسر "الصنم ومنها
  .اهللا لغري العبادة أنواع

  :بعضها هذه أسباب ذلك وإلنكار
 فالتعظيم والدعاء، والسجود الركوع يف حمصورة ليست العبادة أن -١

  .هلا تعظيم إال املتاحف يف األصنام وضع وهل العبادة، من نوع نفسه
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 الوزراء جملس قال كما ثقايف إنساين تراث ذلك أن سلّمنا لو -٢
 تقليد إال التراث هذا تعظيم وهل وحيترم؟ يعظَّم التراث كل فهل السعودي،

 أوصى وهل الكفار؟ لوصية وإنفاذ جمتمعنا، وثوابت لعقيدتنا مناف غريب
 حىت اعتباره، له تراث كل وهل املستشرقني؟ مؤمتر إال اآلثار على باحملافظة

 عبد وهل الصحيح؟ املتصل بالسند ثابت وغري تارخييا صحيح غري كان ولو
 ابن تكليف أليس واألجداد؟ اآلباء خلفها تراث ألا إال أصنامهم املشركون

 من العرب بالد يف عما األخبار صحيح "كتابه وكتابة اآلثار جبمع بليهد
  اإلسالم؟ أعداء به أوصى ملا تنفيذاً" اآلثار

 يف لآلثار إدارة جعلوا لب احلد، هذا عند تقف مل األمور أن والعجيب
 السياحة هيئة "مسوها واحدة هيئة يف ذلك مجعوا مث تعليمية منطقة كل

 ال اهليئة وهذه! واجهاتاها أحد إال بالرياض الوطين املتحف وليس ،"واآلثار
  ".اليونسكو "منظمة سيما ال الدولية املنظمات تقرره ما تنفذ أا ختفي

 كأماكن ذلك من أعم بل اآلثار تعظيم يف تنحصر ال القضية أن -٣
 املعذَّبة املساكن يف للسياحة تشجيعية خطوة إال التعظيم وما مثال، املعذَّبني
  النيب وى ،"احلجر أصحاب "مثود مساكن هي اليت صاحل كمدائن
 الناس يعرف الذين الفراعنة نقوش ومثل باكني، إال دخوهلا عن أصحابه
 يف الفنادق إنشاء بتحرمي اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أفىت وقد دينهم،
  فتواه؟ يف خمطئا مساحته كان فهل صاحل، مدائن

 ال اليت اآلثار بعض إحياء أنكر قد تيمية ابن اإلسالم شيخ كان وقبله
 ومغارة كذا ومسجد احلسني، ورأس املكذوبة، األنبياء كقبور هلا، أصل
  .كذا وجبل كذا،

 وزاده ذلك يف فوسع اهللا رمحه باز بن يزعبدالعز الشيخ الشيخ جاء مث
 جمموع يف ذلك رده ضمن وقد وغريه، مجال صاحل على رده يف إيضاحا
  .له واملقاالت الفتاوى
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 حممد الشيخ دعوة قبل اخلطاب بن زيد قرب جند أهل جهلة عظّم وهل
  .لذلك إال عبدالوهاب بن

 ما هي لعبادةا وأن اليوم، نسر يعبد أحد ال أنه جدال افترضنا لو -٤
 يف األصنام نوح قوم عبد وهل القادمة، األجيال يضمن فمن الناس يظنه
  .عنهما اهللا رضي عباس ابن قال كما العلم تناسخ أن بعد أم األول اجليل

 النيب إرسال يكون تراث، كل محاية وهو األعوج املنطق هذا على -٥
 اهللا، عبد بن وجرير الوليد بن وخالد طالب أيب بن كعلي أصحابه 

 عليه، واحملافظة بالتراث االهتمام عدم على يدل خطأ، عمرو بن والطفيل
 يعرف ال عليه اهللا صلوات أنه من الكتاب وأهل املستشرقني كالم ويصح

 اخلطأ، من واملعالة البقيع يف كانت اليت األضرحة هدم ويكون! اآلثار قيمة
 على وقس باميان، نامأص تدمري وكذلك خطأ، النمرود متاثيل تدمري ويكون

 آثار على حافظوا حينما والنصريية الروم هو املصيب وإمنا شئت، ما ذلك
  !العامل يف خرايف كل وكذا تدمر

 رمحه عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة من األصنام تعظيم هل -٦
 على إنه يقول أن يعظمها ملن حيق وهل املصادمة، كل هلا مصادم أم اهللا؟

  الشيخ؟ عقيدة
 وأي كتاب فأي والسنة، الكتاب على إنه يقول من يقوله الكالم اوهذ

 لعبادة مقدمة إال نوح قوم من الصاحلني تصوير كان وهل يقصد؟ سنة
  .األصنام

 معلومة كانت الصور وهذه شرعهم، يف مباحا كان التصوير إن ويقال
 آية عند كثري ابن تفسري مثال انظر عنهم، اهللا رضي الصحابة بعض لدى

 النيب فتح وملا ،]١٥٧:األعراف[ ﴾K   L   M   N   O﴿ عرافاأل
 ومها املشركون صورمها حيث وإمساعيل، إبراهيم صورة رأى مكة 

  .افتراء منهم هذا أن وأخرب باألزالم، يستقسمان
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 على يدل مبا املنافقون، عليها يعلق ال اليت الصور من أن والعجيب
 والصور السالم عليه إبراهيم صورة اإلسالم، دين وصحة الفطرة سالمة
 كهيئة اليسرى على اليمىن أيديهم يضعون أناس عن املتاحف يف اليت القدمية
  !الصالة

 اليت إبراهيم ملة وهو مجيعا، األنبياء دين هو الدين وهذا الصالة وهذه
 ورغب األولني، أكثر عنها وضل باتباعها، ربه وأمره ، النيب اهللا أوحى
  .نفسهمأ سفهوا الذين عنها

 مع ،"نسر "الصنم على العلماء بعض سكوت من عجيب ينتهي ال وإين
  .نوح قوم أصنام من أنه اهللا كتاب يف مذكور أنه

 جذاذا، األصنام جعل الذي إبراهيم ملة على نكون أن أمرنا تعاىل واهللا
  .]١٢٣:النحل[ ﴾\   ]  :﴿U  V  W  X  Y Z حممد لرسوله وقال

 حممد نبينا دينو والفطرة اإلسالم، على ناأصبح "يوم كل نقول وحنن
 تعاىل وقال ،"إبراهيم أبينا وملة :﴿x   y   z   {   |   }   ~   �   

  .]٧٨:احلج[ ﴾¥   ¤   £   ¡¢
 ذلك يف واآليات به، الناس أوىل وحنن ، حممد نبينا أبو هو وإبراهيم

 به فيستغيث لمالع يتناسخ ال أن يأمن ومن األصنام، حمطم وهو معلومة كثرية
  به؟ ويطوفون ويدعونه العوام

 وينهى جنابه، وحيمي بالتوحيد يأمر من وأين دعاتنا وأين علماؤنا فأين
  .وذرائعه الشرك عن

 كل على جيب بل جذاذا، جيعله أن أحد كل على جيب إنه أقول وال
  . فعل كما الواقع يف حيطمه مث أوالً، القلوب يف حيطمه أن أحد

 الفقراء أن مع به، والعناية وحفظه استخراجه يف املادية ةالكلف فوق هذا
  .لذلك أحوج أكثرهم وما واملساكني
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 األخدود وآثار الفاو قرية أن قدمياً احمللية اجلرائد إحدى يف قرأت وقد
 النافع الستبقوا اهليئات مراكز إىل األمر أسندوا ولو ريال، مليون مئيت كلفت
  .باان الضار وتركوا

 وأا حضاري عمل اآلثار على احملافظة أن يظن اجلهال بعض انك وإذا
 الغرب إال يقلدون وال ،!!"وهابية"و تطرف إزالتها وأن إنساين، تراث

 هدمت حني" الشرقي الرايخ "النمسا فعلته مبا احلجة عليهم أقمنا الكافر،
 اليمني بأن ذلك وعللت م،٢٠١٦ يوليو هـ١٤٣٧ شوال يف هتلر بيت

 النمسا إن يقولوا أو النمسا يتبعوا أن إما فهؤالء مزارا، ختذها املتطرف
 أيها تقولون فماذا" موسوليين "مرتل هدموا اإليطاليني أن كما! وهابية

  .واآلثار السياحة هيئة تقول وماذا الليرباليون؟
 ذكر وقد ابتداعا، وليس اتباع وهو واحلقيقة، احلق دين اإلسالم وإمنا

 حوهلا وما مبكة مسجد كل أن "الفتاوى جمموع يف اهللا رمحه اإلسالم شيخ
 الذي املكان إىل أصحابه من أحد وال هو يذهب مل  النيب وأن حمدث،

  ".البيعة مسجد "اليوم له يقال ما إىل أي ،"األنصار فيه بايعه
 أن من املسعودي ذكره ما التحقيق من ملزيد حتتاج اليت األخبار ومن

  .دوس من البلوش وكون قحطان، من اليونان وكون اليمن، من التبت أهل
والغربيون مل يكونوا يعرفون التاريخ باليوم كما فعل مؤرخو اإلسالم، 

  .وإمنا يؤرخون األحداث بالسنة
 العقل تعارض درء "يف يذكر اهللا رمحه تيمية ابن جند أن العجيب ومن

 بعد لكتابا أهل زنادقة عن فلسفتهم أخذوا إمنا اليونان فالسفة أن" والنقل
 عليها عثروا اليت الكثرية الغربية املصادر مع يتفق وهذا السالم، عليه سليمان

  .الشيخ وفاة بعد
 يف عاش الذي" طاليس "هو املاديني أول أن يذكرون اليوم واملؤرخون

 العاشر القرن يف السالم عليه سليمان عاش بينما امليالد، قبل السابع القرن
 يف عاش فإنه مثال" أرسطو "أما قرون، بثالثة" ليسطا "قبل أي امليالد، قبل
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 يقوي وهكذا قرون، ثالثة بنحو" طاليس "بعد أي امليالد، قبل الرابع القرن
  .يشعروا أن دون اإلسالم شيخ كالم املعاصرون املؤرخون

 أننا يف وأتباعهم املعاصرين الغربيني املؤرخني مع خنتلف املسلمني وحنن
 ومثود عاد كانت فقبلهم اليوم، يعدوم كما جدا قدماءال من الفراعنة نعد ال

 لسان على شأنه جل يقول تعاىل اهللا كتاب ويف األوىل، والقرون مثال
   µ   ¶   ¸   ¹   º﴿: وقال ]٥١:طه[ ﴾ë   ì   í   î﴿: فرعون

 يهلك مل التوراة اهللا أنزل أن ومنذ ،]٤٣:القصص[ ﴾¿   ¾   ½   ¼   «
 املؤمنون، به يقوم الذي اجلهاد شرع وإمنا عنده، من بعذاب األمم من أمة

  .التدافع سنةَ وجعل
القرون، األمم، (وليس يف القرآن ذكر احلضارة أو احلضارات، بل فيه 

هو " رمسيس الثاين"وحنو ذلك، ويبدو أن فرعون الذي يقولون إنه ) القرى
ى القدماء الذي أرسل اهللا إليه موسى عليه السالم فهو متأخر إذن، وقد يسم

يف بعض الروايات ) ممن كان قبلكم(كلهم بين إسرائيل وتأيت مرادفة لقوله 
  .، أو أنه مروي باملعىن)لوال بنو إسرائيل مل  خيرت اللحم(كحديث 

والراجح عندي هو ما ذهب إليه بعض الباحثني يف املصريات أم 
  .هاجروا من جزيرة العرب إىل مصر

يقول بعض الباحثني " اهلكسوس"بيون والذين يسميهم املؤرخون الغر
من أصل كنعاين، وقد جاء يف القرآن الكرمي يف قصة " احلق صوص"إم 

" العزيز"يوسف عليه السالم أم ملوك أي ليسوا فراعنة، ووزيرهم يسمى 
واهللا تعاىل أعلم، فليس كل من حكم مصر فرعونا، ومن اجلاهلية واالنتكاسة 

أنفسهم الفراعنة، يف حني أن فرعون كان كافرا العقلية أن يسمي املصريون 
  .كما يف التوراة والقرآن

 خيوفون العامل من قوة أمريكا  اليومكما أن بعض الباحثني العسكريني
 مرة، ١٥تليها يف القوة مبا يعادل ويقولون إن أمريكا أقوى من الدولة اليت 

  .وينسون أن تلك القوة مادية فقط
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خذة يف الضعف وااليار كما هو مشاهد، وقد وهذه القوة األمريكية آ
 القوى العظمى  سقوطأسباب" بول كندي"بني الكاتب األمريكي املعاصر 

، وأمريكا اليوم هي االمرباطورية "قيام القوى العظمى وسقوطها"يف كتابه 
الكربى يف العامل، وتقلِّد االمرباطورية الرومانية يف كل شيء، ومن االيار يف 

وة أا إذا نزل الثلج أوقفت الرحالت اجلوية وتوقف الطريان الذي هذه الق
  .تفتخر به، وما يعلم جنود ربك إال هو

تشاك "ومن ايارها ما حتدث عنه وزير الدفاع األمريكي املستقيل 
إنه حمبط، وذكر الوزير بنفسه سبب إحباطه، " ماكني"الذي قال عنه " هاجل

  . السياسة الدفاعية ألمريكاوأنه الفشل الذريع الذي منيت به
ومن أسباب ايار أمريكا أن ديوا زادت جدا إىل حد اعتبارها أكرب 
مديونية يف التاريخ، وأن البضائع الصينية غزا حىت أصبحت البضاعة 

  .األمريكية نادرة داخل أمريكا
ازداد الوضع سوءا حبيث ال جيدي معه أي حل ) الربا(وبسبب الفائدة 

  .]٢٧٦:البقرة[ ﴾T   U   V   W   X﴿دق اهللا يضعونه، وص
وأفلست فيها مئات البنوك والشركات واملؤسسات وأقفلت فيها 

  .املصانع، بل أعلنت عشرات املدن إفالسها
بول "ويف نفس احلال تورطت اليابان بعد أن كانت معجزة كما قرر 

تبتها ، وتأخرت مر"التطلع إىل القرن الواحد والعشرين"يف كتابه " كنيدي
" تويوتا"وغاصت يف أوحال الربا الغريب، ومل تنفعها الشركات الكربى مثل 

إن ": أنباء اليابان"، وقد حدثين مسؤول ياباين قال إنه مدير شركة "سوين"أو 
 جنكز"هو إذن مثل : فقلت له مما قلت. االمرباطور عندهم إله من نسل اآلهلة

غري معروف " خان جنكز"وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن ". خان
نيون اليوم يف األب، لذلك يقول التتار إنه من نسل الشمس، كما يقول اليابا

  .إمرباطورهم
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واملقصود أن األمريكان وأتباعهم يف عمى وغفلة ال يعتربون وال 
يتعظون وهم كاملشركني األولني ورمبا أكثر شركًا، وليس أكثر منهم كفرا 

  .مإال املنافقون الذين يقتدون 
 يكتشفون مساكن عاد باألقمار الصناعية، أنفسهمبل إن األمريكان 

، ومنها ]٢٥:األحقاف[ ﴾q   r   s   t   u﴿: واملساكن اليت قال اهللا عنها
يل مث يستخدمون الطائرات العمودية للهبوط يف الربع اخلا" الندسات"القمر 

يت تقول فيها ون خبرائط أرامكو يف ذلك طمعا يف تلك املساكن الويستعين
إسرائيليام إا لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والقوم إمنا يعبدون هذين 
متأثرين بيهوديتهم أو بأخالق اليهود، لكنهم ال جيدون شيئا من ذلك وإمنا 
يرون حبارا من الرمال تكاد تلتهمهم فيهرعون لركوب الطائرات والعودة 

  .خائبني
من : "ن موعظته ألهل دمشقورحم اهللا أبا الدرداء الذي قال ضم

، وبالطبع أهل دمشق أعقل من هؤالء "يشتري مين تركة آل عاد بدرمهني
  !األمريكان

جورج ووكر "وهؤالء إمنا أهلاهم التكاثر ومجع احلطام كما أثىن الرئيس 
على امرأة أمريكية قالت إا تعمل يف ثالث وظائف وجعلها مثاال " بوش

  .لكل األمريكيني
 وراء الطمع البشري وحب للثروة، ولو قيل لألمريكي إن وهذا انسياق

سفينة إسبانية حمملة بالذهب غرقت يف حبر كذا لسافر إليه واستأجر 
  !الغواصني

وملا أنتج األمريكان فيلما خياليا، ووضعوا يف صورة رجل ضخم، 
وقالوا إنه من قوم عاد عثرت عليه شركة أرامكو، صدق ذلك كثري منهم، 

  .ال واقعا، فاضطرت إدارة العالقات بالشركة إىل نفي ذلكوجعلوا اخلي
أما القبور العمالقة كما يقول الباحثون فهي معروفة يف جنوب جزيرة 
العرب، وقد رأيت بعضها، ومنها قبور الزينات يف بالد زهران وقبور آل 
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، وبعض املؤرخني يقول "عاديا"زارع يف بالد غامد والعامة يسمون كل قدمي 
القبور لألنبياء ويف ذلك نظر، إذ بعضها متجه حنو الشمس، أي أنه إن هذه 

أقرب أن تعود القبور لعبدة الشمس كقوم سبأ وحنوهم، الذين قال اهللا فيهم 
، ]٢٤:النمل[ ﴾3   2   1   0   /   .   -﴿: على لسان اهلدهد

  .والعلم عند اهللا
حدها، وذلك واملؤرخون اليوم ال يعتمدون إال على النقوش املكتوبة و

بسبب التحريف الذي ثبت لديهم يف التوراة واإلجنيل، وهذا تقصري شديد؛ 
فللتاريخ مصادر كثرية أمهها مجيعا كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه، مث السنة النبوية، مث التواريخ املوثقة، مث تأيت املصادر 

وله اإلخباريون، والنقوش املكتوبة، األخرى مثل أخبار أهل الكتاب، وما يق
  .وأمثال ذلك

ومن املؤرخني اإلسالميني اليوم األستاذ عماد الدين خليل واألستاذ 
الدكتور علي بن عودة الغامدي والدكتور حممد السلومي، أما املؤرخون 
العلمانيون فكثري، ومنهم أمحد فخري املصري، وطه باقر العراقي، وفراس 

  .السواح السوري
ا األهرام اليت باجليزة مبصر، فقد وجد الباحثون أمثاهلا، ولكن حبجم أم

أصغر يف اليابان والكونغو وأمريكا اجلنوبية، والحظوا فيها كلها ميال باجتاه 
الكواكب اليت يف السماء، أي أا هياكل لتلك املعبودات عياذا باهللا، السيما 

يسميه الغربيون ، وهي جنم ملاع أكرب من الشمس، "الشعرى"كوكب 
 وهو معروف منذ القدم، وباألهرام نافذة "الكلب"، وهو أحد جنوم "سريوز"

   8   7   6﴿تطل عليه، وقد ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف سورة النجم 
، وهذا رد على املشركني عباده، ]٥٠-٤٩:النجم [﴾<   =   >   ;   :   9

جم القطيب، فاملشركون األولون كانوا كما أن بناة األهرام يتجهون ا حنو الن
  .عبدة كواكب كالصابئة
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الذي يذكر " آزر"ويف سورة األنعام قصة إبراهيم عليه السالم وأبيه 
، واحتج عليهم إبراهيم عليه السالم وأعطاه اهللا احلجة "آشور"العقاد أنه 

  .عليهم
هو أول املوحدين كما يزعمون، بل إن كل عمله هو " أخناتون"وليس 

وحيد املعبودات يف صنم واحد هو الشمس، كما يقولون وبعض املتقدمني ت
وقد ذكر املقريزي أن " رايبب"ثار ومنها األهرامات واملسالت يسمى كل اآل

هم قوم عاد وبالذات شداد بن عاد، ويف كيفية بنائها " الرباىب"الذي بىن 
 أن األهرام هي خيتلف املؤرخون احلديثون اختالفا كبريا، واألظهر واهللا أعلم

هو فرعون الذي " رمسيس الثاين"األوتاد املذكورة يف القرآن، وأن املدعو 
أرسل اهللا له موسى الكليم عليه السالم، ويقول احملدثون إنه حكم سبعني 
سنة، وأنه ورثها ومل يبنها كما ورث األنباط الذين كانت عاصمتهم 

  .مساكن مثود وكتبوا فيها" البتراء"
اعنة أنفسهم كلما هلك منهم فرعون وجاء آخر طمس آثار بل إن الفر

من قبله وغري ما هو مكتوب على األهرام وغريها، مثلما طمس احلكام اليوم 
  .آثار من قبلهم من على النقود وغريها

وحرية املؤرخني املعاصرين يف اية قوم مثود وقول بعضهم إنا ال ندري 
 ليست -يرة الصادرة يف الرياضكما قرأت هلم يف جريدة اجلز-كيف كانت 

يف حملها وال داعي هلا؛ بل إا دليل على أم ال يقرأون القرآن وال يستمدون 
منه التاريخ، فالطالب الصغري قبل املرحلة االبتدائية عند املسلمني يعرفها عن 
يقني خصوصا إذا كان من طلبة حتفيظ القرآن الكرمي، بل إن بعض املفسرين 

  .اقة ويقول إنه قدار بن سالفحيدد قاتل الن
 كان األمر فقد أبقى اهللا آثارهم عربة ملن بعدهم وأهلكهم ملا وأياً

  .كذبوا صاحلا عليه السالم وقتلوا الناقة
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وهذه اية كل أمة تعصي اهللا وتطغى وتفسد، مهما أمهلها اهللا تعاىل 
ه مع وحلم عنها، ولو مل أقرأ بنفسي لبعض من يدعي اإلسالم حريته وجهلَ

  !!أنه يف بالد احلرمني ملا صدقت ذلك
 مر بديار مثود يف غزوة تبوك فأمر الصحابة أال يدخلوها إال والنيب 

 أعلم م من هؤالء احليارى، وال جيوز بناء الفنادق باكني، وال شك أنه 
  .أو اعتبارها منطقة أثرية سياحية كما تزعم هيئة السياحة واآلثار

ألهرام ال تعين بالضرورة بناءها، وأقرب ما قيل يف واملقصود أن وراثة ا
 هو ما ذهب إليه باحث دمنركي معاصر من أن -واهللا تعاىل أعلم-بنائها 

القدماء كانوا يدفنون ما يبنون منها ويرتقون عليه إىل ما فوقه، مث أزالوا 
  .التراب عنها كلها فظهرت هذه األهرام

، بل ذهب ضحية بنائها واألهرام على كل حال ليست مدعاة للفخر
اآلالف من املصريني، وقد جاء بعض الغربيني إىل مصر واستأجر عماال وبنوا 

  .له أهراما صغرية على مثاهلا
ويقدر املؤرخون حجارا مباليني األطنان خصوصا اهلرم األكرب، 
والقدماء بنوها على معتقدام وحرسوها باجلن، وعن ذلك نشأ ما يسمونه 

وملا أهدوا بعض ما أمكنهم أن يستخرجوه إىل ملكة بريطانيا ". ةلعنة الفراعن"
ومنها قالدة لبستها رأت امللكة أن القالدة تز " فكتوريا"يف ذلك احلني 

  .وتتحرك وتذهب وجتيء، فخلعتها وأمرت بإعادا فأعادوها
وكل من استطاع أن يدخل إىل داخل األهرام أصابته امراض قد ميوت 

 وحده أربعون مستكشفا أثريا، "توت عنخ آمون"ند منها، وقد مات ع
، ويقولون إنه ال يتوىل أحد إدارة "كارفون"ومنهم كثري من الباحثني مثل 

اآلثار يف مصر إال هلك بعد سنني معدودات، أي أن لعنة الفراعنة تصيبه كما 
  !يقولون

ويقولون أن السبب املباشر للموت هو لدغ ثعابني الكوبرا، وقد أخرب 
 أن من اجلن من يكون على صورة احليات والعقارب، وهؤالء اجلن نيب ال



 

 
 

١٥٣١ 

يعبدهم املاليني يف الغرب اليوم، وقد نشرت جريدة احلياة قدميا إن عباد 
  .األهرام يف أمريكا يبلغون عشرة ماليني، وال ريب أم اليوم أكثر

 لنيب  مات فىت من األنصار بعد قتله ثعبانا، وعلّم اويف عهد النيب 
  .أمته أن تنذر عمار البيوت من الثعابني ثالثة أيام، فإن مل يذهب قتلوه

وروى البخاري أن ابن عمر كان يقتل احليات كلها، وأكثر آثار 
األقدمني ثبوتا يف العامل هي آثار مصر، ومع ذلك عبث ا اللصوص منذ 

أكثرهم القدم وكذا املنقبون الذين يظنون يف كل عصر أم أعلم الناس و
  .عناية ودراية

 واهللا ،ز منها ويعدون ذلك نوعا من الركاوكانوا يستخرجون الدفائن
  .أعلم

كما أن بعض آثار مصر بيعت وبعضها موجود اليوم يف املتحف 
الربيطاين، أو يف متحف اللوفر بفرنسا، وملا دخل الصليبيون مصر أيام نابليون 

مث نقلوها إىل السفن اليت محلتها إىل ومن بعده، محلوا آثارها إىل االسكندرية، 
القارة األوروبية، وهكذا سقطت بعض اللفائف وبعض الربديات، وبعض 

  .العظام وبعض املومياءات
وكل اآلثار اليت أبقاها اهللا تعاىل إمنا يراد منها االعتبار واالتعاظ، قال 

 ﴾b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m﴿ :جل شأنه
   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   ÍÌ﴿: ، وقال تعاىل]٢٦:ةالسجد[

Î   Ï   ÑÐ   Ò   Ó﴾ ]وقال تعاىل]١٠:حممد ، :﴿F   G   H   I   J   
K   L   M   N   O   P﴾ ]وقال]٣١:يس ، :﴿ ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   

Â﴾] وقال]١٧-١٦:املرسالت ، :﴿(   )   *   +   ,   -﴾ 
  . واآليات يف هذا كثرية]٥١:القمر[

فهذا هو املقصود الشرعي، وليس املقصود ا ما يظنه هؤالء الغافلون 
بيون وأذنام من الليرباليني من السياحة والتفرج، فهم مثل الذي يتأمل الغر



 

 
 

١٥٣٢ 

جمرى سيل عظيم من داخله مث جيرفه السيل وهو يف غفلة، ولو كان اآلثاريون 
يتعظون ويعتربون مبا أمر اهللا لكانوا أكثر الناس عبادة هللا، فاحلال كما قال 

ور، وتوجد مدن توجد مدن بال حصون، وتوجد مدن بال قص" "بلوتارخ"
، فالعبادة فطرة بشرية ال بد من "بال مدارس، ولكن ال توجد مدن بال معابد

  ".رحلة إىل البداية"يف كتابه " كولن ولسن"حتقيقها كما قال 
، قال أبو  املعاصرةأما املسلمون فيتعظون بكل ما يرون ال سيما اجلنائز

، ومتثل بعض "موعظة بليغة وغفلة سريعة: "ا مروا عليه جبنازة ملالدرداء 
  :الصحابة كطلحة بن عبيد اهللا بقول الشاعر

ها فكأنْ قَديأ ألخرى مثل  فقل للذي يبقى خالف الذي مضى  
، وهو مؤرخ "شلوم زملان"ولو كان هؤالء يعتربون العتربوا مبصري 
ملدن بنيت مث طُمرت سبع يهودي أملاين نقّب يف تركيا فوجد أن إحدى ا

يف العراق، أو مصري عبداهللا فيليب الذي " جروتردبل"مرات متراكبة، أو مبصري 
اكتشف هلم الربع اخلايل، وهذا هو مصري ملوكهم ورؤسائهم امليت منهم 

، وكل من حكم بريطانيا "فكتوريا"وامللكة " أليزابت"واحلي كامللكة 
ا قدم أو سيفضي عما قريب، وال وأمريكا، وكل منهم اآلن أفضى إىل م

ينفعه من حبثه ورحلته أو من ملكه مهما طال، إال أن يكون مؤمنا باهللا خملصا 
  . عامال بأوامره وجمتنبا لنواهيه،له الدين

يف " ناطحات السحاب"ومن أعظم اآلثار العاملية اليوم ما يسمونه 
بام ومناطق اليمن، وقد رأيتها هناك، وهي يف وادي ظهر ويف كوكبان وش

  .كثرية من حضرموت
وليس العجب هو علوها فقط، بل إن ناطحات السحاب يف نيويورك 
وشيكاغو وكل مكان يف العامل اليوم، إمنا تبىن من االمسنت الذي يقرر خرباء 
العمارة أنه سوف يؤول إىل تراب بعد أجيال، وهذا عكس ناطحات 

ليها قرون وهي على حاهلا، السحاب احلجرية أو الطينية يف اليمن، وقد مر ع
  .باملخواة" ذي عني"ومنها ما رأيته يف 



 

 
 

١٥٣٣ 

كل بناء أخشى عليه من الدهر إال األهرام : "وقد قال بعض احلكماء
  ".فإين أخشى على الدهر منها

ويف اليمن آثار كثرية للمؤمنني بنيب اهللا هود عليه السالم، ومنها ما هو 
، وقرأت يف )ن هودا نيب اهللا تشهدان أحبى وسلمى(مذكور قدميا مثل 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن "إحدى االت أم وجدوا نقشا مكتوبا عليه 
  .، وال تزال اليمن منجما ضخما لآلثار والكنوز"هودا رسول اهللا

ومما ينبغي ذكره أن أحد مؤمترات املستشرقني أوصى باالهتمام باآلثار 
ني سابقفاذا لذلك كلف بعض الالقدمية، وأن تتجنب الدول هدمها، وإن

ليبحث يف اآلثار، كما كلف املدعو حسن عبداهللا " ابن بليهد"الشيخ 
حدد فيه عمر " نظاما"املصري وضع نظام لآلثار، فوضع لذلك قانوناً مسوه 

األثر مبائيت سنة، وحرم املصري طمس أي أثر أو إزالته أي بعكس ما صح 
الت يف حينه اليت أصبحت اآلن وزارة يف السنة، وعليه جتنبت وزارة املوص

النقل هدم اآلثار واحلصون على الطرق، وتعمدت إبقاءها، وكلٌّ حسابه على 
  .]٤٩:الكهف[ ﴾g   h   i   j﴿اهللا 

مث أوصى اآلثاريون بأن تضم أو تدمج إدارات اآلثار يف إدارات التعليم 
يوا اجلاهليات القدمية لكي يتعلمها الناشئة ويعرفوا قدرها، واملراد بذلك أن حي

وأن يطمسوا أو يشوهوا تاريخ اإلسالم، مثل إحياء السومرية يف العراق، 
وإحياء الفينيقية يف لبنان والشام، والفرعونية يف مصر، واملعينية والسبئية يف 

 عكاظ وسوق اليمن، والفاو واألخدود يف جنوب جزيرة العرب، وسوق
 دول الطوائف هذه مباضيها  وبذلك تفاخركذا وندوة قريش وهكذا،

اجلاهلي وما عمله املشركون، وال تذكر اإلسالم أبدا وال تفتخر بالفتوحات 
اإلسالمية العظيمة اليت هي أعظم الفتوحات يف التاريخ، وممن أعجب ا 

، "إن العرب فتحوا نصف الدنيا يف نصف قرن": الذي قال"نابليون بونابرت"
  . سنة٣٠العامل املتحضر يف حوايل والواقع أن املسلمني فتحوا كل 



 

 
 

١٥٣٤ 

، وليتهم يدرسون مكاا "التربية الوطنية"واليوم يدرسون الناشئة مادة 
  .، وبعض معرك اإلسالم الكربى وأخالقه احلميدة"التربية اإلسالمية"

ويريد اآلثاريون هؤالء أن تقف الناشئة على آثار األقدمني فتمجدها 
  :رى فرثاه بقصيدته اليت مطلعهاكما وقف البحتري على إيوان كس

  صنت نفسي عما يدنس نفسي  وترفّعت عن جدا كلِّ جِبسِ
: وجمد فيها اإليوان الذي دخله سعد بن أيب وقاص وهو يتلو قوله تعاىل

﴿N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [﴾ 
  .]٢٧-٢٥:الدخان[

  :ا قال املتنيبوإمنا ينبغي االعتبار مبصريهم كم
   كرتوا الكنوز فما بقين وال بقُوا  أين األكاسرة اجلبابرة اُألىل 

  . ]٥٢:النمل[ ﴾{ | } yz﴿: وصدق اهللا العظيم ملا قال
  .فهل يعترب بذلك الغرب عامة وأمريكا وأتباعها خاصة

وهكذا يريد الشيطان وأولياؤه أن يوقعوا الناس يف الشرك ولكن من 
  .باب آخر
 يعد من اآلثار ويشترك يف دراسته الباحثون اآلثاريون وعلوم أخرى ومما

، وكذا املخطوطات القدمية اليت أمهها "األحافري"كاألحياء واجليولوجيا 
  .وأصحها خمطوطات القرآن الكرمي

وأهل االعتقاد الصحيح وسط يف اآلثار بني الغالة واجلفاة، واآلثار 
 ا بعض الناس النبوية إذا ثبتت ينبغي االحتفاظ ا وال تزدرى كما قد يفعل

وال يغلى فيها كما يفعل كثري من أهل اخلرافة والشعوذة، وينبغي يهم عن 
  .ذلك وحفظ ما يشرع حفظه عنهم

ومن املنهج االسالمي يف التعامل مع اآلثار النبوية ما ذكره اهللا يف 
لبين إسرائيل آية القرآن من آثار موسى وهارون احملفوظة يف التابوت فأرسلها 

  .على أن طالوت يستحق امللك



 

 
 

١٥٣٥ 

وكذا ما رواه البخاري يف الصحيح عن عروة بن الزبري عن أبيه الذي 
 اليت طعن ا أحد املشركني يوم بدر وتداوهلا العنزة أن يعطيه سأله النيب 
لفاء الراشدون حىت آلت إىل عبد اهللا بن الزبري  اخل، الذي بقيت عنده 

  .حىت قتل
، وأوصى إذا وكان عند اإلمام أمحد رمحه اهللا شعرة من شعر النيب 

  .مات أن توضع فوق عينه وتدفن معه
ة ر املكذوبة يسر اهللا له معرفة الكذب فيها، وأذكر مومن تفحص اآلثار

 فطلبت منه رؤيتها، فلما أن أحدهم أخربين يف جدة أن عنده مالبس للنيب 
  .أحضرها إذا ا من قماش إجنليزي حديث

، وهي واخلرافيون يف املدينة يتداولون طاسة يزعمون أا طاسة النيب 
  .صناعة هندية حديثة

طعا كمكان املولد الشريف الذي يعظمه قومن اآلثار ما هو مكذوب 
اجلهال اليوم مبكة، ويتوافدون للصالة مستقبلني املكتبة ومستدبرين الكعبة 

  .كما شاهدم
ان حقيقتها وينبغي التفريق بني أن يطلع بعض أهل العلم على اآلثار لبي

واالعتبار مبا ثبت منها وبني أن يتدفق إليها العامة واجلهال أرساال ويتربكون 
 ويذهبون إىل ،ا كما يفعلون اليوم حني يتركون الصالة يف املسجد احلرام

  .غار ثور
  .ه أحد مهما قيل عن صالحه وتقواوال جيوز أن يقاس على النيب 

  .ر قيمة واعتبار بال جفاء وال غلوواملقصود أن لآلثا
ويلحظ اآلثاريون التشابه الشديد بني اهلريوغلوفية والعربية القدمية، 

من أن املصريني القدماء " املصريات"وهذا يصدق ما يقوله بعض الباحثني يف 
 عربوا البحر األمحر قادمني من شبه اجلزيرة العربية، ومنهم الباحث الغريب

  ".ولس بدج"



 

 
 

١٥٣٦ 

واملصادر العربية ال تذكر أن العرب فرع من الشعوب اليت يسموا 
 واملؤرخون مثل ،، وإمنا تذكر أن سام بن نوح أحد أبناء نوح"السامية"
السيما املستشرقون " جيبون"و" لوبون"وكذا " سارتون"وقبله " بريستد"

ا العربية القدمية، كي ال يقولو"  يقولون اللغات السامية"رينان"منهم، وكذا 
وتبعهم كتاب املوسوعة العربية امليسرة، وبعضهم يقول إن السامية هي 

يذكر أن أهل الشام كانوا " اجلواب الصحيح"الشامية، وشيخ اإلسالم يف 
يعرفون العربية يف اجلاهلية، وقد صحح الشيخ األلباين ما جاء يف احلديث من 

ة، وهي العربية القدمية اليت كان  عربية غري مبين-١: أن العربية عربيتان
يتكلمها أهل اليمن وأهل سومر وبابل واآلشوريون والكنعانيون والعمالقة، 

 العربية املبينة اليت أول من تكلم ا إمساعيل عليه السالم، وبينهما تقارب -٢
  .كبري جعل امرأة إمساعيل تفهم ما قاله إبراهيم، ورمبا كانت تفهم اللهجتني

سلمون اآلثار قبل الغربيني بقرون، وعلى طريقتهم سار وقد عرف امل
  .الغرب الذي مل يعرف اآلثار إال يف العصر احلديث

وقد كانت احلضارات القدميةُ يقوم أكثرها على الشرك وعبادة 
الكواكب،  ويستخدمون السحر يف عمل األرصاد والطالسم، وقد أسهم يف 

ر إبليسه، وسخث عن ذلك الشيطانُ وجندق، وحتدهمردةَ اجلن لزيادة الر 
ذلك ابن عبداحلكم واملسعودي والصفدي والقضاعي، وبالغ فيه العامةُ 

، "الفصل"كثريا، ومن أشهر العلماء الذين حتدثوا عنها أبو حممد بن حزم يف 
ل وأكثروا من اخلرافات اليت يفندها العلم املادي احلديث، وكان املسلمون مث

فخرِ الدين الرازي يعدون الطالسم نوعا من احليل اليت تقوم على هندسة ال 
" اجلواب الصحيح"يعلم العامةُ أسرارها، وأفاض شيخ اإلسالم ابن تيميةَ يف 

يف ذكرِ بعضِ حيل الرهبان وبيان احلقيقة يف ذلك، وأنه ليس كما يظنه 
  .العوام

ك من بعض أسرار النجوم وال  الكواكب يقولون إن ذلوقد كان عبدةُ
يعرفها إال الفلكيون والكهنة، لكي حيتكروا تلك األسرار، وقد أوحى 



 

 
 

١٥٣٧ 

الشيطانُ إىل أوليائه من قدمي بتعاويذَ يعرفها كهنةُ الفراعنة تفك الطالسم، 
كما أوحى إىل أوليائه من اليهود بأن سليمان عليه السالم إمنا كان يسخر 

  .واحلديث يف هذا يطول جدا. خري اهللاجلن بالسحر وليس بتس
وحسب صاحبِ العقيدة الصحيحة أن يكون على ملة إبراهيم عليه 
 راً للتنجيم والسحر، وأن يؤمن بوجود الشياطني واجلن، وكثرةالسالم، منك
احليل الشيطانية إلغواء بين آدم، وأن الشياطني اليت كانت تنطق من األصنام 

ال يعجزها أن تنطق بلغات أخرى قدميا وحديثا، وأن عند عرب اجلاهلية، 
االعتقاد الصحيح هو الذي حيرر العقولَ من األوهام والدجل، ومينح صاحبه 

  .الفرقانَ بني احلق والباطل
، أي ذرية نوح ]٧٧:الصافات[ ﴾$   #   "   !﴿: وقد قال جل شأنه

م اليت عبدها قوم عليه السالم، وذكر ابن عباس كما يف الصحيح أن األصنا
احملفوظ اليوم يف الرياض، " نسر"نوح انتقلت إىل قبائل العرب ومنها الصنم 

" وبار"ومن الثابت تارخييا أن قوم عاد الذين يسمي الغربيون عاصمتهم عابر 
أقدم من إبراهيم عليه السالم، وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال ذكر 

محه اهللا، فليس هلما ذكر فيها حىت اليوم، لعاد ومثود يف التوراة، وصدق ر
وبعض تقاومي التوراة احملرفة اليوم تضع نبوة إبراهيم يف حياة نوح عليهما 
السالم، وهذا خطأ بشري حمض ال ميكن أن يكون وحيا من اهللا، وغاية ما 

الذي " عوج بن عنق"، ومنهم "العمالقة"يعرفه اليهود من العرب القدامى هم 
شتغلني باألخبار أو االسرائيليات يف وصفه وطوله عكس ما يبالغ بعض امل

  ".دائرة املعارف الكتابية"يذكره مثال مؤلفو 
إن : وبعض الباحثني املعاصرين ال يزال يكتب عن العمالقة ويقول

طوهلم عشرات األمتار، ورمبا تصور جبانبهم ليظهر أنه قزم بالنسبة هلم ويقول 
  . االستوائية واهللا أعلميف بعض الغاباتعليهم إنه عثر 

والذي أنا متأكد منه هو القبور اليت وقفت عليها وفيها من هم أكرب منا 
  .يف اجلثة ولكن ليسوا بعشرات األمتار
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عام : وقد كان الناس يؤرخون باألحداث الكبار املعروفة كقوهلم
عام الفيل، :  مثال، فاجلوابالفيل، أو عام الفجار، فإذا قيل مىت ولد النيب 

مىت :  الرمحة مثال، وإذا قيلسنة: وإذا قيل يف عصرنا مىت ولد فالن يقال
مسحوا للنساء بقيادة السيارة ودخول املالعب وفتحوا دورا للسينما يف 

  .سنة اجلرب، وهكذا: السعودية، فاجلواب
ائيني هلم فكر وثقافة وليسوا أن البد" كلودليفي شتراوس"وقد أكد 

سذجا كما قد يظن الباحثون االنتربولوجيون املعاصرون، وأن أزياءهم هلا 
أسرار يعتقدوا وليست جمرد لباس للستر، ويوافقه على ذلك كثري من 
الباحثني املعاصرين، بل إن بعض الباحثني يصرح بأم أرقى فكرا من بعض 

 إذا حدثها أحد عن حال اإلنسان الغريب ترثي الغربيني، وبعض القبائل البدائية
له وتنعته بالالإنسانية، وهكذا تقود البنيوية إىل دين اهللا وهي ال تشعر، وإمنا 

  .املقلد التابع من يظن أن العلم الغريب هو اية ما يطمح إليه البشر
واملهم عند املؤمنني باإلسالم هو دين هؤالء املشركني املساكني، وليس 

 عراة قذرين جهلة ال  يبقوام وأسرارهم، وال يصح يف اإلسالم أنأزياءه
  .يعرفون اهللا

أن اليمن يف اجلاهلية كان هلم " مروج الذهب"ويذكر املسعودي يف 
مثال أصلهم من اليمن، وقد ورد ما يدل على " التبت"شأن عظيم، وأن أهل 

ن اليونان من ذلك يف شعر دعبل اخلزاعي، والعلم عند اهللا تعاىل، كما يقال إ
اليت يف التوراة احملرفة تعين قحطان، كما يقال " يقطان"قحطان، وأن كلمة 

إن البلوش أصلهم من دوس، واهللا أعلم بذلك كله، وحيتاج األمر ملزيد حتقيق 
فهم فعال من دوس، وينتهي نسبهم عند الدوسي " أزد عمان"كما سبق، أما 

  .مي يف مسقطوليس البدوي كما ذكرت وزارة التراث القو
ويذكر بعض الباحثني املعاصرين الغربيني أن مملكة سبأ كانت تشمل 
غرب قارة إفريقيا، ويستدلون ببعض النقوش السبئية اليت وجدوها يف غرب 
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أفريقيا، ويف التوراة أا شبأ، وأن مدين مديان، وما يزال علم اآلثار حيبو 
  .مهما قيل إنه تقدم

 املؤرخني أن حتديد الكنيسة الغربية ومن املؤكد امع عليه بني
 ق م خطأ ٤٠٠٤خصوصا خلْق السموات واألرض سنة " آشر"واألسقف 

ال يصح أبدا، وينكره العلم احلديث الذي يقدر عمر األرض باملليارات من 
  .السنني واهللا تعاىل أعلم

كما ينكره املؤرخون كافة، وكذا من زعم أن تارخيها قبل ذلك بأكثر 
وكذلك اليهود الذين يزعمون أن عمر الدنيا " افريكانوس"زعم قليال كما 

كلها سبعة آالف سنة، وتبعهم بعض من يعمل باإلسرائيليات من املفسرين 
  .واملؤرخني واإلخباريني

وإمنا أرادت الكنيسة بذلك إثبات عقيدا األلفية اليت يؤمن ا بعض 
 الكنيسة إا سوف األمريكيني واألوربيني بل بعض رؤساء أمريكا وتقول

، وكالمها ثبت بطالنه، على أن حركة ٢٠٠٠ مث عام ١٠٠٠تكون عام 
ولكن الناس مل يروه، وليس ) ١٩(شهود يهوه قالت إن املسيح ظهر يف ق 

وهل هذا إال مثل زعم الرافضة أن صاحب ! يف ظهور ما مل ير أي فائدة
  .الزمان اختفى يف السرداب

 احلقيقة من أصل يهودي، وإن كان اليهود وهذه العقيدة األلفية هي يف
هو غري عيسى عليه السالم، وقد ذكر ابن " املاشيح"يعتقدون أن منتظرهم 

  .القيم يف هداية احليارى أن اليهود إمنا ينتظرون املسيح الدجال
وقد ذهب بعض الغربيني إىل الصني واهلند ووجدوا الناس هناك 

ك قول بعض املدافعني عن الكنيسة يؤرخون بآالف السنني، وال جيدي يف ذل
انظر مثال (أن األسر الفرعونية متجاورة وليست متسلسلة كما يذكر التاريخ 

  . مترجموهو) أزمة الضمري األورويب(كتاب 
" وتطرفهم الفرعوين"وقد بلغ من جهل بعض مؤيدي السيسي باإلسالم 

 فرعون أن قالوا إن قائد معركة حطني هو رمسيس الثاين، ولست أدري أي



 

 
 

١٥٤٠ 

ال الظاهر أنه كان قائدا ملعركة عني جالوت أيضا، دع معركة املنصورة ف
  .يعلم عنها القوم شيئا

   `﴿: واهللا تعاىل خلق أمما ال يعلمها أحد من خلقه، قال جل شأنه
ab   c   d   ef   g   h   i   j﴾ ]واستدل عبداهللا بن ]٩:إبراهيم ،

 ذه اآلية على أن النسابني يكذبون، أي كل من رفع النسب مسعود 
  .وأوصله إىل نوح أو آدم عليه السالم

  أن نسب النيب -وميكن أن يكون هو وحده الثابت-واملعروف 
اعيليان واهللا أعلم مىت ونبت فهما عربيان إمس" قيدار"ينتهي إىل عدنان، أما 

  .عاشا
وأكثر ما يدفع الناس اليوم للتنقيب يف الصحاري والبحار إمنا هو الطمع 

  يف الذهب والفضة
" قنع"وقد قال يل أحد العلماء باإلجنليزية إنه ليس يف هذه اللغة كلمة 

من القناعة، فالقوم ال يعرفون القناعة حىت يف لغتهم، ومل أجد ذلك يف 
  !!يت بني يدي واهللا تعاىل أعلماملعاجم ال

 فال يعرفه املاديون، وقليل منهم من غرضه "الغىن غىن النفس"أما أن 
  .العلم واملعرفة

والعجيب أن هؤالء الغافلني ال يعتربون مبصري األمم اهلالكة، وال 
   b   c﴿: اليت قالت" عاد"يعتربون كيف أهلك اهللا تعاىل هذه األمة العاتية 

d   e﴾ ]فأهلكهم اهللا تعاىل جبند من أضعف خلقه وهو الريح ]١٥:لَتفُص ،
، ]٧:احلاقة[ ﴾Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë﴿اليت عتت على اخلُزان 

ومل تنفعهم قوم وأن اهللا تعاىل زادهم يف اخللق بسطة، وهكذا كل قوة 
  .تتكرب على اهللا وال تؤمن به كأمريكا اليوم

 الذين العمال وإشغال وبالترفيه، وبالكرة، بالغناء الناس إشغال وحيرم
 القدمية اآلثار عن والتنقيب العامية، باألمثال ارامكو شركة بتأميم طالبوا
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 وهل بالضبط، عكاظ سوق يقع أين مثل الشعر، يف الواردة األماكن ومعرفة
 هي القدمية جرش مدينة وهل شكران، هو احلديث يف الوارد شكر جبل
 بكذا؟ كذا يقصدون اجلاهليون الشعراء كان وهل اليوم؟ بلجرشي نفس
 جِدة نقول أن الصحيح وما بكذا، ا يقصد كذا يف جرير قصيدة وهل

  بالضم؟ جدة نقول أن بالكسر
 حجر وهل بالضبط، الدرعية وعن الثمامة عن اجلنادرية تبعد وكم

 هتيم؟ بين من أم خضريية أهي الفالنية والقبيلة الرياض؟ نفس هو اليمامة
 الثارات وإثارة الشعبية، واألكالت الشعبية واحلفالت العرضة حنيي وكيف

 املراعي، على الرتاعات وإحياء العصبية، النعرات وبعث واألفراد، القبائل بني
 ذلك يف ما وأقل جدا القصري وللعمر للوقت مضيعة هو مما ذلك وأمثال
 وحسب ائزة،اجل أو املستحبة باألمور الواجبة الطاعة عن الناس إشغال

  .بذلك آدم ابن من يظفر أن الشيطان
 تتضمن وال عمل، حتتها ليس اليت بالفتاوى غلومفيش العلماء أما
 من اعتراض بال هلا جواب ال اليت وبالقضايا الناس، حياة يف الواقعة املنكرات
  .الكليات وإمهال جزئية بأمور أو اآلخر الطرف

 الدهر أكل بقضايا الناس غالإش من بعيدة أهداف وأعوانه وللشيطان
 بني باملعركة مصر مفكرو اشتغل كما الفروع ببعض أو وشرب، عليها

 من املوقف مبسألة هنا الناس واشتغل اجلديد، واألسلوب القدمي األسلوب
 مسوم عن لينصرفوا تقليديا؟ أم حرا شعرا يكون أن أجدى وأيهما الشعر
 الكتب من ألف وما إليه، تنتمي الذي الغريب واملذهب فكرا وأصل احلداثة

  .عنها
" إليوت "فعل كما تفعيلة شعر أو حر شعر جمرد احلداثة وكأن

 شامل وحتطيم كله، التراث على شاملة ثورة وليست ،"عزراباوند"و
 مشكلة أن يظن العوام وبعض وأدونيس، ديب أبو قال كما الثقايف للموروث
  .وهكذا والغلو، املوالد يف تنحصر اخلرافيني
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 البشرية النفس يف ما يقتضيه وذلك ا يتأثر أن بد وال بيئته ابن اإلنسان
 كان من حىت الناس من كثري يعلمه ما وهذا التأثر، وقابلية كاملرونة طبع من

 وصحبة السوء رفقاء بتجنب أصدقاءهم أو أبناءهم يوصون فتجدهم كافرا
  .اجلرمية وكارأ عن واالبتعاد األشرار

 اإلسالمية البالد يف البيئة واختالف نفسه، العلم يف الواضح أثرها وللبيئة
  : نقول ما على تارخيي شاهد خري

 مدرسة فيها وظهرت غالبا واالتباع للعلم بيئة مثال احلجاز كانت فقد
 مذهب واشتهر باملأثور، والعمل واحملدثون املفسرون فيها وكثر احلديث أهل

 يقول الذي الصاع أراه يوسف، أبو زاره ملا أنه حىت املدينة يف مالك اإلمام
 وهو (صاحيب رأى لو: "يوسف أبو فقال ، النيب زمن كان إنه املدينة أهل
  " .لرجع رأيت ما) حنيفة أبو

 دينة،امل أهل عمل عليه ما اتباع اهللا رمحه مالك اإلمام أصول من وكان
 واون والغزل الغناء فيها واجلن اإلنس شياطني نشر نفسه الوقت ويف

  .إلفسادها
 والقول بالرفض، وابتليت وفرق اختالف بالد العراق كانت وملا
 كثريا ليشمل ذلك وامتد أظهر، فيها الرأي مدرسة كانت الترمجة، مث بالقدر،

 القرآن ظاهر تقدمي اهللا رمحه حنيفة أيب أصول من وكان اإلسالم، أقطار من
 عاملا حمدثا كونه مع البيئة لتلك ابنا أمحد اإلمام كان وملا. بالقياس والعمل
 ضد) اإلميان (وكتب الروافض ضد) الصحابة فضائل (كتب بالرجال
 وكتب النبيذ، شرب يستحل من ضد) األشربة (كتاب وكتب املرجئة،
 واالشتغال اجلواري واقتناء للترف الناس جنوح كثرة رأى ملا) الزهد (كتاب

 من فكره ويستمد السنة يترك من على ردا) املسند (كتب كما بالدنيا،
 والنقل العقل بني اجلمع من الشافعي اهللا وهب ملا ونظرا األوائل، فلسفات

 خمتصمني الرأي وأهل حنن كنا: "املشهورة عبارته وقال ،أمحد اإلمام به فرح
  ".الشافعي بيننا فأصلح
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 عن حديثهم أكثر كان ورباط، جهاد أرض الشام بالد انتك وملا
 وكان ذلك، وحنو واملهدي والقحطاين السفياين وأخبار والفنت املالحم

 املبارك بن اهللا عبد ورابط بريوت، يف األوزاعي رابط كما مرابطني علماؤهم
  .بالثغر أدهم بن وإبراهيم الفزاري إسحاق أبو

 له مثال الشافعي فاإلمام تغريت، إذا آراءه ويغري العامل، على ثؤثر والبيئة
  .مصر يف واآلخر العراق يف أحدمها مذهبان،

 لشدة نظرا الظاهري، املذهب األندلس يف ينتشر أن طبيعيا وكان
 انتشار مع والقياس، التقليد، يف وغلوهم املخالفني، على املالكية متأخري

  .األندلسية البيئة يف والشعر والطرب اللهو
 للعلم منارة األندلس تصبح أن يف عامال املظلمة أوربا من قرم وكان

 جامعات يف للتعلّم أبناءهم باوأور حكام يرسل وأن جمال كل يف والثقافة
  . أوربا إىل السفراء األندلس أهل يرسل وأن األندلس،
 إىل فيه تزال ال اليت األندلسية العادات من كثريا الغرب يقتبس وأن

  .اليوم
 حيرم مل  فالنيب الطعام، أنواع بعض كراهية يف حىت أثرها وللبيئة

  ).أعافه فأجدين قومي بأرض أجده مل: (قال ولكنه مثال، الضب
  :الكون يف التوازن

 التوازن هذا على قائما الكون وجعل متوازنة، البيئة جعل تعاىل اهللا
   7﴿: تعاىل قال للحياة، صاحلة غري جيعلهاو البيئة يفسد اإلنسان ولكن

8   9   :   ;   <   =   >   ?   @   A﴾ ]جريقول أن إىل ]١٩:احل :
﴿L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V﴾ ]جروهو ،]٢١:احل 

  .عجيباً ترتيبا املخلوقات ورتب هدى، مث خلقه شيء كل أعطى سبحانه
 األعشاب آكالت مث اللحوم آكالت تقع مثال الغذائي اهلرم أعلى ففي

  .واحلشرات الديدان آكالت جتد أسفله ويف
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 أجزاء الختلت ذلك من شيء على قضى وظلمه جبهله اإلنسان أن فلو
 كي للحبوب اآلكلة الطيور على الصينيون قضى فلما وتضخمت أخرى
  .احملصول على وقضت الديدان كثرت رأيهم، يف احملصوالت تسلم

 ما كل والتهمت الغزالن كثرت الذئاب، على مريكيوناأل قضى وملا
 من الذئاب استرياد إىل فاضطروا الغابات يف اخلضراء األوراق من استطاعت

  .كندا
 يضطرف والفئران السحايل كثرتل األفاعي على قضت دولة أن ولو

  .إعادا إىل الناس
 أن ... الصغري السمك يأكل الذي الكبري السمك يف ذلك مثل وقل

 الصغرية، من البحار المتألت الكبرية األمساك على القضاء استطاعوا البشر
  .وهكذا

 عبث هو ما املخلوقات من شيء يف ليس أنه اهللا خلق يف التوازن ومن
 الطفيليات حىت الكائنات بني قائم والتكامل التعاون بل حكمة بال أو
 نعلمها، قد اليت املواد من حباجتها والنباتات األشجار ميد الذي" كاهلدال"

 أو والنبات، الفطريات بني القائم التكافل يف ذلك مثل وقل نعلمها، ال وقد
 الزواحف، وبعض الطيور بعض وبني واألمساك، البحرية النباتات بعض بني

 من حضر من فسأل اجلبابرة أحد على ذباب وقع وقد حكمة، له شيء وكل
 أن مع هذا اجلبابرة، به ذلّلي: قال الذباب؟ اهللا خلق ملاذا السلف علماء

  . املختصون يعرفها أخرى حكَما للذباب
  . اخلمرية إلنتاج احلبوب مع تتعاون البكترييا أن كما
 متد والبهائم بالغذاء، البهائم متد النباتات جتد البيئي التوازن هلذا وتبعا

 أوفر جتده الرجيع من البهائم خترجه ما حىت وهكذا، باللحوم، اإلنسان
 اجلثث حتولت مثال الوحش محر أو الغزالن ماتت وإذا للنبات مساد خصوأر
  .لألرض مساد إىل

 ما أو والربية اللقاح، حيمل نفسه الوقت ويف الرحيق ميتص والنحل
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  .به التغذي غريها يستطيع ال الذي باخلشب تتغذى" األبيض النمل "يسمى
 إحدى على ءالقضا مثل البيئي النظام ذلك لتغيري بشرية حماولة وأي

  .سبق كما وفساد خلل إىل يؤدي أن البد الغذائي اهلرم طبقات
 يزعمون إذ التطوريون يدعيه ما بطالن يبين مما والتعاون التوازن وهذا

 قانون حسب تتحول أا ولو ،طفرة آخر نوع إىل نوع من تتنقل األحياء أن
 مثال ساحوالتم وجودها، من احلكمة النتفت املزعوم الوراثية الطفرات
  .معاً موجودان أسنانه له خيلل الذي والطائر

  بشرعه؟ ظنك فما خلقه يف وحكمته ميزانه هذا كان فإذا
  :التلوث
 يعرف كله العامل أن مع املستعصية البيئية املشاكل من التلوث مشكلة

 الواليات السيما الصناعي العامل هو وإمنا شيلي أو النيجر ليس مصدره أن
 نيودهلي، مثل الفقرية الدول عواصم هي تلوثًا العامل مدن وأكثر املتحدة،

  .والقاهرة سييت، ومكسيكو
 يف يعملن الاليت النساء على السيما ضارة صحية اتتأثري وللتلوث

  .األخبرة ذات الغاليات على الطبخ
 ال وهو القاتلة، واألمراض السرطان يسبب ما التلوث أنواع أخطر ومن

 على التكتيكي والنووي باملنض اليورانيوم أمريكا ألقت لماف احلدود، يعرف
 اخلميس إىل بل الرياض إىل ووصل السعودية مشال إىل آثاره امتدت العراق
 رمحة حتت كلها العرب جزيرة كانت وآنذاك وبريدة حائل عن فضال

 الصحراء يف النووية النفايات دفنت أمريكا تكون أن يؤمننا فما األمريكان،
 يف أو العاج بساحل أبيدجان يف نفاياته الغرب دفن مثلما حبارنا، يف ألقتها أو

  !.غانا
 واليت لقواعدهم، الرافضة احلركات زعماء اغتيال الغربيون ويتعمد

 الغربية، للنفايات مكب جمرد بالدها تكون أن وترفض تلوثهم، ترفض
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  .النووية النفايات أو املصانع أو احلاسوبات كنفايات
  : إرهابية بأا الوطنية احلركات كتل الغرب يصف بل

 وحركة اهلند، يف) شيبكو (الطبيعية املوارد محاية حركة مثال ومنها
 يف) الغابات على احملافظة (وحركة ،)شل شركة من النيجر ر دلتا محاية(

  .األمازون حوض
 سنة والبيئة للمناخ عامليا مؤمترا باريس يف دولة ١٥٠ عقدت وقد

 الصناعية الدول هو العامل يف للبيئة ملوث أكرب أن روناملؤمت وأقر ج٢٠١٥
 ذلك وعلى أوباما، أيام ذلك وكان األمريكية، املتحدة الواليات السيما
  !.ذلك من انسحابه أعلن ترامب توىل فلما أمريكا،  وقّعت

 محاية باسم العامل على للهيمنة تسعى غربية منظمات هناك أن كما
 أمثلة ومن العوملة  باسم األمريكية خصوصا الغربية ةالثقاف تنشر لكنها البيئة،
 الصناعية الدول وقمة االقتصادي، واملنتدى الثالثية اللجنة: املنظمات تلك

  .العامل يف اقتصادا األقوى العشرين الدول قمة أو السبع
 الشرائية القدرة ارتفاع على فوناملطفِّ اللصوص فيعول السعودية أما
 االستهالك ثقافة فيه ينشرون لذلك وتبعا الكهاسته وكثرة لشعبها،

 سحب: مثل خيالية مبشروعات ويشغلونه ا أسواقه وإغراق ملنتوجام
 مل فإن الكونغو، ر مياه من وشربه ،جدة إىل اجلنويب القطب من الثلوج

 االحتباس بأن التهديد وهو آخر أسلوب من بد فال اجلزرة أسلوب ينفع
 ومنها ،جدة غرق منها ،كبرية مناخية تغريات عنه ينتج سوف احلراري
  !الرياض سكىن واستحالة احلر، وشدة التصحر

 امللوثة املدن ترتيب وعن البيئي التلوث عن تقريرا تصدر املتحدة واألمم
 األمريكية املدن من وكثري نيويورك تكون العاملي التصنيف وحسب العامل يف

 وخضرة نظافة األكثر املدن أما ،الغربية العواصم من كثري وكذلك ملوثة،
  .ماليزيا مدن فهي

 مبا البيئة تفسد وإمنا الذنوب سبه الكوين الفساد أن تعاىل اهللا ذكر وقد
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  :الكوين الفساد ومن الناس، أيدي كسبت
  .األوزون طبقة يف الذي اخلرق اتساع .١
 املدن بعض به وتزخر الغربية السيما املصانع تنتجه الذي التلوث .٢

 .وبكني دهلي ونيو والقاهرة، نيومكسيكو، مثل خرىاأل
 .جدة غرقت اكتمل مىت الذي املياه منسوب ارتفاع .٣
 ،فقط املعروفة اجلغرافية الزالزل نطاق يف ليس وهذا الزالزل، كثرة .٤

 والعيص، والسراة والساحل واليمن مكة يف معتادا وأصبح ،بقعة كل يف بل
 ومن أعلم، واهللا قادم زلزال مركز سيكون جدة يف اجلامعة حي إن ويقولون

 نتوب مىتف زالزل، منطقة) أألمحر البحر (العظيم األخدود منطقة أن املعلوم
 بذنوبنا؟ يؤاخذنا ال أن إليه ونتضرع اهللا ونستغفر
 يب يهتز السرير كان حيث بنفسي ملسته حمسوس فاألمر أمريكا يف أما

 يبتلعه سوف األمريكي الغرب أن اليوم اخلرباء ويقول أمريكا، غرب يف
  .قوي زلزال نتيجة احمليط

 يف الطريان حركة لتعطلت ثار لو وبعضها الرباكني الزالزل من وقريب
 منه خيرج بالسراة األماكن أحد أن أخربوين ملا وأنا حرارته، وزادت العامل،

 .ريب فرمحاك بنفسي، ذلك من تأكدت خبار
 واستراليا وبريطانيا أمريكا يف اليوم ترى كما الفيضانات كثرة .٥
 .وغريها
 الواليات يهدد سوف إنه الباحثني بعض عنه يقول الذي اجلفاف .٦
 .املتحدة
 .والرملية الثلجية والعواصف األعاصري كثرة .٧
 جمرد يصبح يكاد بعضها أن حىت والنباتات احليوان من كثري انقراض .٨
 .موثاتواملا والبيسونات، الديناصورات أصبحت كما تاريخ

 أوضح من وكاليفورنيا الغرب، يف السيما الغابات حرائق ةكثر .٩
 .ذلك على األمثلة
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: تعاىل قال الناس، أيدي كسبت مبا كله وهذا نعلم، ال مما ذلك وغري
﴿Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   

Þ﴾ ]ال عملوا لذيا ببعض هو إمنا الفساد هذا أن كيف فانظر ،]٤١:الروم 
  .والرجوع التوبة عليهم يعرض أنه كيف مث كله

 أهل يستسقي وأن الذنوب عن واإلقالع االستغفار هو لذلك فاحللّ
   )   '   &   %   $   #   "   !﴿: تعاىل قال يشاؤون، كما بقعة كل

  .]٩٦:األعراف[ ﴾,   +   *   (
 الفطرية، اةاحلي ومحاية البيئة نظافة على احلنيف ديننا حرص وقد
  : منها لذلك تؤدي أصول إىل وأرشدنا
 أدىن وهو الطريق عن األذى مياط حيث تكون إمنا النظيفة البيئة أن -١
  النيب فإن يظن، قد مما أعم واألذى السنة، يف ثبت كما اإلميان، شعب
 إماطة أن كما الطريق، عن حناه شوك غصن يف اجلنة دخل رجل عن أخرب

 الدعايات أن ولو نقرأ، كما حضاريا سلوكًا تكون أن من أعظم األذى
 ولتغريت خريا لكان اآلخرة يف باألجر ذلك وربطت إميانية كلها كانت
  .عليه هي عما أحوالنا
 يف الشجر قطع جيوز فال تبعا وإما أصال إما مشروعة اخلضرة أن -٢

 احلمى اإلسالم يف جيوز أنه كما أمة أي عند اليوم له نظري ال ما وهذا احلرم
 بإذن إيضاح مزيد لذلك وسيأيت ،"الفطرية احلياة محاية "اليوم يسمى مما بدال
  .اهللا

 الشمسية، الطاقة تستخدم اليت هي النظيفة البيئة إن اليوم يقولون -٣
 ال صحاري منها وكثري يوم، كل الشمس فيها تطلع اليت هي املسلمني وبالد
 ٤٠ احلرارة بلغت لو ميوتون فهم الغرب يف أما الشمس، عنها تغيب تكاد
 بيئة، أفضل لنا اختار الذي فسبحان الشمس، يرون يكادون وال مئوية درجة
 ماليزيا يف الكثيفة الغابات هي اليوم العامل منها يتنفس اليت الشرقية والرئة

 .إسالميان بلدان ومها وإندونيسيا
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 قبيلة فمثال واحمليط والتربية البيئة فيه تؤثر أصله داحت مهما واإلنسان
 الغنم ورعاة جند، قحاطني عن اليمن قحاطني خيتلف لكن واحدة قحطان
  .الوبر أهل عن احلجر أهل وخيتلف اإلبل رعاة عن خيتلفون

 كان عمن حائل يف منهم كان من خيتلف حيث مشَّر يف ذلك مثل وقل
 الشام يف منهم كان من وكذا خيتلفون أيضا العراق يف وهم العراق، يف منهم

  .الكويت أو
 النظافة على حيث كذلك فهو النظيفة، البيئة على حيث اإلسالم أن كما

  .ذلك وأمثال واخلتان والسواك واالغتسال بالوضوء فيأمر واملظهر البدن يف
 يف احلاجة لقضاء مرحاضا مسلم بيت لكل كان أنه قدميا النظافة ومن

 بنو وقد اخلالء، يف ويتربزون كالبهائم يبولون الغربيون كان الذي الوقت
 فيه جيعلوا ومل متحفا اآلن جعلوه باريس يف ملكي قصر وهو مثال اللوفر قصر

 مث عليهم،  النازلة األبوال تقيهم كي) الشمسية (املظلّة واخترعوا مرحاضا
 العرب، جزيرة يف والعمارات طاراتامل ا ليدنسوا وأبواهلم بنجاسام جاءوا

 من عليها استولوا إذا السفن يطهرون كانوا أم القواسم على ويأخذون
  .االجنليز

 قذرة، أمة املسلمني إن الغربيون يقول الغربية القذارة هذه ومع
 أن أرادوا إذا العرب إن: قوهلا يف االسرائيلية التعليمية املناهج ويصدقون

 مناهجنا، عليهم ترد وال جسادهم،أ ا ودلكوا أيديهم يف بصقوا يغتسلوا
  .الليرباليون يزعم كما القطيع عقلية حتكمها وهابية تيمية مناهج ألا

 عقود عليها مضى بأحداث يذكرنا الذي احمللّي إعالمنا عليهم يرد وال
  .ننسى ال حىت

 ثائر رجال  النيب رأى فلما النظافة لنا شرع أنه الدين هذا عظمة ومن
...) شعره؟ به يسكّن ما جيد هذا يكن أمل: (قال الثياب وسخ الرأس

  :غريه يف ليست ميزات أو فوائد وله السواك لنا وشرع احلديث،
 بالعمل يقوم حيث املعجون، وفوائد الفرشاة فوائد بني جيمع أنه .١
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  .معا والكيميائي امليكانيكي
  .واملعجون الفرشاة خبالف مكان كل يف محله ميكن أنه .٢
 الصلوات قبل (األقل على مرات مخس السواك يستعمل اإلنسان أن .٣
 .ذلك من أقل إال يستخدمها فال الصناعية املنظفات  أما) اخلمس
 ولساكن البادية يف وللبدوي الغيط يف للفالح ممكن التسوك أن  .٤
 .والفرش املعاجن جيد ال ومل الغابات
 اهللا فأخربنا واملعنوي، منها احلسي النجاسات عن احلنيف ديننا انا قدو

   3   2   1   0   /﴿: تعاىل قال جنس املشركني أن تعاىل
 كريه غالبا الكافر فاإلنسان ومعىن، حسا كذلك وهم ،]٢٨:التوبة[ ﴾4

  .املعنوية قذارته غري مشاهدة، حسية قذارة قذر الرائحة،
 أحد ذهب وقد! معه كلبه يصطحب وهو يتسوك الو يستنجي ال فهو

  .كالب يربون كالب: قال رآهم فلما أمريكا إىل السعوديني
 أو الشهر ورمبا األسبوع طوال نفسه الثوب يلبسن الغربيات والنساء

  .العمر طول
 اليت العطور وكذا ا تتحلّى أن املسلمات من كثري تقبل ال وحليهن

 ثياب بني التفريق الغرب يف الغسيل ميتهنون من طيعويست ،الغربيات ا يتعطر
 بني الفرق رأى ملا الغربيني أحد أسلم وقد بسهولة، الكافر ثياب وبني املسلم
  .الكافر وبنطال املسلم بنطال

 أحد قال كما الكافر وجه من أنظف قدمه تكون النظيف واملسلم
 قطعا املسلم أنفو !)وجهك من أنظف قدمي (الكافر لرئيسه اهلنود املسلمني

 من وبني مرات عدة اليوم يف يستنثر من بني وشتان الكافر، أنف من أنظف
  .حمددة أوقات يف إال االستنثار يعرف ال

 خملوقاته يف اهللا أودعه مبا التمتع اإلسالم أباح النظافة على احلرص ومع
 وت،تفا خلقه يف ليس وأنه وبني اجلمال كتابه يف اهللا وامنت وتناسق مجال من

 قدميا الفالسفة وخيتلف اجلمال، حيب مجيل  نبيه وصفه كما تعاىل وهو
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 وأعطي رائحة، وأطيبهم الناس أمجل  وكان اجلمال، حقيقة يف وحديثًا
  اجلمال شطر السالم عليه يوسف

 واخليل واألشجار األزهار يف النظر جواز اإلسالم شيخ ذكر وقد
  . والبهائم

 مجال: اجلمال مظاهر ومن البهجة ذات احلدائق لنا أنشأ تعاىل واهللا
 أحسن يف اإلنسان وخلْق ،والنجوم والبحار والعيون األار ومجال الطبيعة
  .تقومي

 أن على واملردان، األجنبيات، كالنساء إليه النظر حيرم ما اجلمال ومن
 اآلخرة يف اجلمال مقدار ليعلم املؤمن ليعترب هي إمنا الدنيا يف اجلمال اهرمظ

  .وأوضح أكثر اجلمال يكون حيث
 املسلم يبايل ال ولذلك البيئة، مع التكيف الصحية التربية فوائد ومن

 لنشر وسيلة وهو اهللا، من بتقدير ذلك فكل وضعوه، أينما أو نقلوه، أينما
  .البيئة تلك يف احلق

" توينيب أرنولد "مساها لإلنسان اهللا من هداية البيئة مع تكيفوال
 البيئة مع تكيفوا فيفا أهل أن كيف بعيين رأيت وقد ،)واالستجابة التحدي(

 املراد املنازل إىل العالية األماكن من أنابيب يف اخلرسانة وأجروا اجلبلية
 التكيف، على تاملخلوقا أقدر وهو وعلما، عقال اهللا آتاه فاإلنسان بناؤها،
 تعاىل، هللا خملوق عبد ذلك مع وهو البيئية، للتحديات االستجابة وعلى

 قاع يف األمساك وتكيفت برودته، مع القطب يف األحياء تكيفت وكذلك
 إىل حاجتها العراقية البيئة وزارة قررت فقد أمريكا أما ظالمه، مع البحر
 الكفار وحرم هدى، مث خلقه شيء كل أعطى الذي فسبحان ،البيئية العدالة

  .امليزة هذه من
 اهللا جعل فقد يزالون وال البيئة محاية يف الغربيني املسلمون سبق وقد

 أعظم وهذا صيده ينفّر وال خاله خيتلى وال شوكه يعضد ال آمنا حرما تعاىل
 محاية نبيه لسان على اهللا وشرع ولالخضرار، الفطرية واحلياة للبيئة محاية
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 وإمنا محى قبيلة أو مدينة لكل فجعلوا املهديون خلفاؤه بعده ومحى احلمى،
 املخلوقات أغلى هو الذي باإلنسان يضر ما يقتلوا أن للناس  أجاز،

  .الطيور وبعض والوحوش، كاألفاعي وسيدها
 النمر أو ربيةالع الكوبرا اليوم يسمى ما على ظةاحملاف االنتكاس فمن

 امة أهل تركوا كما وعوزه فقره يف اإلنسان وترك وأشباهها العريب
  !عربيا منرا" شدا "جبل يف أن وزعموا والساحل
 محاية بذريعة الغابات أو األراضي على االستيالء كذلك جيوز ال كما

 الكثرية واجبام الدفاع وزراء يترك أن وال السياحة أو الفطرية احلياة
 ما مكان إىل الوزراء ذهب حيث فعال، حصل كما! النعام ببيض ويهتموا

  !بيضة ١٧ فوجدوا الرياض جريدة ذكرت كما
 يف كما" اخلضر األحزاب "إىل حنتاج ال آدابه واتباع بديننا فبالتمسك

 الساعة قامت إذا: ( بقوله عمال نقطع وال ونزرع توصياا، وال الغرب
 مادية منفعة من الساعة قيام بعد وماذا ،)فليغرسها فسيلة أحدكم يد ويف

  مرجوة؟
 أن احلرمني بالد يف عقل ذي وكل أنفسنا ندعو املبحث هذا اية ويف

  املتديون؟ أم الليرباليون أهو اتمع، اختطف الذي من بصدق ويقول يتفكر
   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É﴿: احلق وقوله قال قد تعاىل واهللا

Ê   Ë   Ì﴾ ]املوقف وبعد األخرية القرارات صدور فبعد ،]٢٩:حممد 
 واألموات، منهم األحياء علمائه من الدين ثوابت من الواضح اإلعالمي

  .الرويبضات ونطق األضغان اهللا وأخرج احلقيقة ظهرت
 وسار اتمع اختطف الذي من أنفسنا نسأل أن علينا جيب هنا ومن

 والعاملي؟ احمللي التيار عكس وسبح بته،وثوا قيمه ضد
  :باالختطاف قام الذي من ولنر الصحوة إىل أوال ولننظر



 

 
 

١٥٥٦ 

 أن ورضي ،)الكشتات (من وأهله نفسه حرم الذي احملفِّظ ذلك أهو
 يف والسري الضياع من وحفظهم اتمع، أبناء لتحفيظ الساعات نفسه حيبس
  والفساد؟ الغواية درب

 هلم يبني بل أجرا يسأهلم وال الناس، أمام فيق الذي الواعظ هو أم
 تقود اليت واألخرى الدارين، وسعادة وجنته اهللا رضا من تقرم اليت األعمال

 يف اهللا حرم ما وارتكاب الذنوب من وخيوفهم واآلخرة، الدنيا وشقاء للنار
  ؟ الكرمي رسوله لسان على أو كتابه

 بإقامة بالسماح والتعليم التربية وزارة من يكتفي الذي املدرس هو أم
 وحيرم شيئا، الوزارة يكلفون وال أجراً عليه القائمون يقبض ال صيفي مركز
 أو املغرب أو تايالند أو أمريكا أو بريطانيا يف صيفا السياحة من وأهله نفسه

 ختتطفهم ال حىت اتمع أبناء مع نفسه يصرب أن هو عنده واملهم غريها،
  الصيفية؟ العطلة مستغلني السوء ودعاة املخدرات شياطني
 أنه هي احلقيقة ومته حماكمة، بال القضبان وراء القابع ذلك هو أم

 اخلمر، وشرب للزنا وليس للشهادة السفر ويريد ثوبه ويقصر حليته يطيل
 إىل العني فرض انقلب كيف يدري وال مته، هذه طويلة سنوات ويظل
  وضحاها؟ عشية بني جرمية

 فيؤسس واملساكني للفقراء وعلْْْْمه نفسه نذر الذي الطبيب هو أم
 باألمراض للعدوى صحته ويعرض استطاع، ما التطوعية الطبية اجلمعيات

  الناس؟ حياة ينقذ كي اخلطرية
 يف اإلسالمية املدارس بناء يف ماله ينفق الذي املال صاحب هو أم
 حني ويرضى والوهم اخلرافة وحرب الصحيحة قيدةالع وينشر اخلارج،

  اجلليل؟ العمل هذا على الرشيدة احلكومة هناك الناس يشكر
 ألهله، احللى وشراء ملذاته، على ماله ينفق أن إمكانه يف كان وقد

  .يقولون كما صاحلا مواطنا ويكون
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 ينقضي أن يرضى لكنه وغريه، بالسرطان املصاب املسكني ذلك هو أم
  فعله؟ هلم ينبغي وما ورسوهلم خبالقهم ويذكرهم الناس يوعي هوو عمره

 رواد إىل املفحطني حيول لكي الرصيف، على جيلس الذي الشيخ هو أم
 مطاردم مؤونة املرور رجال ويكفي املخاطرة، هذه من ويتوبوا اهللا لبيوت

  ادية؟ غري
 مسجدا، هاعلي ويبين األرض مباله يشتري الذي اهول احملسن هو أم

  أيضا؟ لإلمام السكن ببناء تكفل ورمبا
 أعداء له خيطط ما لتتبع نفسه حيبس الذي املتعمق، الباحث هو أم
 اتمع وحيذر املخططات هذه ويفضح املبتالة، األمة هلذه يبيتونه وما اإلسالم

  منها؟
 كرامة وحفظ األعراض صيانة على حيرص الذي احملافظ اإلنسان هو أم

 األمر هيئة يف عضوا يكن مل وإن الضارية البشرية الذئاب من سلمةامل املرأة
 رؤيته وخياف اهللا عند ذلك حيتسب فهو املنكر، عن والنهي باملعروف
  الشرف؟ إىل الطرق وقطاع املفسدون

 ويستبشرون ذهب وأينما عمل، أينما الناس يأمنه الذي الشخص هو أم
 واملال، العرض عن معهم ميروا،ويدافع كي الطريق هلم ويفسح لرؤيته

  شرطيا؟ أم جارا أكان سواء سافروا لو ويأمنونه
 أنه ،ويعلمون األعداء منه خيشى الذي الصنديد، املقاتل ذلك هو أم
 فيها بنوا أو البالد احتلوا أم لو ومعسكرام، قواعدهم على شيء أخطر

  القواعد؟
 املتدينني أن والعجيب حصرها؟ يعصب اليت األعمال من ذلك وأمثال

 الليرباليني حىت أحد لكل مفتوحة وجمالسهم، وحماضرام حلقام هؤالء
 شيخا ليكون ديوثا السليمة بفطرم الناس خيتر مل كله وهلذا واجلواسيس،

  .البلدة أو للقبيلة ممثال ليكون ماجنا أو هلم،
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 ولصوص الشهوات، أصحاب األخرى الكفة ويف كفة يف هذا
 املمكَّنون السفينة، وخارقو السفارات، ورواد الفكر، ومنحرفو اتمعات،

 ويلحقون شاءوا، ما الدين أهل على يفترون الذين والصحف القنوات من
 احملض أولئك افتعال من هي أم فعملها بعضهم أخطأ سواء نقيصة كل م

 فيجعلون واملصطلحات املفاهيم يقلبون ذلك مع وهم املريض؟ وخياهلم
 الدين يف واالبتداع إرهابا، السالم عليه إبراهيم ملة باعوإت حتجرا، الشرك
 النعدام ويبتهجون السينما، دور وامتالء املساجد جر ويفرحون حرية،

 لنصف تعطيال بيتها يف املرأة عمل ويعدون العرضات، وكثرة احملاضرات،
 الذي فمن املعصية، من والتوبة الطاعة على الناس إقبال ويغيظهم اتمع،

 اتمع؟ فخط
 



  
  
  
  

  ثامنا
 الفكر العلمي
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  أوال

 مصدر املعرفة
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 فهو األساس للبناء الفكري ،ملصدر املعرفة شأن عظيم منذ أقدم األزمان
واملصدر األول للمعرفة ) أبستمولوجيا(كله، والفالسفة يسمون نظرية املعرفة 

  . مث تأيت املصادر األخرى،هو الوحي
عله ناسخا ملا قبله، ومهيمنا على الكتب وقد أنزل اهللا كتابه احلكيم وج

السابقة كلها، وأودعه عبارات جامعة ومعان ألسرار يصعب على العقل 
  .البشري اإلحاطة ا

 على قدر القرائح والعقول   ولكن تأخذ األفهام منه
 على نقاء املصدر وغضب أن يرى يف يد أحد أصحابه وحرص النيب 

كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إال اتباعه شيئا من التوراة، وأقسم أنه لو 
  .صلوات اهللا وسالمه عليه

قال : وعلى هذا درج السلف الصاحل ومل يكن أحد يف أيامهم يقول
 .أرسطو أو قال املفكر الفالين كذا أو تقول النظرية الفالنية كذا

ثبت يف ) اإلمام أمحد بن حنبل (مث إن إمام أهل السنة واجلماعة 
لب من ناظره يف مسألة خلق القرآن بدليل من الكتاب والسنة، وقد احملنة وطا

كان اخلليفة املأمون قد أمر زبانيته بإرجاع اإلمام أمحد إىل بغداد، وصدق 
من أن الفلسفة اليونانية ال تعارض ) بيت احلكمة(املأمون ما أماله عليه 

 .الدين
وآراءهم، ويف عصرنا هذا أصبح مصدر التلقي هو نظريات الغربيني 

وأصبح للفالسفة واملفكرين شأن كبري، وأصبحوا قدوة ضعاف اإلميان من 
أهل اإلسالم، فكان من الواجب التصدي ملا عندهم من الباطل، وإرجاع 

 ).كتاباً وسنة: الوحي(الناس كلهم للمصدر النقي 
أما مصادر املعرفة األخرى فيختلف فيها أهلها اختالفا كثريا ال سيما 

 من الغربيني، فالتجريبيون يقولون إن مصدر املعرفة هو التجربة أهل الفكر
  .واملالحظة احلسية



 

 
 

١٥٦٤ 

 وأدوم أقوى هي اليت العقلية الرباهني عن املشركون يعدل أن والعجيب
 هو إمنا حممد به جاء ما إن يقولون أنفسهم أم مع احلسية، اآليات طلب إىل

 بابا عليهم اهللا فتح لو حىت يرددوا دعوى وهي للحس، خداع أي سحر
  .يعرجون فيه فظلوا السماء من

واملسلمون ال يتنكرون حلقائق العلم وقوانني املادة، ولكنهم يعلمون أنه 
باليقني وصدق الضراعة والتوكل حيطمون قوانني العامل احلسي ما كان منها 
فيزيائيا أو كيميائياً أو غري ذلك ويهدمون كل املعادالت بأسهل ما يكون 

 كانشقاق القمر فهو أكثر  كلفة، دع ما ثبت من ذلك لرسول اهللا وأقل
  .من أن حيصر، وهو من دالئل نبوته املتواترة

وانظر إىل ما فعله صحبه الكرام من ذلك، وسنذكر بعضه إذ يصعب 
  :حصره
 بصحة عقيدته وقوة إميانه أن استطاع الفاروق عمر بن اخلطاب . ١

الذي يسوقه اهللا إىل األرض اجلرز " النيل"ا يسخر أعظم أار الدنيا وأطوهل
يف السودان، بأسطر قليلة كتبها له، وأبطل بذلك عادة شركية يوحيها 

  .الشيطان إىل الناس
  . السم ومل يؤثر فيه شيئابلع خالد بن الوليد . ٢
استسقى العالء بن احلضرمي جليشه ملا غزا فارس فساروا يف . ٣
  .يف البحر، وقيل إنه سار باإلبل الوحل

عرب سعد بن أيب وقاص دجلة وهي يف أوج املد خبيله لكي يفتح . ٤
البيت األبيض الفارسي، فهرب يزدجر ملا بلغه اخلرب، ومل يفقد جيش سعد 

  .شيئا قط
 ملا أراد عقبة بن نافع بناء مدينة القريوان، نادى ما فيها من اهلوام -٥

 املؤرخون واشتهر هذكرلتخرج، فخرجت كما رواه ابن حجر يف اإلصابة، و
  .على ساحل احمليط األطلسي) اليوربا(ذلك يف إفريقيا عامة حىت عند شعب 



 

 
 

١٥٦٥ 

وهم كذلك ال يتنكرون للعقل الذي وهبنا اهللا إياه لنعرفه به ونتفكر يف 
آياته وآالئه، وشريعتنا فيها ما حتار فيه العقول ولكن ليس فيها ما حتيله 

  .العقول
عزيز ضرب لنا األمثال، اليت هي كما مساها شيخ واهللا تعاىل يف كتابه ال

 وحنن لسنا نصوصيني مبعىن أننا نؤمن بالنص بال -األقيسة العقلية-اإلسالم 
عقل ومن قصر عقله عن فهم النص فليس حبجة على من فهم، وبعض الناس 
يتجاوز املعقول ليس احتقارا له ولكن ألنه دليل على النص فيؤثر املدلول 

ولو نظرت إىل أي مسألة خالفية مثال لرأيت أسبقية احلضارة على الدليل، 
  .اإلسالمية

 من ومما سبقت إليه احلضارة اإلسالمية وكان زمن الرسول اهللا 
املسلمات، القوات العالية التفوق واإلمكانيات، اليت تسميها بعض الدول يف 

 ومساهم "الكوماندوز"أو " قوات النخبة"أو " القوات اخلاصة"عصرنا احلاضر 
 حممد بن مسلمة وكان منها زمن النيب " الفداوية"شيخ اإلسالم ابن تيمية 

األنصاري قاتل كعب بن األشرف وسلمة بن األكوع العداء املشهور الذي 
  .استنقذ سرح املسلمني من سارقيه على قدميه، ففاق بذلك الشنفري وتأبط شرا

  .سبقية زمناويف ذلك مجع بني دالئل احلس ودالئل العقل مع األ
والعقليون يقولون إن مصدر املعرفة هو العقل، وعلى ذلك كان املعتزلة 

 .وأرسطو وابن رشد
واملثاليون يقولون إن مصدر املعرفة هو ما يقع يف ذهن الباحث من 

 ".هيجل"املعارف املثالية، وأعظم املثاليني هو 
حللم والالمعقول ومدارسه احلديثة، يقولون إن مصدر املعرفة هو ا

 .واخلاطرة
 .والصوفية يقولون إن مصدر املعرفة هو الذوق والكشف والوجد

وأصحاب التعبد غري املشروع يقولون إن مصدر املعرفة هو الرياضات 
 .وااهدات واملعاناة
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 .وهكذا يذهبون طرائق قددا، وكل حزب مبا لديهم فرحون
 الفيلسوف ولعل أكرب من كتب يف مصدر املعرفة من غري املسلمني هو

 ".عمانوئيل كانت"األملاين 
وأخذ الدين من مصدر بشري هو الشرك، والتوحيد هو أخذه من 

   ab   c   d   `   _   ^   [   \﴿ :قال تعاىل) الوحي(املصدر الرباين احملفوظ 
e   fg   h   i   j  ﴾ ]١٠٦:األنعام[. 

لكي تتوحد و وباتباع الوحي يتبع اإلنسان كلَّ مصدر صحيح للمعرفة،
األمة ويتجه فكرها اجتاها واحدا ال تصادم فيه، مهما تعددت االجتهادات 
وتنوعت وجهات النظر، جيب الرجوع إىل مصدر يقيين واحد للتلقي واملعرفة 
مع فتح اال لتعدد الرؤى داخله، ولذلك يسأل املسلمون رم تعاىل يف كل 

 بلزوم هذا الصراط يف الوصية ركعة أن يهديهم الصراط املستقيم، وجاء األمر
   J  K   L   M   NO   P   Q﴿: العاشرة يف سورة األنعام قال تعاىل

R   S   T   U   V﴾ ]ومن الطبيعي جدا أن ختتلف ]١٥٣:األنعام ،
شرائع األنبياء، مع أن دينهم واحد، وأن يتعدد فقهاء هذه األمة مع أن القرآن 

خلاص كما كانت بيئة الشام بيئة رباط واحد، وأن يكون لكل بيئة طابعها ا
ومعارك، وبيئة املدينة بيئة أثر وحديث، بل حىت الدول اليت تسمي نفسها 
متقدمة اليوم جتدها ختتلف، وجند يف األمة الواحدة اجتاهات شىت وال مينع 

، وقد حاول )الدستور(ذلك الشتات إال الرجوع للمبادئ الكلية اليت تسمى 
يث حماكاة ما أنزل اهللا فوضعوا الدساتري أو قوانني الفكر السياسي احلد

 عند االختالف، ولكن يعتريها -أفرادا أو أحزابا-أساسية يرجع إليها الناس 
 .ما يعتري كل عمل بشري من النقص واخلطأ مع اختالف التفسريات

ومن املكابرة أن واضعي هذه الدساتري ال يقولون سنرتل مثلما أنزل اهللا 
ن أن ما وضعوه أعلى مما أنزل اهللا وأكثر تقدما وحتقيقا فحسب، بل يرو

  .للمصلحة
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 فلرياجع والسنة الكتاب من عليه أشكل وما ورسوله، هللا يسلم واملؤمن
 مستحيل أو كذا اهللا يقول أن مستحيل يقل وال ذلك، يف العلم أهل قاله ما
 محاس طردته الذي إبراهيم عدنان املسكني يفعل كما ،كذا الرسول يقول أن

 مصدر إىل املسكني ويردنا ذراعها، له فتحت السعودية القنوات بعض لكن
 على يقوم التلقي فمصدر عدمها، أو العقلية االستحالة وهو عنده آخر

 األحاديث علل حبثوا بل مغفلني سذجا يكونوا مل األوائل وعلماؤنا التسليم،
 واملرجوح، اجحوالر واملنسوخ الناسخ عن حتدثوا كما ،املنت يف واألخطاء

  .مرفوعا روي لكنه موقوفا كان وما
 السنة أهل جتد أنك وحديثا قدميا التلقي مصدر توحيد إجيابيات ومن
 يف خيتلفون مناوإ األصول، يف متفقون هم بل اختالفا، الفرق أقل واجلماعة
 أن دقويعت اآلخر، يقدر منهم كل كون مع العلمية االجتهادية الفروع

 أو بعضا بعضهم يكفر ال كذلك وهم أجر، مخطئولل أجرين للمصيب
 اعتقاد الغيب ومن اهللا، ذكر كما بالغيب يؤمنون أم صفام وأول ،يبدعه

  .البصري السميع وهو شيء كمثله ليس تعاىل اهللا أن
 قدد، طرائق فهم البدع أهل أما مطلقا، بالعقليات يكفرون ال وهم

 كان ولو املخالف رونيكف مثال فاخلوارج يهيمون، واد كل يف وهم
 يكفر واملعتزلة والعكس، األصولية، ممنه اإلخبارية يكفر والرافضة خارجيا،

 والفالسفة هاشم، وأيب علي يبأ ينياجلبائ بني كان كما وبالعكس، أباه االبن
 أتباع املنطق أصحاب ومنهم أفالطون، إىل املنتسبني احلدس أصحاب منهم

 من ومنهم بالتفويض يؤمن من منهم واألشاعرة أفالطون، تلميذ أرسطو
 ومنهم خارجه، وال العامل داخل ال اهللا أن يعتقد من ومنهم بالتأويل، يؤمن

 املسألة اجلوهرة صاحب جعل اخلالف ولشدة مكان، كل يف أنه يعتقد من
  :فقال ختيريية،

  تترتيها ورم فوض أو أوله     التشبيها أوهم نص وكل
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 الرسالة بني االختالف شدة إىل مثال وانظر املاتريدية، منهم وقريب
 أن مع ،للغزايل الكالم علم عن العوام إجلام كتاب وبني للجويين، النظامية
  .اجلويين تلميذ الغزايل

 وبني واملاديني، العقليني بني والتناقض االختالف يشتد الغرب ويف
 كعلماء الواحد الفن أهل بني اخلالف يشتد كما والرأمسالية، املاركسية

  .ربوبيا إميانا يؤمن من وبني امللحد بني مثال ألحياءا
 من يسلموا مل بعضا بعضهم تكفري من سلموا إن األهواء، أهل وهكذا

 مجعت أنك فلو اجتمعوا، لو حىت قلة الضالل أهل كون مع هذا ،التناقض
 السليمانية اإلمساعيلية املكارمة مع ودشريهم وقضيضهم بقضهم الليرباليني

 ملا.. واألصويل الرافضة من اإلخباري ومع النخاولة مع دية،والداو منهم
 أألكثرية على األقلية خيتار الذي فمن! الشعب من% ١٠ إىل وصلوا

 فرقة لكل ينشئ الذي ومن إسالميا، ذلك اختيار عن فضال دميقراطيا
 اململكة يف الضالل طوائف وأكرب ؟)الوطين احلوار (يسمى ما ضمن حماورين

 القرية على النار إطالق عن قراهم بعض يتحرج ال ذلك ومع الرافضة، هم
  نسترضي؟ فمن! األخرى

وبتوحيد مصدر التلقي تتوازى الطرق وال تتصادم، فاملعبود واحد 
 ﴾p q r s t﴿سبحانه مهما كثرت طرق اخلري 

وحده خبالف من فيه شركاء ) اهللا(، واملوحد هو سلَم ملعبوده ]٦٩:العنكبوت[
والبشرية يف  م جيذبه إليه، واهللا تعاىل أنزل كتابا واحدا،متشاكسون كل منه

جوهرها واحدة مهما اختلفت التوجهات أو تغريت البيئات والعصور، فاهللا 
تعاىل فطر النفوس على معرفته وحبب إليها العدل واإلحسان والصدق 
واألمانة، وكل البشر يكرهون أضداد ذلك من الظلم والعدوان والكذب 

ال بأس مبقتضى احلكمة اإلهلية واختالف البيئة اإلنسانية أن يكون واخليانة، و
يف الناس من يرى أن الوسيلة هي كذا، بينما خيالفه آخرون، فمن رأى مثال 
أن صالح األمة إمنا يبتدئ بتأسيس حزب أو مجاعة أو حركة كوسيلة يكون 
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ية وجتتمع الكلمة ا التوحد، ويف النهاية يقوم بإلغاء احلزبية حاملا تتحقق الغا
فال بأس، ومن رأى أن الوسيلة هي نشر العلم فال بأس، ومن رأى أن 
الوسيلة هي كذا فال بأس، بشرط أن يكون اجلميع يصدرون عن مصدر 

، وال يبتدعوا يف الدين واحد، ويتلقون كلهم من كتاب اهللا وسنة رسوله 
سالم ليس انفالتا ال شيئا اتباعا للهوى أو حمافظة على الكرسي، فالعلم يف اإل

ضابط له كما يف الغرب، بل هو يقبل االجتهادات داخل املصدر العام 
، وهذا من رمحة اهللا "احلركة حول حمور ثابت"الواحد، أو كما قيل 

باإلنسان، ومن رمحته تعاىل أن شرع لنا خري الشرائع، وأنزل علينا أفضل 
نا وأذاننا وزكاتنا وصيامنا الكتب، وبعث فينا خري اخللق، ووحد صالتنا وقبلت

 وحثنا  خملوق، وبالتقوى يف السر والعلن،وحجنا، وأمرنا باإلحسان إىل كل
على بر الوالدين واإلحسان للجار والتحلي مبكارم األخالق وأمثال ذلك مما 
هو معلوم، وأمرنا أن ندعو العامل كله إىل هذه املكارم، وأجاز لنا بعد ذلك 

ووجهات نظرنا، فمنا من هو من مدرسة الرأي ومنا أن تتعدد اجتهاداتنا، 
من هو من مدرسة األثر، وبعضنا من أهل الدراية وبعضنا من أهل الرواية، 
وبعضنا يرى األمر الفالين واجبا ضروريا وبعضنا يراه مستحبا حتسينيا فقط، 
والدين اجلامع هو احلنيفية السمحة، وإال فال حرج عمن صلى العصر يف بين 

 أو صالها يف الطريق، وال حرج على من صام أو أفطر يف السفر، وال قريظة
حرج على من أوتر بثالث أو بإحدى عشرة، أو حج قارنا أو متمتعا أو 
مفردا وهكذا، بل إن اتهد الواحد لتتغري فتواه حبسب البيئة فاإلمام الشافعي 

عقل والنقل مثال له مذهبان قدمي وجديد، وال حرج يف ذلك، مع مجعه بني ال
ومعرفته بلغة العرب، وتلمذته على اإلمام مالك، وسؤاله االمام أمحد عن 
احلديث وأخذه عن حممد بن احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة، فالطاقات 
ختتلف واملواهب تتنوع والبيئات متعددة، وللسن أيضا اعتباره فما يراه 

ان جهاده يف منازلة اإلنسان يف شبابه، غري ما يراه يف شيخوخته، ومن ك
العدو عسكريا فتقبل اهللا منه، ومن رأى أن جهاده هو يف األمر باملعروف 
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والنهي عن املنكر مع حثه على قتال الكفار فال حرج عليه، ومن أهله اهللا 
للجمع بني كثري من الفضائل فال حرج عليه بل هو مثل من يدخل اجلنة من 

 من املتقدمني وعبداهللا بن ق أكثر من باب، كما كان أبو بكر الصدي
املبارك وأمثاله ممن تأخر عهده، ومن كان جهاده إعالميا فليجاهد وقد أخرب 

 أن الشعر أشد على املشركني من وقع النبل كما كان شعر حسان النيب 
 .بن ثابت وعبداهللا بن رواحة وكعب من مالك رضي اهللا عنهم

سيوفا مصلتة، ترتعد هلا فرائص واهللا تعاىل اختذ من هذه األمة املباركة 
األعداء من احملاربني أو الزائغني، ويرهبها الطواغيت لقوة تأثريها، وكثرة 
اجتماع الناس عليها، وخيرجهم مىت يشاء، وقد كان املأمون خيشى اجتماع 
األمة على يزيد بن هارون، لو قال إن القرآن خملوق مث جاء تلميذه الشاب 

 .اغيت يزيد وغريهاإلمام أمحد فأنسى الطو
 توال يستطيع أن يضع للناس مصدرا واحدا يرجعون إليه مهما اختلف

عصورهم وبيئام ومعارفهم إال الذي خلقهم سبحانه، وهو العليم وحده مبا 
، والعليم مبا ستؤول إليه ]١٤:املُلك[ ﴾/   .   -   ,﴿يصلحهم وما يف أنفسهم 

 .قبلأمورهم وحبركة التاريخ يف املاضي واملست
وهو يف الوقت نفسه الرحيم م املنعم عليهم، الغين عنهم، والقادر على 
كل شيء، واحلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وهو الذي تعنو له كل 
الوجوه، وختضع لعظمته كل الرقاب، وال تنفذ خزائنه وال تغيض يده كثرة 

فكيف يتبع . قال ذرةالنفقة، وحياسب اخلالئق يوم الدين، وال يظلم أحدا مث
 البشر غري هداه ويتلمسون العزة والنصر والتقدم من غريه؟

والناس يضلون إن اختذوا إهلا غريه وجعلوا له ندا، وال يقدرونه حق 
قدره إن ظنوا أنه ما أنزل على بشر من شيء، أو أن شيئا غري ما أنزل ميكن 

جيمع الناس، مع له أن يوحد فكرهم، وبعض الناس يظن أن التفكري العقلي 
أن املشاهد هو اختالف العقول يف األمر الواحد، وال يوجد أبداً عقل 
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وعقل اإلنسان "منوذجي حتتكم إليه سائر العقول، والعقل فوق ذلك حمدود، 
 ".كبصره له حد ينتهي إليه

وبعض الناس يظن أن الذي يوحد الفكر هو التجربة، مع أن التجربة 
سري أسباا ونتائجها مذاهب شىت، ورمبا الواحدة تذهب العقول يف تف

متناقضة، وبعض الناس يظن أن الذي جيمع البشر هو احلدس أو احللم ومها 
ترك الناس يف كل أبعد عن العقل والتجربة وأحرى بالتصادم، ويعنيان أن ي

 .واد يهمون فلكل حدسه وفهمه
و وبعض الناس يظن أن الذي جيمع الناس هو الطاعة حلاكم واحد أ

متبوع واحد، وهذا يكذبه الواقع املشاهد أيضا فالدولة اليت ليس فيها شورى 
ال تستقيم أمورها قط، والدولة اليت ليس فيها معارضة يعدوا دولة 

 ﴾¤ £ ¢ ¡ �﴿دكتاتورية، وأما الرأي الواحد فهو رأي فرعون 
 ! ]٤٩:الشعراء[ ﴾f   g   h   i   j   k ﴿ ]٢٩:غافر[

رث املعرفية جتد من حيدثك عن الدقيق من صفات ولكثرة هذه الكوا
اهللا، ويغفل عن كون كتابه هو وحده مصدر املعرفة ومرجعية التلقي، أو 
يغرق يف اجلزئيات مهمال الكليات، أو يرد على فرق أو فلسفات منقرضة 

أن يف كتاب اهللا عالجا لكل داء، ونقضا لكل شبهة، وأن  فقط، وينسى
 .الفلسفتني ممكناجلمع بينهما ونقد كال 

ومن العبث احلوار على غري مرجعية متفق عليها، فاحلوار بغري مصدر 
أشبه حبوار الطرشان، ويف ذلك قصة حديثة بطلها الشيخ حممد األمني 
الشنقيطي رمحه اهللا فقد زار اجلامعة اإلسالمية بعض كبار علماء الرافضة، 

 جتيبوين بصدق عن سؤال أنا أناظركم بعد أن: وطلبوا املناظرة، فقال الشيخ
قال . ال: هل تؤمنون مبرجعية الصحيحني؟ قالوا: ما هو؟ قال: قالوا: واحد
 .فإذن ال فائدة من احلوار معكم: الشيخ

وينبغي أن يكون للحوار بني البشر مرجعية غري بشرية، وا يبدأ 
احلوار، إذ أن احلوار مع أي إنسان والبحث معه بإطالق معناه التسليم بأن 
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عنده شيئا ينقصك من احلق، وهلذا قال بعض السلف ملن طلب منه املناظرة 
، وتبعا لذلك رفضت ما مسي )أنا على يقني فاذهب فناظر شاكاً مثلك(
من الديوان امللكي أيام ) فيصل بن معمر(حني كلمين عنه ) احلوار الوطين(

وهذا ال . يةال طاعة يف املعص: ويل األمر يأمرك، قلت: وقالامللك عبداهللا، 
يعين أبداً أن ندع جمادلة أهل الكفر والبدعة، وإمنا جنادل من خالل احلق 

، وواجب احلكومة هو رد أهل البدعة إىل السنة وليس )الوحي(املطلق 
 .حماورم
 :الكشف -

 ).الكشف(ومن أعظم مصادر املعرفة بعد الوحي والرؤيا الصاحلة 
احة يف االصطالح، وهو مصطلح اشتهر عند املتأخرين وال مش

والكشف معروف عند املتقدمني، وأعظم الناس كشفاً هم الصحابة رضي 
، فقد قال البنته ) أبو بكر(اهللا عنهم، وأعظمهم يف ذلك الصديق األكرب 

عائشة رضي اهللا عنها عند موته إمنا مها أخواك يعين عبدالرمحن وحممد 
 .ه عرف أا أنثىوأختك وهي اليت ال تزال امرأته حامال ا، ولكن

وأخطأ الشيخ أبو حامد الغزايل غفر اهللا له حني قال إن معرفة ما يؤول 
 .وما ال يؤول ال تكون إال بطريق الكشف فأكثر الناس ال كشف له

وقد كان بعض الصاحلني يعلم اية حكم بين أمية، وال ريب أن من 
ال بد أن يفقد كان شيخه اجلعد بن درهم وقرب األعداء وجفا األصدقاء 

 .ملكه
وكان الفضيل بن عياض رمحه اهللا، يعلم ما سيفعله املأمون من الشر 
بعد موت الرشيد، إما بطريق الكشف وإما بطريق الرؤيا، وإما بالفراسة 

، أي "لو كان يل دعوة مستجابة جلعلتها للسلطان: "والتوقع ولذلك قال
 . أعلم واهللا.ليزداد الرشيد هدى أو ليهدي اهللا املأمون
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وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا عرف أن نتيجة املعركة هي هزمية 
قل إن شاء اهللا فيقول إن : التتار، وكان يقسم باهللا على ذلك فيقول له الناس

 .شاء اهللا حتقيقا ال تعليقا
والكشف يف حقيقته نوع من الفراسة اإلميانية مين اهللا به على من يشاء 

اإلهلام، كما كان التحديث الوارد يف حق عمر من عباده وهو شيء من 
ال، ولكنه : ؟ قال أوحي بعد رسول اهللا ، وملا قيل لعثمان الفاروق 

 .فراسة
ومن أراد أن يكون أكثر كشفا، فليكن أكثر استقامة وضراعة 

 .وإخالصا وذكراً هللا تعاىل
ين وليس بغريب أن يكون العلم التجرييب اليوم ال يؤمن بالكشف اإلميا

، وهو )استشراف املستقبل(وإمنا يستدل باملقدمات على النتائج ويسمى ذلك 
 .حق ولكن ليس احلق كله

وقد بالغ اخلرافيون قدميا وحديثا يف الكشف حىت أدى ذلك إىل أن 
ينكره بعض الناس كليا، والصحيح أنه حق وأن الوسيلة إليه هي االستقامة 

م عليه قطعا، وأكثر ما يدعيه وأنه من درجات التحديث، ولكن النص مقد
املتصوفة ليس حقائق وإمنا هو شطحات شيطانية يلبسها عليهم إبليس باسم 
الكشف، واهللا تعاىل إمنا تكفل بنسخ ما يلقيه الشيطان على األنبياء ال مبا 

 أو اخلضر يلقي على من عداهم، ورمبا تصور اجلين املارد يف صورة النيب 
 .لى الصويفأو الويل فالن ليلبس ع

 من صورة -إن كان الرائي صادقا-ومثل ذلك ما رآه بعض الصوفية 
 .السيسي على الضريح جبانب صور الصاحلني واألولياء

واهللا تعاىل هو الذي علم اإلنسان ما مل يعلم، ووفقه إلعمال عقله 
واالستنباط حىت من األمور العادية، فمن سقوط الثمار وغريها على األرض 

ن اجلاذبية، مث إن نيوتن استنبط لذلك قانونا حسب سنة اهللا يف عرف اإلنسا
 .ذلك
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وقد كان مفكرو عصر التنوير يقولون إن اإلله صانع الساعة وضع 
للكون قوانني ثابتة يسري وفقها، ومل يعلموا أن تلك سنة اهللا ولن جتد لسنة 

ات اهللا تبديال، مث أصبح الباحثون املعاصرون جيرون التجارب يف املخترب
در املعرفة صفالوحي هو م) السنن الربانية(واملعامل ليعرفوا املزيد من القوانني 

 .احلقيقي وهو أكرب نعمة من اهللا ا على عباده
 .والوحي للفكر كالروح للبدن إذا خرجت بقي اجلسم جثة هامدة

وقد جاء التعبري القرآين عن الوحي بأنه روح، يف مواضع كثرية كقوله 
، ولذلك قال بعض من ]٥٢:الشورى[ ﴾&   %   $   #   "   ! ﴿ :تعاىل

   Ð   Ñ ﴿: أعظم ديد يف كتاب اهللا هو قوله تعاىل: يعلم قيمة الوحي
Ò   Ó   Ô   Õ   ﴾ ]٨٦:اإلسراء[. 

 بالرفيق األعلى ذهب الشيخان أبو بكر وعمر وملا التحق رسول اهللا 
إن ما عند اهللا خري : فقاالإىل حاضنته أم أمين ليسلياها، فوجداها تبكي، 

إين أعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله، ولكين أبكي ألن : " فقالتلرسوله 
 !!فبكيا" الوحي انقطع من السماء

 احلبشية السوداء األمية بعقل من شئت من  العجوزفقارن عقل هذه
 .فالسفة الغرب ومفكريه

يف مسريم العلمية، والوحي نور أنزله اهللا رمحة خبلقه، وجعله نوراً هلم 
 .]٨:التغابن[ ﴾«   µ   ¶   ¸   ¹   º ﴿: قال تعاىل

-وملعرفة قيمة الوحي وعلوه على كل فلسفة أو رأي كره اإلمام أمحد 
 التأليف يف غري الوحي، ومجع هو أكرب وأوسع -إمام أهل السنة واجلماعة

تها قابلة وجرده من اآلراء البشرية اليت هي بطبيع) املسند(سنة لدواوين ا
 .للخطأ والصواب

 .وإذا اضطر إىل التأليف أو املناظرة جعل مصدره هو الوحي املعصوم
وعلى ذلك سار أئمة اإلسالم وعلماء اآلخرة فأفنوا أعمارهم يف خدمة 
هذا املصدر والدفاع عنه، كما فعل شيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذا فعل من 
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 العصور األخرية للشيخ ادد جاء بعده ابن تيمية حىت كتب اهللا الشرف يف
حممد بن عبدالوهاب فألف كتاب التوحيد، وكله آيات وأحاديث أو ما 

وملا حدث بعده ما حدث كما ذكر الشيخ عبدالعزيز . استنبطه الشيخ منهما
بن باز رمحه اهللا، حدد دعوته ورىب الناس عليها الشيخ عبدالكرمي الدرويش، 

 وجد بيئة خصبة للدعوة، وقررت الذي قدم من كابل مهاجراً لكنه
) إخوان من طاع اهللا(املخابرات الربيطانية أنه األب الروحي حلركة اإلخوان 

، )عصر الفتوحات(وخشي الغرب أن يعيد الشيخ االنبعاث اإلسالمي األول 
وكان إذا جاء ذكْر الشيخ ارتعدت فرائص أكابر املستعمرين، والشيخ نفسه 

 !وأهل جند ال يعلمون
 عرف الشيخ حممد بن عبدالوهاب قيمة هذا املصدر الرباين الفريد، وقد

وحث الناس عليه وحذر املسلمني من اتباع عوائد اجلاهلية ومصادرها، 
وكتب أن التلقي من مصدر آخر هو عمل اليهود وبسببه حل م غضب اهللا 

: شرةاملسألة السادسة ع(: والذل واملسكنة، فقال رمحه اهللا يف مسائل اجلاهلية
   ¾﴿: اعتياضهم عما أتاهم اهللا بكتب السحر كما ذكر اهللا ذلك يف قوله

¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   !   
 . اهـ)]١٠٢-١٠١: البقرة[﴾'   &   %   $   #   "

وهكذا ترى من يتبع الفلسفات الغربية احلديثة نابذا كتاب اهللا وراء 
 وماروت وظنوا أن سليمان عليه السالم إمنا وا هاروتثل الذين اتبعظهره م

 .استخدم اجلن بقوة السحر ال بقوة الوحي
وبعد ليل طويل من احلرية والتخبط عادت العقول اإلسالمية الكبرية إىل 
ما كان ينبغي هلا أن تبدأ منه، وهو مصدر املعرفة اليقيين الوحي، وقد عاد أبو 

إىل طريقة ) فخر الدين الرازي( ابن اخلطيب حامد الغزايل إىل احلديث، وعاد
 .القرآن، وعاد اجلويين إىل دين العجائز

وحني يؤمن الناس أن الوحي هو مصدر كل خري، فإن عليهم أن يعلموا 
من أين جاءهم هذا النور املبني ليؤمنوا بنعمة اهللا وبعظمة ملكه ورمحته، 
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ي، فهو أمي وقد لبث وعظمة هذا النيب الذي اختاره ربه ليرتل عليه الوح
 .سنني من عمره ال يدري ما الكتاب وال اإلميان

   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í   ÎÏ ﴿: قال تعاىل
Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴾ ]١١٣:النساء[. 

سورة [ ﴾Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b﴿: وقال تعاىل عن سائر الناس
 .]٥-٤: العلق

 .]٣١:البقرة[ ﴾A   B   C   @﴿وابتدأ ذلك بتعليم اللغة 
وهو تعاىل علم الناس الصناعة، فهو الذي علم نوحا كيف يصنع 
السفينة، وعلمه صناعة التنور وقيل إن تنور نوح عليه السالم كان آلدم من 

 .قبل، واهللا أعلم
 . وكل ما حيتاجون إليه،وهو سبحانه الذي علم البشر الزراعة والصيد

   À   Á   Â   Ã   ¿   ¾   ½﴿ :امليتوعلم اإلنسان كيف يدفن 
Ä   Å   Æ   Ç﴾ ]٣١: املائدة[. 

 .وعلّم داود عليه السالم صناعة الدروع
وعلم البشر االختراعات أو االكتشافات، مع أنه أخرجهم من بطون 

 . وبعضها اكتشفوه مصادفة،أمهام ال يعلمون شيئا
   -﴿: تعاىلفله الفضل وحده وهو املستحق للعبادة والشكر، قال 

   @   ?   <   =   >﴿: ، وقال تعاىل]٢٠:لقمان[ ﴾1   0   /   .
A﴾ ]١٨:النحل[. 

.  افترى القرآن من عندهومن أبطل الباطل ظن الغربيني الكفار أنه 
، ]٢٤:الشورى[﴾B   C   D   E   F   GH   I   J   K   L   M   N﴿: قال تعاىل

ل فال يعقل أن يدع اهللا أحدا يفتري ومثلها كثري، ويف هذا آية لكل ذي عق
   V   W ﴿: عليه هذه املدة وال يفضحه أو خيتم على قلبه أو يهلكه، قال تعاىل

X   Y   Z   [   \   ]   ^﴾ ]اآلية]٤٥-٤٤: احلاقة . 
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هل جربتم "وقد قال هرقل عظيم الروم كلمة عظيمة ملا سأل أبا سفيان 
كان ليذر الكذب على الناس ويكذب ما : قال هرقل. ال: عليه كذبا؟ فأجابه

 ".على اهللا
ل املستشرقني ئل هذه الكلمة العظيمة بعقول ضالّفقارن عقل قا

 .ومديري وأعضاء مراكز البحوث والدراسات يف أمريكا
إذا آمن اإلنسان باهللا فإنه يرتب مصادر علمه، فيجعل الوحي قبل 

 قبل الظين، واليقني قبل احلس، واألخبار الصادقة قبل النقوش مثالً، والقطعي
 .الشك وهكذا

أما اجلاهليون القدامى فقد كان مصدرهم احلس وحده كم كانت 
 . السمنية وكثري من عرب اجلاهلية، وعلى ذلك البوذيون اليوم

وأما اجلاهلية الغربية احلديثة فالتجربة عندها هي األساس، إذ يف كتام 
بة بطالا، فاستكثروا من املعامل املقدس أساطري وخرافات أثبت العلم والتجر

واملختربات ليصلوا إىل احلقيقة ويؤمنوا بالرباهني ال باألساطري وبالعقل ال 
 .بالنقل، وباملشاهدة ال بالنظر ارد

واهللا تعاىل ضرب لنا مثال من التفكري اجلاهلي بالرجل الذي جاء إىل 
   d   e   f   g   hi   j   k   l﴿:  بعظم قدمي فأنزل اهللا فيه قولهالنيب 

m   n   o   p   q   r   s   t   u   vw   x   y   z   {﴾ 
 ملا ؟ اآليات، فلو أن هذا القائل سأل نفسه من الذي أنشأ العظام]٧٩-٧٨:يس[

   {﴿:  قال،ب بإعادا، وقد أجابه اهللا بالعقل وضرب له أمثلة حمسوسةكذّ
ذا كان اهللا خيرج النقيض من ، فإ]٨٠:يس[ ﴾   ¤   £   ¢   ¡   �   ~

 !نقيضه فكيف ال يعيده النشأة األوىل؟
 ﴾´   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³﴿: مث قال

 واألرض حبواسهما ويعلمان سماوات، واملؤمن والكافر يريا النار وال]٨١:يس[
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إمكان اإلعادة بعقوهلما، مث بني سبحانه سهولة ذلك عليه وإمكانه مبجرد 
 .]٨٢:يس[ ﴾À   Á   Â   Ã   Ä   Å   ¿   ¾   ½   ¼﴿ :هلي فقالاألمر اإل

 فمن له كمال القدرة وكمال العلم كيف ال يعيد العظام؟
فنتائج التجارب املعملية البد هلا من عقل يستخلصها ويرتبها وينظمها، 
والعقل البد له من وحي يصححه ويسدده، وهكذا ينفرد املسلمون مبصادر 

   +   *﴿: الوحي واحلس والعقل، وأعظمها الوحي قال تعاىل: ةاملعرفة احلقيقي
   [   \﴿: ، وقال]٥٠:سبأ[ ﴾7   6   5   4   3   2   01   /   .   -   ,

^   _   `   ab   c   d   e   fg   h   i   j﴾ ]وقال ]١٠٦:األنعام ،
   Å   Æ   Ç   È   É   Ê﴿: ألكمل الناس عقال وأسدهم رأيا

Ë   Ì   Í   ÎÏ   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴾ ]وقال له]١١٣:النساء ، :﴿e   f   
g   h   i   jk   l   m   n   o   p   q   r   s   t﴾ ]٤٩:هود[. 

بد أن  وكل من اقتصر على ما جاء يف الفلسفة الغربية والفكر الغريب ال
يضل وتقصر معرفته، كما يعتمد املؤرخون على النقوش تاركني ما هو 

 من نقش كذب فيه ناقشه أو زوره حسب هواه أو هوى أعلى، وكم
حاكمه، وقد كان القدامى يغيرون االنتصارات وفاعليها وما على األبنية، 
كما يغري املعاصرون العملة كلما جاء ملك، ورمبا كان الناقش جمهوال أو 

 .مبتدعا
وقد جعل يعقوب عليه السالم رؤيا يوسف أصدق من الدم الذي جعله 

وسف على قميصه مصحوبا بالبكاء، فقد كان عليه السالم واثقا من أخوة ي
وهل عرف التاريخ كاذبا مل يأت بدليل -الرؤيا مهما قام عكسها من األدلة 

 وكذلك ينبغي لنا اليوم أال ختدعنا الشعارات الكاذبة -على ما يقول؟
ق ملا والوعود املعسولة اليت يزوقها األمريكان واليهود عن املستقبل املشر

يسمونه السالم واملفاوضات، وقد أخربنا اهللا تعاىل أنه البد من اجلهاد وأنه 
سوف يبعث على بين إسرائيل عبادا له أويل بأس شديد يدخلون املسجد 
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كما دخلوه أل مرة، وأخربنا الذي ال ينطق عن اهلوى أننا سوف نقاتل 
 .دجالاليهود وأن املسيح عيسى عليه السالم سوف يقتل املسيح ال

 ولكن مع ،وال مانع من حماورة األوروبيني أو غريهم، بشأن أي قضية
لست خبا وال : "االعتماد على النص واحليطة واحلذر كما قال الفاروق 

 ".خيدعين اخلب
واملؤمن يقدم ما أمر اهللا به من وحي على حسه ومشاهدته، فقد رأى 

سرق، فأنكر فعله عبداهللا ورسوله عيسى بن مرمي عليهما السالم رجال ي
آمنت باهللا : "فحلف السارق باهللا أنه مل يسرق فقال عيسى عليه السالم

 "!وكذبت عيين
 ملن شكى إليه أن والوحي أيضا مقدم على التجربة فقد قال النيب 

، "صدق اهللا وكذب بطن أخيك: "بطن أخيه استطلق وأمره أن يسقيه عسال
 . عسال فشفيملا جاء يف املرة الثالثة وقال إنه سقاه

 :خطأ احلس -
 هذا يف القرآن قبل أن يقرره ،احلس قد خيطئ واملشاهدة قد ختدع

 :الباحثون
فالظمآن يظن السراب ماء، وملكة سبأ حتسب الصرح املمرد من 

إن احلس ) السفسطة(قوارير جلة، ومن هنا قال بعض أصحاب اجلدل املموه 
 .ال ثقة يف أحكامه بل ال صحة ألي حكم مطلقا

ومن خداع احلواس أنك إذا وضعت القلم يف كأس املاء تراه مكسوراً، 
كابن اهليثم  وقد حتدث املسلمون عن ذلك وعللوا رؤيته كذلك قدميا،

، وال لك شغال شاغال للفيزياء احلديثة وال يزال ذ،)املناظر(صاحب كتاب 
يون يغفلون والفيزيائ. يزال ذلك شغال شاغالً للفيزياء احلديثة واهللا تعاىل أعلم

عن العربة من ذلك وهي أن الكافر يظن الباطل حقا، ويظن أن أعماله مقبولة 
عند اهللا كما يظن رهبان النصارى وعباد اليهود، الذين زين هلم سوء عملهم 
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وضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا، فهم عاملون 
 وال ،على ملة إبراهيم عليه السالمناصبون، ولكنه تعاىل ال يقبل إال ما كان 

 .يرغب عن ملة إبراهيم عليه السالم إال من سفه نفسه
ومصدرا املعرفة مها النقل والعقل، والعقل كالبصر والنقل كالضياء، 
واإلنسان ال يبصر يف الظلماء فال غىن للعقول عن الوحي الذي تبصر به 

 قد يدل على اجلاهلفإن وكون العقل يدل على النقل ال جيعله حاكما عليه، 
 ووصف أصدق القائلني من مل يؤمن لعامل ولكن ليس حاكما على أقواله،ا

 ﴾,   +   *   (   )   '   &   %   $   #   "﴿: بالقرآن بأنه أعمى فقال
 .]١٩:الرعد[

وليس شرط األعمى عن احلق أن يكون بيته من أعجاز النخل ومركوبه 
 وقد ،ناطحة سحاب ومركوبه الطائرة فرمبا كان األعمى يسكن ،الدواب

 ﴾À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   ¿   ¾   ½﴿: قال اهللا تعاىل عن أهل النار
   >   ;   :   9   8   7   6   5   4   3   2   1﴿: ، وقال]١٠:املُلك[

 .]٣٧:ق[ ﴾=
 .فاإلنسان يأخذ علمه عن خرب صادق أو تفكري صحيح

إال جزء من املنهج االستقرائي الذي هو وما العلم التجرييب احلديث 
يء بعض عمل العقل، كما أن اإلنسان يعمل مبقتضى الثقة وإن مل ير الش

 فنحن مثال نركب الطائرة حىت ولو مل نر الطيار ونذهب للعيادة حىت حسياً،
 .ولو مل نر شهادة الطبيب، وهكذا

 :وللمعرفة يف اإلسالم مصادر كثرية ليست يف غريه ومنها
 .كما سبق.حي املعصومالو .١

 .الفطرة .٢

 .العقل .٣

 .التجربة .٤

 . الكشف .٥
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 .الرؤيا الصاحلة .٦

 . الفراسة .٧

 إلنسانا فإن كثريون، يفعل كما وحده احلس على االعتماد يصح وال
 يف أو لذيذ حلم يف يكون فقد النائم، حاالت ختتلف بينما بعينه، النائم يبصر
 نايت "باالجنليزية ىاملسم) جاثوم (كابوس حالة يف كان ورمبا نكد، حلم
 ".مار

 :الفطرة -
 -ورمبا كان أوهلا-مصادر املعرفة يف اإلسالم واسعة ومتنوعة ومنها 

الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها أي العلم البديهي، كما يقول املتكلمون، 
ويندرج ضمن هذا العلم كثري مما ال حيتاج لنظر واستدالل، مثل وجود اهللا 

، وأن لإلنسان عمرا حمدودا وعقال حمدودا وأن عامل وأن لكل خملوق خالق
 .الغيب ال ميكن للبشر إدراكه بالتجربة، وأن الكل أكرب من اجلزء وهكذا

كما يقول -فالفطرة البشرية يف اإلسالم سوية مستقيمة ليست شريرة 
   ¤﴿:  يف استقرائه الناقص بل الفطرة هي عني اإلسالم، قال تعاىل-"هوبز"

¥   ¦   §¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯°   ±   ²   ³   ´µ   ¶   ¸   
¹   º   »   ¼   ½   ¾﴾ ]٣٠:الروم[. 

 فأبواه يهودانه أو ينصرانه ،كل مولود يولد على الفطرة(ويف احلديث 
كل (بل يف رواية ) أو يسلمانه(ديث للح، وليس يف أي رواية )أو ميجسانه

كل مولد يولد على الفطرة (رى ، ويف رواية أخ)مولود يولد على هذه امللة
 ).كما تنتج البهيمة البهيمة مجعاء، هل ترون فيها من جدعاء

واألحكام اإلسالمية ال تنكر أو حتارب ما هو فطري لدى اإلنسان، 
الزواج فطرة وامللكية الفردية فطرة، واحللية للمرأة فطرة، وكذلك الزينة 

، والطيب ) األزياء الرجاليةانظر مثال كثرة حمالت األزياء النسائية وقلة(
والعطور فطرة، وتربية املرأة للصغار فطرة، ونوم الليل مع العمل يف النهار 

 .فطرة، وحب العدل فطرة وكراهية الظلم فطرة، وقس على ذلك
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رمحه اهللا أن الفطرة متأصلة حىت ) علي عزت بيغوفيتش(ويذكر الرئيس 
، أو "ال إله واحلياة مادة"أنه يف الدولة الشيوعية مع أن دستورها ينص على 

تقول إن الدين أفيون الشعوب، وحتارب التدين، وال تقول إنه فطري يف كل 
كأنه املسيح : "قال" لينني"نفس، ويذكر رمحه اهللا أن أحد الشعراء ملا مدح 

 .، يعين أن اعضاء احلزب الشيوعي كانوا اثين عشر آنذاك"وحوله احلواريون
تح الكنائس أيام احلرب العاملية الثانية لكي واضطر الشيوعيون إىل ف

يدعو الناس هلم بالنصر، فهم يدعون هللا يف الشدة وتستيقظ لديهم الفطرة 
، ولكن يكفرون ]٦٥:العنكبوت[ ﴾;   :   9   8   7   6   5   4   3﴿

 .يف الرخاء
أن يقول صعدت إىل الفضاء " جوجارين"وأرغموا أول رائد للفضاء 

ملا صعدت يف الفضاء آمنت (ع أن كلمته األصلية كانت فلم أجد اهللا م
 ).باهللا

وحاربوا الفطرة اإلنسانية عقودا طويلة، مث اضطروا يف النهاية إىل 
اإلقرار ا، وأصبحت موسكو اآلن تصلي العيد، وكثرت فيها املساجد 

 ).املسجد(وبعض املؤرخني يقول إن امسها نفسه يدل على ذلك إذ معناه 
الدعاة يف الساحة احلمراء كما تسمى، وكما خسروا الدنيا وأذّن بعض 

   # "   ! ﴿: سوف خيسرون اآلخرة اليت هي خري وأبقى، قال تعاىل
$   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /   

 .]٣-١: العصر[ ﴾0
علق ) ماركس واجنلز(كما عرب " الربوليتاريا"وبعد سقوط ثورة 

جناح ما أمسوه الثورة الثقافية أو التغلغل الثقايف سلمياً، الشيوعيون آماهلم على 
وهذا ما نادت به مدرسة فرانكفورت وغرامشي وغريهم يف أمريكا، 
وكذلك االشتراكية املعدلة كما يف بريطانيا، أو األحزاب الشيوعية واليسارية 
كما يف فرنسا، وهذا نوع جديد من الشيوعية يريدون به اجتثاث القيم 

ية واألخالقية ثقافيا، وهو أخطر من الثورة الدموية املكشوفة، وقد جاء الدين
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قرار احملكمة العليا األمريكية بإباحة زواج الرجل بالرجل ليؤيد هذه الثورة 
، وال يهمنا جناح "مكارثية جديدة مناسبة"الثقافية، ويؤكد حاجة أمريكا إىل 

املنا اإلسالمي خاصة مع هذا االجتثاث يف الغرب ولكن يهمنا أال ينجح يف ع
 .الغزو السلوكي والفساد الذي نراه

واإلنسان ال يولد صفحة بيضاء كما قالت املعتزلة ويقوله بعض 
، بل يولد على الفطرة املقتضية للعلم "فولتري"مفكري الغرب حديثا مثل 

 .بالبدهيات وباألسباب وراء األفعال، مثل مبدأ السببية، ومبدأ الغائية
 :احلس أثر -

على احلس احليواين قامت السمنية وعلى السمنية قامت اجلهمية وعلى 
اجلهمية قام الفكر االعتزايل، وملا رأت عقلية كعقلية الرازي ما يف ذلك من 

، ومن )احلدس األفالطوين(فساد حتولت من الفكر األرسطي إىل مقابله 
، ولكن عقلية االعتماد على التفكري املنطقي العقلي إىل الغنوصية اإلشراقية

فذة كعقلية أيب حامد الغزايل حبثت عن املنقذ من الضالل يف غري هذين 
واهتدى إىل افت الفلسفة األرسطية، وأن مصدر اليقني حقا هو الوحي، 
فمات وصحيح البخاري على صدره، فلله در أيب حامد يف مرحلته األخرية 

 .غري املتناقضة
 يف وصيته بعد أيب حامد بقرن وهذا هو الطريق الذي حث عليه الرازي

طلبنا العلم لغري اهللا فأىب العلم إال "من الزمان وقال أبو حامد كلمته املشهورة 
، وليت الرازي بدأ من حيث انتهى الغزايل، ومن حيث أوصى "أن يكون هللا

 . به حني فات القطار
، أما الكنيسة الغربية فال تعمل مبا أوصى به الرازي وعاد إليه أبو حامد

على منهج أرسطو الذي عرفه ) توما األكويين(بل أصر كبري فالسفتها آنذاك 
عن طريق الرشدية، وعلى ذلك قامت فلسفة عصر النهضة األوريب كما 
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بالفلسفة اجلدلية ومنطقه ) هيجل(وأخريا جاء ) ديكارت(يسمونه، مث طوره 
 .اخلاص يف أوائل القرن التاسع عشر اجلرجيوري

" اجنلز"و" ماركس"لية وانتشارها يف الغرب، ظهر وبعد رواج اهليج
على قدمه بعد أن كان قائماً على رأسه، أي أما " هيجل"وقاال إما أقاما 

 !صححا النظرية اهليجلية الديالكتيكية وبنياها على أسس علمية
فبعد أن كانت اهليجلية أفكاراً ذهنية اعتمد هذان على أحباث 

اإلحيائية فحوال اهليجلية " داروين"دائية وفرضية عن اتمعات الب" مورجان"
 .من الفكر إىل الواقع

وفكرة هيجل املقتبسة " األلفية السعيدة"كما حوال خرافة الكنيسة من 
منها وهي أن الدولة الربوسية اية التاريخ، إىل القول بأن الشيوعية األخرية 

 يظهر استمدادها من وهنا! هي اضمحالل الدولة والنهاية احلتمية للتاريخ
الذي أعاد ما قاله األصم املعتزيل من قبل وأن الدولة مصدر كل ) باكونني(

 .شر
واحلسية ال تزال إىل اليوم، وقد زادها املنهج التجرييب قوة، فال تزال 
السمنية منتشرة اليوم السيما يف الدول اوسية الشرقية، فاهلندوس يعبدون 

والبوذيون يف الصني واليابان وكوريا وتايلند البقرة ألا تسري أمامهم، 
يعبدون األصنام وال خيلو قط أي معبد بوذي من متثال لبوذا، ويعيبون على 
املسلمني أم يعبدون ما ال يرون وينسون أم ذا الشرك ينحدرون بالفكر 
اإلنساين إىل احملسوسات، ويلغون التفكري العقلي، الذي به يعرف املسلمون 

 .ل جالله وعليه تقوم النظريات العلميةرم ج
نعم، حنن مل نر اهللا تعاىل وال نستطيع رؤيته يف هذه الدنيا ولكننا نؤمن 
بالغيب وهللا جل جالله آية يف كل شيء وجعل خلقه هذا الكون وخلقنا 
دليال عليه وحنن بال شك أرقى فكرا وأرحب مصدراً من هؤالء اوس الذين 

وس، وحنن أعلى من الفلسفة الغربية املادية، كما حنن ال يؤمنون إال باحملس
 . أعلى من الفلسفة العقلية البائسة
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 .وحنن جنمع بني دالئل احلس والعقل ونزيد عليها دالئل الوحي
وإن عجيب ال ينقضي من هروب كثري من الغربيني إىل الفلسفات 

ر ممن الشرقية واألديان الشرقية وال يلجأون إىل اإلسالم، والعجب أكث
 .يزعمون أن اإلسالم ديناً إبراهيمياً توحيدياً كاليهودية والنصرانية

وإمياناً منا حنن أهل السنة بتفوق املصدر الرباين وتقدمه طالب إمامنا 
 ! بدليل من الكتاب أو السنة على أن القرآن خملوقاإلمام أمحد 

تضى وكثري من تصرفات البشر إمنا هي مبقتضى الثقة العقلية ال مبق
االطالع والرؤية البصرية، فنحن مثال نركب الطائرة دون أن نرى الطيار، 
ونذهب العيادة أو املشفى دون أن نرى من الطبيب وهل شهادته مزورة، 
ونأكل الطعام أو نطلبه يف املطعم دون أن نعلم من طبخه، ونأخذ الدواء دون 

نبياء وهم أوثق أن نعلم مركباته، وهكذا فكيف ال يثق املؤمن يف خرب األ
 !!اخللق وأصدقهم وأرمحهم

واإلحالة إىل الفكر الغريب كما يريد الليرباليون أو إىل الرأي اآلخر، كما 
يقول بعضهم هي إحالة إىل املبهم املتناقض، حىت يف القضية الواحدة، فمع 
اتفاق حممد أركون وحممد اجلابري يف تعظيم الفكر الغريب، جندمها متناقضني 

  خيالف أركون، فمن نتبع؟فاجلابري
أما اتباع كل عاقل للقرآن فهو الذي جيمع الفكر حول أصول كلية، 
وقواعد جامعة مستنبطة، إذا اجتمعت العقول عليها فال حرج عليها بعد 
ذلك أن ختتلف، وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، وال حرج يف 

األربعة مصابيح اختالف األصول الفقهية مادام املرجع واحداً فاألئمة 
الدجى، لكل منهم أصوله ولكن مرجعهم مجيعا هو الكتاب والسنة 

 .وعقيدم كلهم هي عقيدة السلف
 :العقل -
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اإلسالم ال يلغي دور العقل، بل جاء يف آيات يصعب حصرها 
استحثاث العقول وضرورة تفكريها فيما تفعل وتعتقد والنهي عن التقليد، 

ي وبني حتكيم العقول البشرية، كما فعل ولكن فرق بني التفكري العقل
املتكلمون قدميا وال يزال عليه شراح اجلوهرة وأم الرباهني وأكثر معاهد العلم 
يف العامل اإلسالمي، وفعلته الفلسفة العقلية احلديثة ويطالب به التنويريون كما 

 .يسمون أنفسهم أي جعل العقل البشري حاكما على النص املرتل من اهللا
ازدراء للنص وخروج بالعقل عن ميدانه، وجعل املقدم مؤخراً وهذا 

واملؤخر مقدماً، والسماء أرضا واألرض مساء، ولذلك يسميه اهللا تعاىل 
   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: اهلوى، قال تعاىل

s﴾ ]وقال]١٨:اجلاثية ، :﴿À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   
È﴾ ]وقال]٤٣:الفرقان ، :﴿´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   

 فهي يف احلقيقة أهواء، وإن مساها أهلها عقوال، وال ]٧١:املؤمنون[ ﴾½   ¼
يعين التمسك باإلسالم إلغاء العقل والتفكري، فقد قدر اإلسالم العقل وأمر 
بالتفكر والنظر والتجربة، وكل األمثال املضروبة يف القرآن، وكذلك األدلة 

 ذكرها اهللا فيه أدلة عقلية، مثل خلق املسيح عليه السالم كخلق آدم، اليت
وكونه عليه السالم يأكل الطعام كسائر البشر، ومثل االستدالل على البعث 
بالنشأة األوىل وبالنبات وإحياء األرض وهكذا، فهي ليست جمرد كالم 

 أو على ،"آمن مث فكر"خطايب كما يقوله الفالسفة، أو على طريقة الكنائس 
 .طريقة مالحدة الغرب يؤمنون بالظنون واألساطري

بل حث ديننا احلنيف على البحث، وأمرنا اهللا بالتفكر يف آياته 
وخملوقاته والسري يف األرض ملعرفة سننه، وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

وبين أنه ال ميكن أبدا أن يتعارض ) درء تعارض العقل والنقل(كتابه العظيم 
ح، مع نظر عقلي صريح، بل البد أن يكون النقل غري صحيح أو نقل صحي

العقل غري صريح، وأن القطعي منهما يقدم على الظين عند التعارض، 
العلم : (حني قال" ألربت آينشتاين"واستحالة التعارض بينهما هو ما قرره 
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حيدثك عما كان والدين حيدثك عما سيكون وهلذا فالتعارض بينهما 
 )!مستحيل
" القانون الكلي"تكلمون حني يفترضون التعارض بينهما كما يف وامل

إنه يقع اآلن " اخلرب"الذي وضعه الرازي، يأتون بأمثلة افتراضية مثل أن يقول 
ال يقال ملن أين األين : "أو بأحاديث مكذوبة مثل" غراب على جبل قاف

يرد به وهكذا كل ما خالف العقل الصريح، إما أنه افتراض ومهي مل " أين؟
نص شرعي، وإما أنه حديث مكذوب، أو فهم مغلوط، أو انطباع شخصي 

 .لدى قائله
ذكر الشيخ أن التجربة مصدر صحيح " الرد على املنطقيني"ويف كتاب 

 .للمعرفة أي ليس االعتماد على جمرد النظر العقلي وحده
يف سقوط أثقل اجلسمني قبل " أرسطو"ومما هو معلوم اليوم أن كالم 

صحته بتجربة عملية، حني أسقط " جاليلو"ا كالم نظري، أبطل أخفهم
جسمني خمتلفني من أعلى أحد األبراج، وهكذا كل نظرية مبنية على 

وبعض علماء . التخمني أو الظن أو جمرد التفكري املنطقي مع إمكان التجربة
، "ارسطو"األحياء الغربيني حسب أسنان احلصان فوجدها غري ما افترضه 

 يف اإلسالم مبنية على املعرفة التجريبية الصحيحة، وليس على جمرد فاحلقائق
   6   45   3   2   1﴿الظن أو النظر العقلي فقط؛ بل ى اهللا تعاىل عن الظن 

   c   d   e﴿: ، وقال عن املشركني]٢٨:النجم[ ﴾>   ;   :   9   8   7
f   g   h   i   j﴾ ]٦٦:يونس[. 

جلماعة حيسن ويقبح قبل ورود الشرع، والعقل عند أهل السنة وا
خبالف ذلك عند متكلمي األشعرية مثال، وقد قال اهللا تعاىل عن عبده 

، فلو مل ]١٥٧:األعراف[ ﴾ ﴿P   Q   R   S   Tومصطفاه 
يكن املعروف واملنكر معلومني بالعقل لقال يأمرهم مبا يأمرهم به وينهاهم 

 .عما ينهاهم عنه
 .اهللا رمحه الشافعي كالم من تقدم كما حمدود هأن العقل مشكلة وإمنا
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وقد قسم املسلمون العلم إىل ما هو قطعي وما هو ظين وما هو شك 
وما هو باطل قبل أن يعرف الغرب القطعي والظين بقرون، وبعض ما ميثل به 

 .الغربيون من القطعي مثال هو ظن عند من يؤمن بالقرآن وهكذا
ر له اإلسالم أبدا، وأعظم املعرفة وكل مصدر صحيح للمعرفة ال يتنك

معرفة اهللا تعاىل مث ما كان غيبيا كاجلنة والنار واملالئكية واجلن، وغري ذلك 
مما هو مفصل يف القرآن والسنة وعقيدة السلف، وكثري من ذلك ال يعرفه 

 .الغربيون
ووضعت الشريعة املطهرة ضوابط جيب مراعاا، وى ديننا احلنيف عن 

   $   #   "   !﴿: جلحود، قال تعاىل عن قوم فرعوناملكابرة وا
، وهذا ما فعله إبليس الرجيم وأهل الكتاب وأمثاهلم ]١٤:النمل[ ﴾&   %

قدميا، وهذا النهي ال يلتزم به امللحدون حديثا فهم خيلصون هللا يف الشدة 
لكنهم ينقلبون فراعنة يف الرخاء، ويعترف كثري من املالحدة باإلميان إذا 

ت م الطائرة أو أوشكت السفينة على الغرق، بل إن بعض املالحدة اهتز
 !هنا يستغفر اهللا أو يقسم باهللا أنه ملحد

فالفكر الغريب اليوم يقوم على املبدأين الباطلني اللذين ذكر شيخ 
اإلسالم ابن تيمية أما أساس االحنراف العقلي ومها القرمطة يف السمعيات 

 .والسفسطة يف العقليات
 ).العرب(مها داءان قدميان عاىف اهللا منهما األمية الفطرية و

أما القرمطة يف السمعيات فقد اعتمدت عليه املدرسة الفكرية الغربية 
القائمة على التأويل ال سيما املدرسة البنيوية وبالذات فلسفة اهلرمونيطيقيا 

 ".روالن بارت"مث " دي سوسري"واأللسنية كما زعم 
ي النص ألفاظاً ولكن كلٌ يفسره كما يشاء كما قال وهذا التأويل يبق

، إن اهللا ]٦٧:البقرة[ ﴾t   u   v   w   x   y﴿: غالة الرافضة يف قوله تعاىل
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   6   5   4   3﴿: أو قوله تعاىل! أمر املسلمني بذبح أم املؤمنني عائشة
 . إن املراد بالصيام هو حفظ أسرار األئمة]١٨٣:البقرة[ ﴾8   7

ا املذهب هم اليهود قبحهم اهللا، مث إن التأويل أصبح أحد وأصل هذ
 .طريقي املتكلمني، واآلخر هو التفويض

 : قال صاحب جوهرة التوحيد
 أوله أو فوض ورم ترتيها  وكل نص أوهم التشبيها 

الذي ) ديكارت(وأما السفسطة يف العقليات فقد قامت على فلسفة 
رسة جتعل الشك منطلقا لليقني كما ، وهي مد)أبو الفلسفة احلديثة(يلقبونه 

: ، على أن ديكارت إمنا نقله عن املعتزلة، فقال)مقال يف املنهج(يف كتاب 
، واملعتزلة أخذوه عن فالسفة اليونان وعن املعتزلة )أنا أفكر إذن موجود(

البن سينا الذي كان " الشفاء"أخذ أبو حامد الغزايل رمحه اهللا الذي أمرضه 
حواله االعتزال، وملا هربت أوروبا من الدين وجدت يف إمساعيليا وخري أ

كالم ديكارت بعض السلوى، مع ما فيه كالمه من إنكار للبدهيات، ولكن 
 .اهلارب ال يلوي على شيء

وكل هذه األقوال باطلة، وجحد للضرورات وإنكار للفطرة اإلنسانية 
 إىل  معاذاً ملا أرسلوالعلم الضروري، وخمالف ملا ثبت يف النص، فالنيب 

، ويف )فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهللا (:اليمن، قال له
، ومل يرد مطلقا فليكن أول )عبادة اهللا(ويف رواية ) توحيد اهللا(رواية أخرى 

 .ما تدعوهم إليه الشك أو النظر أو القصد إىل النظر
كية على أن ديكارت مل يكن هاربا من قطعيات الكنيسة الكاثولي

فحسب، بل كان خيشى بأسها وخياف أن حترقه حيا كما هو شأا، فعمد 
إىل ثنائيته وازدواجيته القائلة بأن ال تعارض بني الفلسفة والدين إذ لكل جماله 

فصل املقال فيما "حىت يف األمر الواحد، وهو ما سبقه إليه ابن رشد يف كتابه 
يكارتية مرحلة متوسطة بني ، وكانت الد"بني احلكمة والشريعة من االتصال



 

 
 

١٥٩٠ 

اإلقرار بكل ما تقوله الكنيسة وبني الفرار من الدين مطلقا كما فعلت أوربا 
 .فيما بعد

وليس التفكري املنطقي هو وحده الذي يقود لليقني، بل يف إعمال العقل 
واردات " للمصدر اآلخر الذي عبر عنه بعض الصاحلني بقوله حده إمهالو

، وهذه الواردات من العلم "تطيع القلوب دفعهاترد على القلوب ال تس
 .الضروري الذي رحم اهللا به خلقه

وحبثاً عن هذا املصدر جتد عامل الذرة مثال يذهب إىل البدوي، والطبيب 
إىل املشعوذ أو ما يسمى املعاجل الروحي، وجتد األستاذ اجلامعي يف الغرب 

 !يبحث عنه يف نيبال أو الصحراء الكربى
عتماد على مصدر واحد للمعرفة أو نبذه كليا فقد كانت وال يصح اال

الكنيسة الكاثوليكية تعتمد على النقل عن األولني وحده، وكل ما قرره 
 .أرسطو واليونانيون ودلَّهم عليه ابن رشد أخذه الغربيون مسلما

 "جاليلو"مث حتولوا إىل العلم التجرييب احلديث وحده وباملالحظة صعد 
براج وأسقط جسمني أحدمها أثقل من اآلخر فوصال إىل إىل قمة أحد األ

األرض معا، فبطل بذلك كالم أرسطو عن سقوط الثقيل قبل اخلفيف، 
ويقول املعاصرون إن هناك عوامل غري الثقل منها الكثافة وختلخل اهلواء، 

 .وهكذا
والوحي عند اليهود والنصارى حمرف باعتراف علمائهم أما القرآن 

ي لكل اعتقاد ولذلك م حمفوظ، والوحي هو األساس العلوالسنة فهما وحي
، ]٤:األحقاف[ ﴾³   ²   ±   °   ¯﴿: طولب به املشركون فقال تعاىل

، وبعد ذلك تأيت املصادر ]١٥٧:الصافات[ ﴾2   1   0   /   .﴿: وقال
 .األخرى

فالعلم عند املسلمني منه ما هو فطري بدهي ومنه ما هو مكتسب 
 ما ال يعلم بالعقل مطلقا، وانتقد ابن تيمية ما يسميه حيتاج للتعلم ومنه

خداع احلواس، وقال إن احلواس قد ) ومنهم جان بول سارتر(الغربيون 
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ختطئ ولكن العقل يصحح خطأها، وصواا كثري ال ميكن جحده، أي أن 
إمهال احلواس مطلقا لسبب أا قد ختطئ هو مثل إقفال كل املستشفيات ألن 

 .طئون أو إقفال كل املدارس ألن بعض املدرسني خيطئاألطباء قد خي
وكما نبذ اليونانيون احلس واعتمدوا على النظر العقلي وحده أخطأ 
العلم الغريب احلديث باعتماده على التجربة وحدها، وعجزت عقول أكثر 
الغربيني عن اجلمع بينهما مثلما عجزت عقول املناطقة قدميا، كما قال شيخ 

 .مية يف الرد على املنطقينياإلسالم ابن تي
واستبعد الغربيون وفق عنصريتهم املمقوتة، أي مصدر غري أوريب 

وحده، ومل يؤمنوا بشيء إال ) فرنسيس بيكون(ونسبوا املنهج التجرييب إىل 
بعد أن يدخلوه املعمل أو املخترب، فإن مل خيضع للتجربة فهو ميتافيزيقي من 

  ).دوغما(أمور االعتقاد 
سار أرسطو مشرقا سار أفالطون مغربا، حيث قال إن العقل ويف حني 

نفسه قد يضل وإن مصدر املعرفة احلقيقي هو احلدس، تبعا للمجوس وتبعه 
يف ذلك الغنوصيون وأصحاب احلكمة اإلشراقية، والصوفية الذين قالوا إن 

 .الذوق أو الوجد أو الكشف هي املصدر الصحيح للمعرفة
 للمعرفة الصحيحة جيب األخذ به، والصحيح أن أي مصدر صحيح

ومن ذلك الفطرة والوحي والعقل واحلس وأن كالً من الفلسفتني العقلية 
 .واملادية على خطأ

وأعظم أنواع االستدالل هو االستدالل باهللا على خلقه كما قال شيخ 
اإلسالم، ولكن ذلك كما قال ابن القيم عزيز ال يناله إال خاصة اخللق، قال 

 .]٥٣:فُصلَت[ ﴾Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó﴿: تعاىل
وينبغي التدرج يف االستدالل بدءاً مبا يؤمن به اخلصم كما فعل خليل 

 .اهللا إبراهيم عليه السالم حني بدأ بالكواكب مث انتهى إىل توحيد اهللا
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وقد عاىف اهللا هذه األمة األمية من داء السفسطة، والفلسفات العبثية، 
:  قال الشافعي، الفساد، وجعل اهللا منطقها يف نفس لغتهافسلمت فطرا من

 ".منطق العرب يف لغتهم"
 تعرف من أسرار ،وأصبحت ترى العجوز األمية املسلمة يف البادية

الوجود وحكمة اخللق ما ال يعرفه عباقرة املفكرين الغربيني وعقول أكابر 
وتحقق أعظم املتكلمني، فهذه األمة حقا متشي رويدا وجتيء يف األول، 

 النتائج بأبسط الوسائل، وجاء أعرايب إىل املدينة فدخل على الرسول 
حدثين : فقال. وحوله الصحابة فقال أيكم حممد؟ قالوا هذا األبيض املتكئ

 اهللا الذي إذا كنت يف فالة وأضللت دابتك ردها فقال النيب . عن اهللا
اهللا وسالمه عليه وفد وجاءه صلوات . فآمن الرجل من وقته. احلديث" إليك

، وليس )جئنا نسألك عن أول هذا األمر كيف كان(من أهل اليمن وقالوا 
 فهو مسدد بالوحي، وإمنا العجب لقوم يرحلون العجب من جوابه 

 .ليسألوا هذا السؤال وألخذ العلم من مصدره الصايف
وجلهل الغربيني بذلك ال نستغرب أن يتداولوا رباعيات اخليام 

ا بلغام، فاخليام كان حائرا مثلهم واملصيبة بينهما واحدة، قال ويترمجوه
 :اخليام

 !يتح لفكري حل لغز الوجود  يا حسرتا إن مر عمري ومل
واملسألة أوضح من أن تكون لغزا حمريا، وهي أسهل من أن تكون 
أحجية حتتاج لتفكري طويل، إذ هي بدهية فهذا الوجود خملوق فالبد لكل 

   ©   ¨   §   ¦   ¥﴿: وقد قالت الرسل ألممهمخملوق من خالق، 
ª﴾ ]وما علينا إال أن نتدبر القرآن إن أردنا اليقني القاطع]١٠:إبراهيم ،. 

وليس يف اإلسالم ذلك الضياع وتلك احلرية اليت يعاين منها الفالسفة 
 :ويعرب عنها بعض الشعراء كما قال إيليا أبو ماضي



 

 
 

١٥٩٣ 

 ولقد أبصرت قدامي طريقا جئت ال أدري من أين ولكين أتيت،
فمشيت، أأنا أمشي أم الدرب يسري، لست أدري، وملاذا لست أدري لست 

 .أدري
 ال يدري وال يدري ملاذا ال يدري، وقد قال ابن القيم عن أيب فهو

، وكذلك حنن ما علينا من جهل أيب )وما علينا من جهله(زكريا الرازي 
  .ماضي

 .جاء وملاذا جاء أين من يدري ال من هو الناس وأشقى
 واألرض يذهب هذه احلرية، كما أن سماواتوالنظر يف ملكوت ال

 .املؤمن يقرأ القرآن فيجد السكون والطمأنينة واليقني
 واألرض هو كتاب اهللا املنظور، كذلك سماواتفكما أن ملكوت ال

الذكر احلكيم هو كتاب اهللا املسطور، والقرآن هو الدليل واملدلول معا، وهو 
، فهو ال تنتهي عجائبه وال  خلري خلقه حممد  اهللا الكربى اليت جعلهااآلية

وميكن لكل إنسان أن يتدبره، وما من شبهة أو شهوة . خيلق على كثرة الرد
إىل يوم القيامة إال وفيه اجلواب عنها والشفاء منها، وعلى طالب العلم أن 

لون، لكن ال يقف يبدأ به وحيفظه ويتدبره ويستعني على فهمه مبا قاله األو
عند ما قالوه فقد يفتح اهللا عليه مبا مل يقله أحد قبله، وكان شيخ اإلسالم ابن 
تيمية رمحه اهللا يقرأ يف تفسري اآلية مئة وعشرين تفسرياً وال تروي غليله، 
فيذهب إىل إحدى اخلرائب وميرغ خده يف التراب، ويقول يا معلّم إبراهيم 

همين، حىت يفتح اهللا عليه مبا يشاء، وكان لبعض علّمين ويا مفهم سليمان ف
السلف ختمتان إحدامها كما خيتم سائر الناس، واألخرى يقيم فيها عشرين 

 ليلة كاملة، عاما، أو حنو ذلك يتدبر كل آية ويقف عندها، وقد قام النيب 
   Á  Â   Ã   ÄÅ   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë﴿يقرأ فيها بآية واحدة، هي 

Ì﴾ ]وكان الصحابة الكرام ال يتجاوزون مخس آيات حىت ]١١٨:دةاملائ ،
يعرفوا ما فيهن من العلم والعمل، مع حدة ذكائهم وصفاء خواطرهم، 

 .ومعرفتهم باللغة، واستغنائهم عن األسانيد
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 .وليس من عقيدتنا االعتماد على احلس وحده أو إمهاله مطلقا
صيلها فهو من حكم فاحلس يفيد تصور احلقيقة تصورا مطلقاً، أما تف

 .العقل
وما يسمى يف أوروبا الفلسفة العقلية فيها ما هو حق ينبغي قبوله وفيها 

 .ما هو خطأ ينبغي رده
ولإلنسان حواس ظاهرة وباطنة قد ال يعلم حقيقتها وال كيف حتس، 
وهو ما يقوله املعاصرون اليوم مستدلني بأن اإلنسان قد يتذكر فالنا مث 

 .يلتفت فرياه
 أن اهللا تعاىل ،يدل على أن منطق العرب يف لغتها كما قال الشافعيومما 

علم آدم األمساء كلها فميز اهللا بالتسمية العينية، بني ما يسميه املناطقة النوع 
وما يسمونه الفصل أو احلد والرسم، وما يسمونه هم أو غريهم املشترك 

الطونية إىل الفلسفة اللفظي، والكليات حار فيها الفالسفة منذ الـمثُل األف
ومنطقه الرياضي، ومن ذلك اختالفهم يف " برتراند رسل"املدرسية، إىل 

الكلي الطبيعي أهو موجود عقال؟ والصحيح ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 
من التفريق بني ما يوجد يف األذهان وما يوجد يف األعيان، فالذهن يفترض 

ك يف اخلارج ال يوجد إال معيناً، وجود إنسان كلي أو شجرة كلية، ولكن ذل
كما . فيختلف إنسان عن إنسان وشجرة عن شجرة وحصان عن حصان

يتخلف بياض الثلج مثال عن بياض العاج، ولكل شيء وجود لفظي أو رمسي 
 .أو عيين

وقد بني الشيخ أيضا أن كلمة العقل لفظة جمملة قد يسمى ا نوع من 
 .العلم، وقد تسمى ا الغريزة

 خيتلف الناس فيه قدميا وحديثا مقر العقل، أهو الدماغ أم القلب؟ ومما
بأن مبدأ الفكر والنظر يف الدماغ، ومبدأ : وحيسم الشيخ اخلالف ويفصل فيه
املشاعر والعواطف حملها القلب كاحلب : اإلرادة يف القلب، أي بلغة العصر

دماغ كمسائل والبغض واحلزن واألمل والفرح والسرور، أما التفكري فمحله ال
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الرياضيات والذاكرة واحلافظة وأمثال ذلك، واهللا تعاىل إمنا ذكر يف القرآن 
القلب ألن كل شيء تابع لإلرادة، وذلك مناط التكليف، وألن الدين هو 

 ".رينان"أقوى العواطف البشرية كما قال 
 .]٤٦:احلج[ ﴾¾  ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º﴿: فقال تعاىل

 .]١٧٩:األعراف[ ﴾-   ,   +   *   (﴿: روقال عن الكفا
وهكذا ال جتد يف القرآن الكرمي تشريعا جممال، وإمنا فيه القول الفصل 

 .املبني
وأصل كل علم هو الوحي، ومن ال كتاب له ال يقبل قوله إال إذا وافق 

 .وال تؤخذ منه اجلزية على الصحيح. القرآن، وال يقر على كفره
   s﴿: ، وقال]١٤٨:األنعام[ ﴾H   I   J   K   L   M ﴿: قال تعاىل

t   u   v   w﴾ ]³   ²   ±   °   ¯﴿:  وقال]٤٤:سبأ   ´   µ   
 .]٤:األحقاف[ ﴾¸   ¶

   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ©﴿: وقال عن التوراة والقرآن
 .]٤٩:القصص[ ﴾³

ووقف اإلمام أمحد .  بإتالف كتاب دانيال وإخفاء قربهوأمر عمر 
وحطم شيخ اإلسالم ابن تيمية صنم املنطق والفلسفة . قفته العظيمة يف الفتنةو

، وهذه هي عقيدة وبني عوار كل مذهبٍ وقولٍ غري ما جاء به الرسول 
السلف اليت يفقّه اهللا فيها من يشاء، إذ يف كتاب اهللا ما يغين عن كل قول، 

 . ]٣٣:الفرقان[ ﴾)   '   &   %   $   #   "   !﴿: قال تعاىل
ودرجات اإلميان هي درجات املعرفة الصادقة، وأعلى درجات املعرفة 
هي ما مجع اهللا فيه الدرجات الثالث نور احلس ونور العقل، ونور الوحي، 
ونور الوحي يكون بالنبوة، مث مبتابعة النيب كما كان أبو بكر الصديق، ويليها 

 .درجة التحديث اليت كان عليها عمر بن اخلطاب 
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نبوة غري مكتسبة أصال؛ بل وال اجلزء القليل منها وهو املبشرات وال
وكذلك اإلهلام، وإمنا أتاح اهللا لنا بفضله مرتبة املتابعة ) الرؤيا الصادقة(

واالقتداء وهي ال شك عالية صعبة، ولكنها ممكنة إن مل يكن يف كل اجلوانب 
التأثر بالقرآن، فعلى األقل يف جانب منها،كما يف حسن اخللق أو اجلهاد أو 

ومن اخلطأ الظن بأن التاريخ ما هو إال دورات متعاقبة مع استبعاد أي عنصر 
غييب فيعقب السراء ضراء ويعقب اجلدب خصب، ويعقب اخنفاض السعر 

 ﴾Õ  Ö  ×  Ø  Ù﴿ارتفاع، فهكذا كان يظن اجلاهليون باهللا 
 .تبلعإن هي إال أرحام تدفع وأرض : ، وقال كفار العرب]٩٥:األعراف[

، وهو أعظم البشر وبالوحي تدي العقول وتتنور، ولذلك قال النيب 
   3   2   01   /   .   -   ,   +   *﴿: عقال وأسدهم رأيا، كما أمره ربه

، وملا ترك الصحابة الكرام تأبري النخل مبقضىت ]٥٠:سبأ[ ﴾7   6   5   4
 .ياأي ليس وح) إمنا ذلك رأي رأيته(قال : رأيه ومل يطلع

فهذا ديننا، أما قول الفالسفة واملتكلمني منذ أن وضع الرازي قانون 
التعارض، إنه جيب حتكيم العقل يف النقل ألن العقل يدل عليه وهو الذي دل 
على صحة النقل، فهذا صحيح من جهة الداللة، وخطأ من جهة التحكيم، 

 !امل؟أرأيت لو أن جاهال دلنا على عامل أكنا حنكّمه فيما يقول الع
فباالتباع للوحي جنمع بني العقل والنقل، وبني أن له تعاىل اخللق 

 ليس يف الشريعة قصور، وكما أنه ،واألمر، وكما أنه ليس يف السماء فطور
   Ô﴿ شرع لإلنسان أحكم شرع وأقومه ،خلق اإلنسان يف أحسن تقومي

Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú﴾ ]جانبنا ، وكما أنه تكفل لنا بتسيري]٥٠:املائدة 
الالإرادي، فينبغي لنا أن يكون جانبنا اإلرادي تابعا لشرعه وهداه، وكما أنه 

 ينبغي لنا أن نسجد له طائعني، ومن ، واألرضسماواتيسجد له ما يف ال
 لليت هو أقوم،  وحدهازعم أن أي فلسفة أو نظرية أو عقل أو حضارة دي



 

 
 

١٥٩٧ 

   g ﴿:  ما مل يعلم، قال تعاىلفقد كذَّب اهللا؛ وإمنا هو يف احلقيقة يتبع لنوع
h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s﴾ ]١٨:اجلاثية[. 

واهللا يفتح للمستقيم على شرعه بركات من السماء واألرض، أما من 
 .نسي الذكر فيفتح له أبواب كل شيء مث يأخذه بغتة

 علي وقد كان السلف يتهمون عقوهلم مقابل الوحي، قيل ألمري املؤمنني
 ولو أين نعم، رأيتها بعيين رسول اهللا " أرأيت اجلنة؟ قال بن أيب طالب 

 ".رأيتها بعيين أنا لرمبا زاغ البصر وطغى
 ".لو كان الدين بالرأي لكان باطن اخلف أوىل باملسح من أعاله: "وقال

أيها الناس اموا الرأي يف الدين، فلقد : (وقال سهل بن حنيف 
 ). لفعلتجندل ولو أستطيع أن أرد على رسول اهللا رأيتين يوم أيب 

 وقد كان لنا كنا نكري األرض مث انا النيب "وقال رافع بن خديج 
 ". ولكن ما أمر اهللا ورسوله به خري،يف كرائها مصلحة

 .والنقل عن السلف يف ذلك كثري جدا
فالواجب علينا هو اإلميان واتباع الوحي، ال ما يقوله أصحاب ما 

 ".املدرسة العقلية أو الفلسفة العقلية"ى يسم
   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬﴿: قال تعاىل

¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À﴾ ]٦٥:النساء[. 
ال تثبت : "وقال أهل العلم ومنهم شارح الطحاوية ابن أيب العز احلنفي

 ".قدم اإلسالم إال على منت التسليم
سياسة وال (ل السنة واجلماعة أال يقدم على النص ومن أصول عقيدة أه

 فكيف ، وقد انا اهللا عن رفع الصوت فوق صوت النيب،)عقل وال ذوق
 نطيع الليرباليني ونقدم الفلسفات على هديه؟

واهللا تعاىل إمنا أمر باتباع األنبياء ال اتباع الفالسفة، فما قاله األنبياء 
حماولة الفالسفة واملتكلمني معرفة ، وأصدق وأوضح، وسيدهم هو حممد 

احلق بعقوهلم احملدودة كالذي يريد أن يضع البحر احمليط يف إناء صغري، وقد 



 

 
 

١٥٩٨ 

كان موسى عليه السالم قبل أرسطو بألف وأربعمائة سنة تقريبا، وكان 
 وإمنا أخذ ،بقرون) طاليس(سليمان عليه السالم قبل أول الفالسفة املاديني 

ادقة أهل الكتاب الذين نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم أولئك املضلون عن زن
واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليمان، وساروا على طريق مشركي 

 الذين لوالهم ما كان فالسفة اليونان شيئا مذكورا، وقد ألف ،الفراعنة
 ".خرج من مصر"الباحث أمحد عثمان يف بيان ذلك تارخييا كتاب 

 وأنه جيب ،در كل خري وأصل كل علمواملقصود أن الوحي مص
حتكيمه يف العقول واحلواس، ومن احلقائق القرآنية اجللية أن الكفار يكابرون 

   ¿   ¾   ½ ﴿: الفطرة وهم يف احلقيقة ال عقل هلم وال مسع، قال تعاىل عنهم
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   ﴾ ]١١-١٠: امللك[. 

 ﴾g   h   i   j   k   l   m   n   o   p﴿: عنهموقال أيضا 
 .]٩٧:األنبياء[

فكيف يقتدي من أتاه اهللا القرآن مبن كان ال مسع له وال عقل بل هو 
 غافل ظامل؟

 وكيف نصفهم بأم متقدمون راقون وهم ذه احلال؟
وواقعهم نفسه يشهد حبريم وغفلتهم وضالهلم، وشدة حاجتهم إلينا 

 اهللا ووحيه، ونبصرهم مبا هم عنه غافلون من أمر اآلخرة، كي نبلغهم هدى
 .وننقذ جمتمعام مما هي فيه من أسباب الدمار ولكن اكثر الناس ال يعلمون

ونسأهلم أيهما خري أن يكون للمعرفة أكثر من مصدر أم مصدر واحد؟ 
وهم إمنا كانوا دميقراطيني أو عقالنيني كما يقولون ألنه ليس لديهم وحي 

 .عصومم
 .وبذلك فتح الفالسفة على أنفسهم ثغرة السفسطة والشك

والسفسطة القدمية والشكاك املعاصرون، يقولون إن املعرفة كلها ذاتية 
ظنية احتمالية، ال قطع فيها ومنهم بروتا جوراس اليوناين، ويقابلهم من يقول 



 

 
 

١٥٩٩ 

ضها إن املعرفة كلها قطعية يقينية، ويذكرون هلا مصادر بعضها خيايل وبع
 .حقيقي

واليهود والنصارى يعتمدون على ما يف كتبهم، وبعضها خرافات 
وضالالت وبدع، أو إعمال منهم للمتشابه من األلفاظ، وحيق لرجال الدين 
من األحبار والرهبان والبابوات والكرادلة واملطارنة والقساوسة والكهان، أن 

  .حيكموا على أي مصدر بأنه خرافة أو منحول أو خيال ذايت
 من النفس يف اهللا أودع وما الفطرة صدق والغنوصية الصوفية رأى وملا
 حصوهلا وميكن القلوب، على ترد واردات احلق إن قالوا البديهية، املعارف
 ".اليوغا "اوس يسميه ما أو واملعاناة، بالرياضة

يزعم أن كل ما يقال عن أن " منيس عبدالنور"والقس القبطي الكذاب 
وعلى هذه العقيدة الضالة " شبهات ومهية"جنيل حمرفان؛ ما هو إال التوراة واإل

يف أمريكا وأوربا، فجعلوا مصدر املعرفة " األساسيون"أو " األصوليون"
 .كتام الذي امتزج به أفكار بشرية وال ميكن التمييز بينهما

واملسلمون عرفوا مصادر املعرفة احلقيقية قبل الغرب بقرون، وال يزال 
: صدر رباين حمفوظ ليس عندهم غريه، قال شيخ اإلسالم ابن تيميةلديهم م

منها ما ال يعلم إال بالعقل ومنها ما ال يعلم إال بالسمع : العلوم ثالثة أقسام"
 ".ومنها ما يعلم بالسمع والعقل) أي باخلرب وأعظمه الوحي(

 ."احلس والعقل واملركب منهما: "طرق العلم ثالثة: "وقال
عل للمعرفة مصدرا واحدا، هو العقل، مث كفر أكثر وكان أرسطو جي

الناس بالعقل واستندوا إىل التجربة، وهذا حال العلم احلديث منذ أن صنع 
 .جاليلو املرقب ليكون احلس هو املصدر للعلم، وليس جمرد التفكري

 ).البندول(وكذلك صنع اخلطّار 
إن العلوم كلّها  (:وكثري من الباحثني اليوم يقولون تبعا للنظرية النسبية

، )نسبية، وليس يف الوجود علوم مطلقه وال قيم مطلقة وال أخالق مطلقة
 .وهكذا
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والغربيون ملا هربوا من الدين جعلوا العلم بقرة مقدسة، يرجعون إليه يف 
كل مشكلة ويستمدون منه كل معرفة، وسار على ذلك أكثر اخللق فإذا 

 إىل العلم احلديث، وقالوا إن أعجبتهم قصة أو قرأوا عن أسطورة نسبوها
الذين هبطوا (العلم احلديث يقرها، وذلك مثل مؤلفات أنيس منصور ومنها 

وكتابات )! أهال وسهال(يف جملة ) راجي عنايت(وكتابات ) من السماء
 ).مقابلة صحفية مع جين مسلم(و) مثلث برمودا(عن ) عيسي داود(

 أي ، الطرف اآلخرإىل" ليكونت دي نوي"وانتقل الطغيان كما قال 
قالت : من رجال الكنيسة إىل رجال العلم، وأصبح الناس بدال من أن يقولوا

التوراة أو قال األقدمون أو قال أرسطو، يقولون قال العلم احلديث أو قال 
العلماء أو قال األطباء، وما أشبه ذلك ال سيما إذا جهلوا أمراً أو غابت عنهم 

، وقالوا إن )اليكسس كارل(ان عن الدكتور  كما غابت حقيقة اإلنستهحقيق
 أو بشروا بأن العلم البشري ،على العلماء أن يضاعفوا جهودهم ملعرفته

 .سوف يكتشفه مستقبال فهم كالطائر احملبوس يف القفص
احلل هو أن جيتمع كل مشرعي العامل ليضعوا للبشرية " فوكوياما"وقال 

 !ما تسري عليه
مصدر للمعرفة هو الوحي املعصوم من أما املسلمون فيجعلون أهم 

الكتاب والسنة، مث كل مصدر آخر صحيح كالعقل والتجربة واحلس، ال 
سيما وأن الوحي خيربنا عما ال نعلم وال نستطيع معرفته عقليا وال يدخل 
حتت التجربة كقصة نوح وهود وصاحل وشعيب ويونس وإبراهيم وموسى 

 احلقائق ما ال يعرفه غريهم ويفصل املسلمون يف أنواع ،وعيسى ويونس
  :فيجعلوا أقساما

 منها ما هو فطري كمعرفة اهللا ومعرفة ان الكون خملوق، وقد -١
يسمون ذلك العلم الضروري أو البدهي، ومنه ما يتفق عليه كل العقالء مثل 
كون الكل أكرب من اجلزء والصدق خري من الكذب، وكون العدل خري من 

  .اخليانة، وقد تقدم ذكرهالظلم، واألمانة خري من 



 

 
 

١٦٠١ 

 منها ما هو كسيب أي يأيت بالتعلم واالكتساب ويتطور تراكميا وبه -٢
تنتقل احلضارات من طور إىل طور، ويؤمن اإلنسان بنظرية بعد أن كان 

، وقال )إمنا العلم بالتعلم( بقوله وهذا ما عرب عنه الرسول . يؤمن بعكسها
   R   S   T﴿: ، وقال]١٠١:نسيو[ ﴾[   \   ]   X   Y   Z﴿: تعاىل

U﴾ ]٩:الروم[وقال ، :﴿P   Q   R   S﴾ ]وكثري مما ورد يف ]٦: ق ،
القرآن احلث على علمه ومعرفته، مثلما أرى اهللا خليله إبراهيم ملكوت 

  . واألرض ليكون من املوقننيسماواتال
 ومنه ما يعلم باحلس كاحلرارة والربودة والطول والعرض والكبر -٣

غر والرائحة الطيبة أو الكريهة، وعلى كل حال العلم البشري حمدود والص
 .]٨٥:اإلسراء[ ﴾É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿: مهما كانت مصادره، قال تعاىل

: وملا خاف اخلضر على موسى أن يفنت مبا رآه من العلم عنده قال له
ئر ليس ما عندي وعندك من العلم يف جانب علم اهللا إال كما أخذ هذا الطا"

 .لطائر غمس منقاره يف البحر". من البحر
   {﴿: وإمنا يفرح فرح البطر مبا عنده من العلم من مل يؤمن بالوحي

 .]٨٣:غافر[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~
ومن الفرح املذموم بالعلم ظن بعضهم أن الرزق أو الرفاهية االقتصادية 

   "﴿: كما قال قارونهي بسبب اخلطط احملكمة أو التوجيهات السديدة، 
 .]٧٨:القصص[ ﴾&   %   $   #

فاهللا تعاىل هو الذي علمنا ما مل نكن نعلم، وأوحى بأعظم العلم إىل 
   ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º﴿أنبيائه، ومنحنا أدوات العلم، 

¾   ¿   À   Á   ÂÃ   Ä   Å﴾ ]٧٨:النحل[. 
يمان ما مل يفهمه وهو الذي علم يوسف تأويل األحاديث، وفهم سل
 مامل يكن يعلم، أباه داود عليهم السالم مجيعا، وهو الذي علم نبينا حممداً 
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وأخربنا صلوات اهللا وسالمه عليه عن كل شيء، كما جاء يف سريته وسنته، 
 .وكما ذكر عنه أخوه عيسى بن مرمي يف اإلجنيل

ج  أخربنا بكل شيء، وأجاب عن كل سؤال وعلمنا ما حنتاومع أنه 
إليه، ذكر أصناف الناس يف تلقي ما جاء به، وأن مثل ما بعثه اهللا به من 
اهلدى والعمل كمثل األرض اليت منها النقية، ومنها أجادب، ومنها قيعان، 
أي أن بعض الناس ينتفع بعلمه وينفع غريه وبعضهم كالشمعة حترق نفسها 

 .لتضيء لغريها، وبعضهم ال خري فيه ال لنفسه وال لغريه
العلم الكسيب مهما كان ال يغين عن تعليم اهللا ووحيه؛ بل رمبا كان و

   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £﴿وباال على صاحبه قال تعاىل عن عاد 
ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶   ¸﴾ 

 .]٢٦:األحقاف[
 ".أويت ذكاء ومل يؤت زكاء: "وقال ابن تيمية عن ابن عريب

 :قيوقال أمحد شو
 إذا كان يف علوم النفوس رداها  لم الذي تدعونهوأف على الع

وليس من العلم إنكار حقائق األشياء بالسفسطة يف العقليات والقرمطة 
 .يف السمعيات

 :والسفسطة أنواع
 منها ما ينكر احلقائق الثابتة لدى العقالء، وهم الذين قال عنهم -١

اجلاحدون النافون (تيمية بأم ووصفهم ابن " العنادية"اإلجيي واملتكلمون 
 ).املنكرون للمعلوم، إما بقوهلم إنه غري موجود أو إنه غري معلوم

 ).هذا املذهب أوله سفسطة وآخره زندقة: (وقال
 من يشك يف أي شيء وال يدري أهو حق أم باطل، وهم الذين -٢

وكذلك املعاصرون، ومسوهم أهل الشك " الالأدرية"يسميهم املتكلمون 
 ومنهم من ،)وكذا مساهم ابن تيمية(ريب فيما ال يشك فيه وال يرتاب، وال

 .وغريمها" تشارلز داروين"و" ديفيد هيوم"الغربيني 
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 من يكابر حىت يف احملسوسات إذا مل تكن ثابتة عنده، وإذا طار -٣
، ووصفهم ابن "عنادية"ومساهم املتكلمون ) عرت ولو طارت(الغراب قالوا 

 جيعلون احلقائق تبعا للعقائد، وهؤالء املكابرون ال يلتزمون تيمية بأم الذين
بالضوابط املعرفية وال يؤمنون بأي آية، بل يؤمنون مبا يشاؤون فقط ويقولون 

 .هذا عندنا صواب أو خطأ
وللرد على أصحاب السفسطة وضع أرسطو منطقه وذهب أفالطون إىل 

حتدث عنها الرازي وابن اإلشراقية اليت:  وظهر أثرمها يف الفلسفتني،لهثُم 
 .سينا، والعقلية اليت سار عليها ابن رشد
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  ثانياً 
 املنهج العلمي والتأليف
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احلضارة البشرية كالنهر الذي له روافد كثرية، وكل الشعوب هلا إسهام 
ما فيها، على أن اإلسهام األعلى يف احلضارة املعاصرة إمنا هو للمسلمني 

ر الغربيني إمهاهلم وجيعلون احلضارة الغربية نتاج علمي الذي يتعمد أكث
 .خالص للغرب وحده

األرض اليت ال يزيدها التقدم  األمة الوحيدة يف -وهللا احلمد-حنن 
ي إال إميانا، واليت تؤمن بأن هذا الكون العجيب ليس فيه شيء عبثي ملالع
ن، حىت ما بل األمر كله مقدر حمكم وأنزل اهللا فيه من كل شيء موزو. قط

   À   Á   ¿   ¾﴿ :يراه البشر عشوائيا مثل قطرات املطر قال تعاىل
Â   Ã   ÄÅ   Æ   Ç   È   É   ÊË   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô   

Õ   Ö   ×   Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ﴾ ]٥٩: األنعام[. 
واملسلمون هم أول من عرف مناهج البحث العلمي وحرر طرائقه، 

لموا عن املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي، وعن القياس وأنواعه، فتك
 .وعن العلة والفرق بينها وبني احلكمة يف التشريع

كما تكلموا عن مقاصد الشريعة وعن ضرورة اجلمع بني األدلة، وأن 
 .املنهج الصحيح هو اإلعمال وليس اإلمهال

طق الصوري اليوناين كما كان هلم منطقهم اخلاص، فلم يأخذوا من املن
إال ما يرونه حقاً، وإمنا أخذ به من يسمون الفالسفة، فضلّوا وأضلوا، ورد 

افت "عليهم املتكلمون، وممن رد عليهم أبو حامد الغزايل يف كتابه 
 ".الفالسفة

ونقد شيخ اإلسالم ابن تيمية املنطق الصوري بأكثر وأعظم مما نقده 
د على املنطقيني أن احلس والتجربة بعده بقرون، وقرر يف الر" هيجل"

 .مصدران للعلم الصحيح
أن الدليل العقلي " درء تعارض العقل والنقل"كما قرر يف كتابه العظيم 

الصريح ال يتعارض مطلقا مع الدليل الشرعي الصحيح، وبني خطأ قانون 
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التعارض، الذي قال به الرازي من املتفلسفني األشعريني، أو القاضي املعتزيل 
 .بد اجلبار اهلمداين، وانتشر يف كثري من كتب الكالم واالعتزالع

واملعاصرون اليوم يعتمدون على العلم التجرييب الذي ينسبه الغربيون إىل 
، ويدعون إىل منطق جديد، كاملنطق الرياضي الذي يقول "فرانسسن بيكون"

م على ، والليرباليون يف العامل اإلسالمي يقيسون اإلسال"برتراند رسل"به 
النصرانية بذريعة أن كال منهما دين، ويقولون إن الدين يعتمد على النقل، 

 تعتمد على النص الديين ،كما يزعمون" احلنبلية"وإن املدرسة السلفية أو 
وحده بال تفكري، بل كل الدعاة نصوصيون متعصبون يريدون إرجاعنا إىل 

 .إخل.. القرون الوسطى وعصر اجلمال واحلياة القدمية
وهؤالء مع دعاواهم العريضة ال جيدون ولن جيدوا لدى الغربيني مثل 
علم الرجال، ومعرفة أحوال الرواة أبداً، فضال عن أن جيدوا معرفة املعلَّل 
والشاذ واملنكر والغريب، وأمثال ذلك مما هو نقد للمنت وليس للسند، بينما 

فع أو جتربة يقول املسلمون ال سيما أهل السنة واجلماعة إن أي علم نا
صحيحة فنحن أوىل به من الكفرة، وينبغي لنا أخذ احلق من أي مصدر 
كان، وكذا احلكمة ولو قاهلا جاهلي، إذ ليس كل كافر أو جاهلي خمطئ يف 

 .كل قول
 كان يستشهد بأقوال العرب يف اجلاهلية، وكان الصحابة فالنيب 

 .يتمثلون بأشعار اجلاهليني
ال يذكر ورمبا يرجح، ما كتبه أبو الفرج وكان العلماء كابن حجر مث

 .، مع أن األصبهاين رافضي كما هو معلوم"األغاين"األصبهاين يف كتابه 
 أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فكثريا ما يعيب االعتماد على ما يقوله 

، "األصنام"اإلخباريون، أو املصنفون غري الثقات كابن الكليب صاحب كتاب 
املنسوب للواقدي، وبعض ما " فتوح الشام"وثوقة كـوعلى املصادر غري امل

ينسبون من الكتب للغزايل، وبعض ما يضعه اخليال الشعيب من قصص 
، وقصة البطال وسرية )ولعلها ذات اهلمة(وحكايات، كقصة األمرية دهلمة، 
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عنترة، وقصة رأس الغول وأمثال ذلك، وهذه اخلزعبالت خري من أساطري 
 يعتمد عليها الغربيون، ويقولون إن األسطورة الفالنية اليونان والرومان اليت

تدل على كذا، وجيعلوا مصدرا، ويقولون إن اخليال إمنا جلأ إىل األسطورة 
 !!للتعبري عن أمر حقيقي

 ".الفولكلور"ومثلها ما ورد يف التراث الشعيب 
وهنا قصة طريفة يعرفها أهل اجلنوب، وهي أن ثوراً هائجا خرج من 

ال، هذا : هذا من الفلكلور؟ قالوا:  فقال أحد اخلواجات احلاضرينمربطه،
 !انفك الثور

ولتفاهة األسطورة عند العرب كان املشركون يتهمون القرآن الكرمي 
   J   K﴿ بأنه كتب تلك األساطري، بأنه أساطري، ويتهمون النيب 

L   M   N   O   P   Q   R﴾ ]وملا ترجم ]٥:الفرقان ،
 مع ،تب األعاجم مل يعربوا األساطري والشركيات وكل اخلرافاتاملترمجون ك

 .أن أكثر املترمجني غري مسلمني
 عند الغربيني، ومرقص عند -ومنهم يونج-" فرويد"بل إن ناقدي 

" اليكترا"وأسطورة " أوديب" يعيبون عليه بناء نظريته على أسطورة ،الشرقيني
 .قدميا" سوفوكيل"اللتني وضعهما 
 ال يعتمدون أبدا على قصة موضوعة، بينما ال جتد الغربيني واملسلمون

يكتبون يف أي حدث إال وينسجون الكثري من خياالم، وتبعهم يف ذلك 
" فتاة كربالء"و"  رمضان١٧" مثل جرجي زيدان صاحب ،بعض الشرقيني

 .وأمثاهلا، وصار كثري من الكتاب على املنهج اخليايل الرومانسي
 صاروا يعربون ، قليال وعرفوا املنهج العلمي الصحيحوملا تطور الغربيون

، "من املرجح"و" حيتمل"و" قد"و" رمبا"عن أفكارهم بأساليب احتمالية، مثل 
وأمثال ذلك مما تراه يف كتبهم ويف كتب من نقل عنهم، كالدكتور طه 
حسني، أو الدكتور علي سامي النشار، وكذا من يؤلف بلغتهم مثل حممد 

 .بعض العلم يقيين ينبغي التعبري عنه بعبارات قطعية جازمةأركون، مع أن 
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هذا والناس يتفاوتون يف العلم ويتنوعون فيه حبسب ما أتاهم اهللا من 
الفهم أو االطالع، ومن أهم ما ينبغي معرفته معرفة عدوهم، ال سيما 
واملسلمون اليوم يواجهون عداوة هذه اجلاهلية الغربية وكيدها، مع أن الناس 

 :ذلك مراتبيف 
 معرفة اجلاهلية تفصيال مع معرفة اإلسالم تفصيال، وهذا هو أعلى -١

مراتب املعرفة، وكان على هذه املرتبة اإلمام الشافعي وشيخ اإلسالم ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم، وهي طريقة القرآن الكرمي، حيث أبطل كل دعاوى 

   $   #   "   !﴿: ىلاملشركني وبني القول الفصل يف كل مسألة، قال تعا
، والعقيدة يف ذاا سهلة فطرية ال ]٣٣:الفرقان[ ﴾)   '   &   %

حتتاج إىل تلقني، وإمنا يأيت الكتاب والسنة ليبني للفطرة طريقها القومي حىت ال 
 .تضل وختطئ

 معرفة اجلاهلية تفصيال ومعرفة اإلسالم إمجاال، كما كان الشيخ -٢
، حيث فصل "مقاالت اإلسالميني" يف كتابه أبو احلسن األشعري ال سيما

كالم املعتزلة وأشباههم مث أمجل القول يف عقيدة أهل السنة ويف اعتقاده 
إياها، وهكذا كل من نشأ على عقيدة غري إسالمية مث عاد لإلسالم احلق، 
كما غير الدكتور عبدالوهاب املسريي عقيدته اليسارية إىل اإلسالم، وكما 

ر عبدالرمحن بدوي عقيدته من الوجودية إىل اإلسالم والدفاع عن غير الدكتو
 .القرآن

وكما حتول الدكتور زكي جنيب حممود من الفكر الغريب املفصل، إىل 
الفكر اإلسالمي امل، وكذلك نعيم بن محاد الذي كان جهميا مث رجع إىل 

 .السنة
، مثل أكثر  من يعرف اإلسالم على التفصيل ويعرف اجلاهلية إمجاال-٣

 .العلماء والفقهاء ال سيما من يعيب على ابن تيمية تفصيله
 من ال يعرف اإلسالم على التفصيل وال اجلاهلية، وذلك كأكثر -٤
 .العوام
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وقد أطال ابن تيمية رمحه اهللا يف بيان أمهية املرتبة األوىل يف كتابه 
السفة، وعلى ، كما رد على الفلسفة والف"درء تعارض العقل والنقل"العظيم 

 قدم لذلك بكالم ،"منهاج السنة"املنطق واملناطقة، وملا رد على الرافضة يف 
وآراءهم الفاسدة اليت انتقلت " امليتافيزيقا"طويل هدم فيه كالم الفالسفة يف 

منهم إىل املتكلمني ال سيما املعتزلة، مث منهم إىل متكلمي الروافض، كما هو 
ات اليونانية الباطلة، هي اليت انتقلت اليوم معلوم لكل مطلع، وهذه النظري

ومنهم -كما رأيت وقرأت إىل كتب اإلمساعيلية، فتجد آراء مشركي اليونان 
 وأشباههم انتقلت إىل إخوان الصفا الزنادقة املعروفني، وهي اليوم -أرسطو

! موجودة يف كتب اإلمساعيلية، وينشروا ضمن ما يسمونه التراث الفاطمي
يطان واحد يوحي إىل هؤالء، وإىل هؤالء وتصيب ملّته من وهكذا فالش

 .يهتدون بغري هدى من اهللا يف أي زمان ومكان
وكان عمر بن اخلطاب بعقله الفذ وتفكريه السليم، قد تنبه لذلك قدميا 

 ".إمنا تنقض عرى اإلسالم إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية: "فقال
، فإنه إذا مل يعرف ال علم عمر وهذا من كم: "قال ابن القيم

، فإنه من اجلاهلية وحكمها، وهي كل ما خالف ما جاء به الرسول 
، فهو عني اجلاهلية، فإا منسوبة إىل اجلهل، وكل ما خالف الرسول 

 ).١٠٠الفوائد ص(، "اجلهل
وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل، فأبغضها : "مث قال ابن القيم

ر منها ودفعها عن نفسه، ومل يدعها ختدش وجه إميانه، وال هللا وحذرها وحذّ
تورثه شبهة وال شكا، بل يزداد مبعرفتها بصرية يف احلق وحمبة له وكراهة هلا 

 ".ونفورا منها، خري ممن ال ختطر بباله وال متر بقلبه
وصدق ابن القيم، فإن اطالع طالب العلم املتمكن من دينه وإميانه على 

بية، والفلسفة الغربية جيعل املؤمن يعرف مقدار ما فيها من النظريات الغر
التفاهة والضآلة واالحنطاط، ويؤمن باإلسالم عن يقني واستعالء وبصرية، 
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 وال يستوي الذين يعلمون والذين ال ،وإذا نقضها كان نقضه عن علم
 .يعلمون

 :والعلم حبر ال ساحل له، وال يشبع منه طالبه، وليس له اية، قال 
 ).طالب علم وطالب مال: منهومان ال يشبعان(

وهنا تعجبين كلمة قاهلا الشيخ عبداهللا القادري جزاه اهللا خريا ملا سئل 
 ".أنا أيته: هل انتهى حبثك؟ فقال

وينبغي لطالب العلم أن أن يتبحر يف العلم ما استطاع وأن خيتار فيما 
ويقدم املهم . مه ويعلمههيقرأ و الغىن له مع ذلك من اللجوء إىل اهللا كي يف

 .على األقل منه أمهية
وشيخ اإلسالم ابن تيمية ملا رأى إعجاب أيب حيان النحوي بكتاب 

 .أخطأ سيبويه يف كتابه يف حنو مثانني موضعا: سيبويه قال له
  :وملا قال له أحد مريديه مل ال تؤلف كتابا يف اللغة؟ قال متمثال

 ا الربق إين عنك مشغوليا أيه  تألق الربق جنديا فقلت له 
إذ محاية حوزة الدين بالرد على الفالسفة واملناطقة واملتكلمني واملعتزلة 

 وحاجة الناس للفقه ،واملرجئة والرافضة واخلوارج واليهود والنصارى أهم
 .أشد من حاجتهم إىل النحو وبذلك اشتغل شيخ اإلسالم

مثل حال أكثر وضد العلم اجلهل، وأعظم اجلهل؛ اجلهل باهللا تعاىل 
الغربيني، ومن جهلهم به أم ما قدروه حق قدره، ولو أن اليهود قدروه حق 
قدره لعرفوا حكمته يف إنزال الكتب وإرسال الرسل، ولكنهم أنكروا ذلك 

 ولو أن املشركني قدروا اهللا حق قدره ،كما ذكر اهللا عنهم يف سورة األنعام
زه أن تكون األرض مجيعا قبضته ه تعاىل عظيم كبري قادر ال يعج أنلعلموا،

 . مطويات بيمينه كما ذكر يف سورة الزمرسماواتيوم القيامة وال
ولو أن املالحدة قدروا اهللا حق قدره ملا قالو إنه غري موجود، وإن هذا 
الكون جاء صدفة وتطور تلقائيا، فكذبوا ما ذكر اهللا يف سورة الطور 

 .وغريها
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 ولذلك ،ما قدر اهللا حق قدرهوهكذا كل من كفر أو ضل أو عصى 
 !]١٣:نوح[ ﴾5   4   3   2   1   0﴿قال نوح لقومه 

ال تنظر إىل صغر : "ومن عرفه تعاىل مل يعصه، قال بالل بن سعد
وددت أن : "وقال أحد السلف"! املعصية وانظر إىل عظمة من عصيت

 ".جسمي قرض باملقاريض وأن اخللق مل يعصوا اهللا عز وجل
 يريد العلم ليصل إىل اليقني، وهلذا ذهب بعض املتكلمني واإلنسان إمنا

احليارى إىل شيخ صويف ليتعلم منه اليقني، ويف درب الشك املظلم انقضى 
 :عمر كثري من املتكلمني والباحثني حىت قال فيهم الشهرستاين

 وسيرت طريف بني تلك املعامل  لعمري لقد طفت املعاهد كلها 
 على ذقن أو قارعا سن نادم  ر فلم أر إال واضعا كف حائ

ومن هؤالء احليارى ابن أيب احلديد وفخر الدين الرازي واحلموي 
 .وغريهم

أبكار "الذي صنفه الرازي أو " أساس التقديس"وقارن مثال بني 
، والذهيب يف "احللية"الذي صنفه اآلمدي، وبني ما كتبه أبو نعيم يف " األفكار

 . يف صفة الصفوةسري أعالم النبالء، وابن اجلوزي
والكالم يف التأليف كالكالم يف العلم، بل رمبا كان أوضح، ال سيما 

 :عند املقارنة بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية
ففي حني أنه مضت قرون عدة مل يكتب الغربيون فيها شيئا قط، جند أن 

مية ابن تيمية وحده كتب حوايل ألف كتاب بعضها عدة جملدات يف فنون عل
 جملد، وأن ابن ٨٠٠يف " الفنون"خمتلفة، وأن ابن عقيل قبله كتب كتاب 

، وأن بعض العلماء قسم مؤلفات "تاريخ دمشق"عساكر كتب كتابه الضخم 
 !النووي الذي تويف قبل األربعني على أيام حياته فوجدها كراسة كل يوم
زاد  "وكان ابن اجلوزي أيضا من املكثرين املتبحرين فألف يف التفسري

، ويف "صفة الصفوة"و" املدهش"، ويف الوعظ "املنتظم"، ويف التاريخ "املسري



 

 
 

١٦١٤ 

، وله كتب أخرى كثرية نتجاوزها عن "صيد اخلاطر"احلكم والتجارب 
 .عمد

الذي كتب يف فنون ال يزال الغربيون حيومون " اجلاحظ"ومن املكثرين 
ه كما ترى يف كتابه حوهلا، وأصلح كثريا مما قاله فالسفة اليونان، بل خطَّأ

 .مثال" احليوان"
واملكثرون يف التأليف كثريون جدا ال حيصيهم عدنا، ويف كل يوم 
تقذف املطابع بكتب حمققة لعلمائنا مل نكن نعلم عنها شيئا، وبعضها جملدات 

 .ألقالم يف احملابرا حيتاجون كثريا إىل غمس أن القدماءعدة، مع 
يس ما يقال دائما على ظاهره، فبعض ومما ينبغي للمسلمني علمه أنه ل

األهداف خيفيها أصحاا خصوصا ما كان منها سياسيا، وحنن نعلم أن 
نعم األمريكان مدمنو ! ألمريكا أهدافا غري الثروات اليت يف الدول النفطية

 سنتا إن مل يكن على ظهر ٩٧نفط، والنفط العراقي ال يكلف برميله إال 
العراق ليس السيطرة على النفط فحسب، كما األرض، غري أن الدافع لغزو 

يروج له األمريكان أنفسهم تغطية على الدافع األساس الذي طالبت به 
مراكز حبوثهم وقوى الضغط لديهم، وهو احلفاظ على أمن إسرائيل ومنع 
صدام حسني من إحراقها بالكيماوي املزدوج، وقد نشروا يف أمريكا املقال 

إا إسرائيل يا غيب، : والصحيح هو قول) يبإنه النفط يا غ(املشهور 
واملعروف أن اليهود خيافون جدا من شدة بأس العراقيني ويتالفون املواجهة 

 !!معهم بأي مثن
 -رمبا مبعونة أمريكية–  كانت إسرائيل،وقبل أن حيتل األمريكان العراق

 :وقد قال بوش لشارون ملا دخل بغداد. قد دمرت املفاعل النووي العراقي
اآلن أمنت إسرائيل، ومثل ذلك قاله أوباما ملا وقّعت إيران االتفاق النووي، 
مث إن ترامب زاد على ذلك بأن أمر عمالءه بأن جيهروا بأن مقاومة إسرائيل 

 .الصهاينة ذلك يف وتبعه !إرهاب



 

 
 

١٦١٥ 

وكل من يربر ألمريكا أفعاهلا هو شريك هلا، والليرباليون يف اخلليج 
ا بدعوا الحتالل السعودية، كقول أحدهم مرحبا يزيدون على التربير هل

 .بالدميقراطية ولو جاءتنا على ظهر دبابة أمريكية
أمريكا غزت العراق من أجل أنه ميتلك أسلحة دمار شامل، : وقال آخر
 فيه ما هو أخطر من أسلحة الدمار -ويقصد السعودي-واتمع هنا 

 ).املدينة(الشامل، ونشرت ذلك جريدة 
 !م كثرية ولكن ال أحد يتهمهم باإلرهاب والتطرف والطائفيةوأقواهل

 .واملنهج العلمي يتغري وفق العوامل الزمنية والسياسية
وبانتقال قيادة الغرب إىل أمريكا انتقل االستشراق من املرحلة الفردية 

وبذلك تغريت وسيلة ! إىل مرحلة خزانات الفكر ومراكز البحوث األمريكية
 .العلم الغريب

ما هو إال تطوير أو تكرار، ملا قرره اليهودي " برنارد لويس"ما كتبه و
أن البخاري رمحه اهللا " جولد زيهر"من قبل، حيث زعم " جولد زيهر"اآلخر 

هو أول من علّم املؤلفني حذف األسانيد، ناسيا بل متجاهال احلكمة يف أن 
وصلها كلها البخاري علّق بعض األحاديث، وأن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا 

مث " جرينباوم"يف تغليق التعليق، وعلى ج جولد زيهر سار تلميذه 
 ".برناردلويس"

بعد هجرته من اجنلترا بالتنظري للحزب الصهيوين " برنارد لويس"وقام 
، "برنستون"، إىل جانب عمله أستاذا يف جامعة "احملافظون اجلدد"النصراين 

عرف اللغة التركية حيث زار تركيا كما أنه اطلع على األرشيف العثماين وي
 !قبل حوايل نصف قرن، وهذا بالنسبة جلهل األمريكان علم غزير

الصغري، أصبح " بوش"وكما كان فريد زكريا منظِّرا للقوة الصلبة أيام 
، وال ندري من سيختاره ترامب هلا "أوباما"منظِّرا للقوة الناعمة أيام " ناي"

 !!أم أنه يكتفي بآرائه املتناقضة



 

 
 

١٦١٦ 

وبعد أن كانت القوى املخالفة لسياسة بوش قوى شريرة مارقة، 
ليقول إا قوى متسترة، وإن احلرب " أوباما"واحلرب عليها ضرورة، جاء 

 .عليها عادلة وأخالقية، وذلك ما أملته عليه مراكز البحوث
 !مث إن ترامب نقل ذلك نقلة أبعد فقال إا واجبة

و املسلم، ولكن اهللا تعاىل النصارى فهأما العدو الدائم عند اليهود و
 .]٣٠:األنفال[ ﴾k   l   mn   o   p   q﴿: قال

سبع دول، غري قوته الناعمة اليت " أوباما"وذه العدالة االنتقائية هاجم 
تعمل يف كل دولة تقبل االستثمارات األمريكية والشركات األمريكية، 

 ".االستثمار األجنيب"وتسمي االستعمار اجلديد 
عقداً دفعة واحدة، ) ٧٠(وملا جاء ترامب وقع مع السعودية وحدها 

) الشركة الشيطانية(ومنها عقد الشركة اليت يسميها أهلها وليس أعداؤها 
  .للمبيدات احلشرية) مونسانتو(وهي شركة 
 ،"جستا "قانون تفعيل تأجيل ميكنه ترامب أن وقانونيا قضائيا ومعلوم

 .إلغاءها ميلك ال ولكنه
 أكرب الشركات األمريكية ذات االستثمار يف دول اخلليج شركات ومن

التبغ وهي جتارة مرحبة للغرب، ومدمرة للمسلمني صحيا وماديا، وقد نشرت 
اليمامة السعودية أن بريطانيا تبيع من السجائر للسعودية بكذا مليار فكيف 

علموهم األمريكية؟ وبالتدخني انتقم اهلنود احلمر من أعدائهم البيض حيث 
" شومسكي"، والتدخني هو كما عبر "ديورانت"هذا الداء املهلك كما يقول 

 !بطل العامل يف القتل
على أن العدل يقتضي منا القول بأننا وإن تابعنا أمريكا يف حظر 
التدخني يف بعض األماكن ال نتابعها يف إجبار شركات التبغ على دفع 

 .تكاليف عالج املدخنني
م عزوف األمريكيني عن السجائر اإللكترونية ومن املشاهد اليو

فتكلفتها املادية أكثر وخطرها أكرب، وإمنا احلل عندنا هو ترك التدخني كله 



 

 
 

١٦١٧ 

ومن ، اإلليكتروين والعادي، وجزى اهللا خريا من كانوا حيذروننا منه جمانا
 ".مطوع"، غري أن أكثر الناس يهزأون به ويقولون "الشيشة"أخته 

 :ياسةالعلم مطية للس -
استخدم أعداء اهللا العلم مطية للسياسة منذ قدمي الزمان، ورمبا كان 

ولفرعون سياسة . فرعون أشدهم، حني سأل موسى عن التاريخ القدمي
 :خاصة يتبعه فيها كلها أو يف بعضها من جاء بعده، وهذه بعض مالحمها

 .]٤:القصص[ ﴾¦   ¥   ¤﴿ تقسيم اتمع إىل طبقات -١
 .]٣٦:غافر[ ﴾a   `   _   ^﴿الومهية  املشروعات -٢
   %   $   #﴿ اام خمالفيه بتغيري العقيدة واإلفساد يف األرض -٣

 .]٢٦:غافر[ ﴾3   2   1   0   /   .   -   ,   +   *   (   )'   &
   Å   Æ   Ç   È   É ﴿ اام خمالفيه بأم قلة بالنسبة للموافقني -٤

Ê   Ë   Ì   Í   Î   Ï   Ð﴾ ]عون دائما، ]٥٦-٥٤: الشعراءوهكذا يد ،
 !فأكثرية الشعب هم مع السياسة الفرعونية

 ﴾©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �﴿ االستبداد يف الرأي -٥
، فحسب السياسة الفرعونية ليس هناك إال رأي واحد، هو ما يراه ]٢٩:غافر[

 .فرعون فقط
اده، ورمبا كان جمرد وارث  التعايل مبا هو قبله وليس من صنعه وإجي-٦

 .]٥١:الزخرف[ ﴾J   K   L   M   N   O   P   Q   R﴿: له
 .]١٢٧:األعراف[ ﴾ t   u ﴿ االعتداد بالقوة -٧
   À   ¿   ¾ ½﴿:  اام من يدعو إىل اهللا بأن له غايات خفية-٨

Á   Â﴾ ]٣٥:الشعراء[. 
 قبل عمل أي  القول بأنه وحده صاحب القرار وال بد من استئذانه-٩
 ، فكيف يؤمن أحد بال ترخيص؟]٧١:طه[ ﴾e   f   g   h   i   j﴿شيء 



 

 
 

١٦١٨ 

 ديد املخالفني لسياسته بالصلب والقتل والتعذيب والسجن، -١٠
   r   s   t   u   v   w   x   y ﴿ولو كانوا على احلق، 

z   {   |   }   ~   �﴾ ]٧١: طه[ ،﴿n  o p q   r   s   
t﴾ ]٢٩:الشعراء[. 

وهذا هو اجلواب الذي أجاب به : "قال ابن القيم رمحه اهللا ما خمتصره
، وهذا هو اجلواب "اجلهمية اإلمام أمحد وأجابوا به شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .الفرعوين الدائم لكل داعية
 .]٢٣:الشعراء[ ﴾A   @   ?﴿ جتاهل احلق، -١١
   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴿ املن وادعاء اإلحسان إىل الدعاة -١٢

Õ   Ö﴾ ]١٨:الشعراء[. 
   ,   +   *   ( ﴿:  اإلغراء بإعطاء املوافقني له من بيت املال-١٣

: الشعراء[ ﴾;   :   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   /   .   -

٤٢-٤١[. 
   `   _   ^   [   \   ]   W   X   Y   Z ﴿:  االستكبار على اآلخرين-١٤

a   ﴾ ]فالزواليوم يدعي الغرب أنه دول العامل األول والشمال الغين، ]٥٢:خر ،
 .أما غريه فهم دول العامل الثالث واجلنوب الفقري

 ﴾Ë  Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ﴿:  السخرية من دعاة احلق-١٥
 .]٤٧:الزخرف[

هذه بعض مالمح السياسة الفرعونية غري الرشيدة، أما اية فرعون فهي 
بة موسى عليه السالم ومن معه من املؤمنني، فأين من معروفة وكذلك عاق
 .]١١١:يوسف[ ﴾À   Á   Â   Ã   ¿   ¾   ½﴿: يعترب، وقد قال تعاىل

 ﴾ë   ì   í   î﴿ومن الطغيان الفرعوين أنه قال ملوسى عليه السالم 
، وليس ]٥٢:طه[ ﴾$   #   "   !﴿ لكن موسى رد العلم إىل عامله ]٥١:طه[

  . يكون عاملا بكل شيءمن شرط النيب أن 



 

 
 

١٦١٩ 

 ذلك يف وتبعه -متويها ولو- السياسة يف العلم فرعون استخدم وهكذا
 .وأذنام الغربيون

ال -ومما ينشأ عن فرح الغربيني مبا عندهم من العلم دعوى أن غريهم 
 . متأخرون متطرفون فلنلق الضوء على ذلك-سيما املسلمون

 : أينا املتأخر-
ية يترفعون عن أكل امليتة وينهون عن ذلك كان بعض العرب يف اجلاهل

 ".وإياك وامليتات ال تقربنها"ويقولون 
 فهم أرقى من األوربيني واألمريكيني الذين يأكلوا يف هذا العصر؟

أما من يأكلها من اجلاهليني فإمنا حجتهم على املؤمنني كيف تأكلون ما 
 . قتلتم وال تأكلون ما قتل اهللا؟ وهذه حجة داحضة

 رمى أحدهم بقرة خمنوقة يف العقيق ولكن اخلواجات افتوا عليها وقد
 !وأكلوها

ولست أدري كيف يكون هؤالء متطورين عند أنفسهم وعند 
 أوليائهم؟

أليس ما نسمع كثريا من أننا نريد أن نصل إىل مصاف الدول املتقدمة 
 اعترافا من القائل بأننا دولة متأخرة؟
   ¡   �﴿: تأخرون وبني قوله تعاىلوكيف جنمع بني القول بأننا م

 ؟]١٣٩:آل عمران[ ﴾¤   £   ¢
أليس املتأخر هو من يزعم أن هللا ولدا تعاىل اهللا عما يشركون، ويفعل 
هذه األفعال الشنيعة كالدياثة والفحشاء وأكل امليتة، على أن أمريكا واألمم 

 يقول املتحدة والغرب عامة يهذب مصطلحاته أو خيففها لتروج علينا، فال
 يف -، وهي يف احلقيقة دول نائمة متأخرة "الدول النامية"الدول املتأخرة بل 

 !!-نظره



 

 
 

١٦٢٠ 

نسب له الولد هو وكيف يكون من يوحد اهللا هو املتأخر، ومن ي
جمتمعنا قام على التوحيد، ودولتنا دولة :  وأي توحيد نعين حني نقولاملتقدم؟

 التوحيد مع أن أفعالنا خبالف ذلك؟؟
 املتطرف املتأخر؟فأينا 

 أليس املنجمون والكهان يف البيت األبيض؟
 أليست عبادة الشيطان إمنا مصدرها الغرب؟

 فأي الفريقني يؤمن باخلرافة ويعبد إبليس؟
وهل يعقل أن حيرم اهللا علينا ميتات الغرب وخنازيره ويحل لنا جيفه 

 الفكرية وفلسفاته اخلرتيرية؟
 : التطرف-

م خر من الطرفني نشري هنا إىل املتطرف منهما أهكما أشرنا إىل املتأ
 ).املودرن(أهل الدين أم أهل التأمرك والتغريب واإلسالم الذي يسمونه 

" العربية"والتطرف يف احلقيقة هو الشذوذ، فانظر مثال إىل مذيعات 
اللوايت يكشفن حنورهن وشعورهن وسيقان وأذرعتهن على الطريقة الغربية، 

ذلك إذا خرجن من األستوديو إىل الشارع، وانظر من هل يستطعن فعل 
الذي يسبح عكس التيار وضد املواطن، ويفرق اتمع ويفتح باب الفتنة؟ 

 .لتعلم من يقصد الذين حياربون التطرف
وإذا كان التطرف هو احملافظة على العرض والتستر والشرف، فنحن 

نربأ إىل اهللا ممن يفعل ذلك أول املتطرفني، وإذا كان التقدم هو الدياثة فنحن 
 .وليسمونا ما شاءوا

فاملتمسك بدينه هو األصيل وهو الغيور، وإن مساه الكافرون واملنافقون 
، والتعري والدياثة هي شذوذ عن الوطن وعن اتمع، كما أن ذلك "متطرفا"

شذوذ عن الدين، فانظر هل تستطيع إحداهن أن تطوف بالبيت احلرام أو 
 وهي هكذا؟تقف باملشاعر 



 

 
 

١٦٢١ 

ومن الذي يسري عكس عقيدة أهل السنة واجلماعة، أهو من يقول إن 
التطرف هو مشاة أصحاب اجلحيم، أم من يقول إن التطرف هو اإلسالم 
السياسي كما يسميه؟ وكيف يصح أن هذه األمة وسط بني أهل امللل مع 

 أا متطرفة؟ 
 ومن الذي يعمل طابوراً خامساً ألمريكا وإسرائيل؟

 .تباع الغرب ذه الصفة فما ظنك بالغرب نفسهإذا كان أو
وهل كل من خيالف أمريكا وإسرائيل متطرف؟ دع ما نقوله حنن أو 

هيومن رايتس "تقوله أمريكا، وانظر إىل أن منظمة حقوقية مثل منظمة 
فأينا % ١٧٠٠فقد ذكرت أن العنصرية يف أمريكا زادت بنسبة " ووتش

أهو أمريكي أم " دفاعا عن االعتقال"تاب املتطرف؟ ومن الذي ألف ك
 !"عكاظ" و"الرياض"و" العربية"مسلم؟ وملاذا ال تتحدث عنه 

ومن الذي يهاجم املساجد بالقنابل احلارقة ويرسم عليها الصليب 
 املعكوف؟

وكيف يصدق عاقل ما تقوله أمريكا وطابورها اخلامس، من أن كراهية 
، وهو يعلم أن األمريكيني ١١/٩ العرب املسلمني إمنا بدأت بعد أحداث

قتلوا إمساعيل راجي الفاروقي وزوجته، وعودة، وحممد أسلم قبل تلك 
يف محلته االنتخابية؟ وكيف " ترامب"األحداث، ويف أي خانة تصب أقوال 

جيعله يفوز باالنتخابات؟ " اإلسالموفوبيا"رأت محلته أن العزف على وتر 
﴿]   ^   _   `   a   b   c   d   e﴾ ]١١٨:آل عمران[. 

أحرق ) جونز(ومىت أحرق أي مسلم كتام املقدس، مع أن القس 
القرآن يف فلوريدا، وهل رسم أي مسلم صورة مسيئة للمسيح عليه السالم 

 ؟)شاريل ايبدو( ال سيما يف كتلك الرسوم اليت يرمسوا للنيب 
تر؟ وهل  مرتزقة مثل مرتزقة بالك وو-معشر املسلمني-وهل لدينا حنن 

 حنن الذين عذَّبنا األمريكان يف أبو غريب؟؟



 

 
 

١٦٢٢ 

كذبا، وحنن ال نذكر إال احلقائق عن " كري"وكيف يهامجون هم منظمة 
 وأخواا؟" إيباك"

 فمن املتطرف إذن؟
 عداوة أهل الكتاب؟ -

من اخلطأ الظن بأن العداوة الغربية لإلسالم ينتهجها حزب بعينه أو 
اث بعينها، وإمنا هي عداوة أبدية، بدأت منذ رئيس بعينه أو صادرة عن أحد

 .أن بزغ نور اإلسالم، وستبقى إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
   a   b   c   d   e   f   g   `   _   ^﴿: قال تعاىل

h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴾ ]١٠٩:البقرة[. 
   a   b   c   d   e   `   _   ^﴿: وقال عن املشركني عامة

f﴾ ]٢١٧:البقرة[. 
 .]١٢٠:البقرة[ ﴾(  )  '  &  %  $  #  "   !﴿: وقال جل شأنه

   ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º   ´   ³   ²﴿: وقال تعاىل
¾   ¿   À   Á   Â﴾ ]١٠٥:البقرة[. 

 وقدميا جادلوا بشأن القبلة، ويف دين إبراهيم عليه السالم، وزعموا أم 
أحباؤه، وقالوا إن املشركني أهدى من املسلمني، وادعوا أن اهللا أبناء اهللا و
، وأمثال ذلك من افتراءام ومماحكام وعداوم )عزير أو املسيح(اختذ ولدا 

 .اليت ذكر اهللا يف كتابه
، لكن عداوة "ديناميكية"واتمع األمريكي يف حالة تغري مستمر 

ما ثابتا يف سياسة أي رئيس مهما اإلسالم واالحنياز لدولة إسرائيل يظل معل
 .كان حزبه

 العداوةفهم يعادوننا ألننا مسلمون منذ أن أظهر اهللا نوره، واشتدت 
 !ومنذ أن سلبهم املسملون الشام مث بالد األناضول) مؤتة(منذ 



 

 
 

١٦٢٣ 

 هل العراقيون وحدهم يعادون أمريكا؟ -
طر أمريكا هامجت العراق واحتلته ودمرت مكتباته ومتاحفه، وهو ق

عزيز على كل مسلم ال شك، غري أن ظن بعض األمريكان أن سبب عداوة 
املسلمني حمصور يف العراقيني أو يف احتالل العراق خطأ بالغ، فليست عداوة 
أمريكا خاصة بالعراق وال هي مقتصرة على أهل السنة يف املثلث السين كما 

يكا، تزعم أمريكا، بل املسلمون مع موقف كل شيعي شريف يكره أمر
وقضية رمي بوش باحلذاء معروفة، وإمنا يطلب املسلمون من الشيعة استكمال 

، والشعوب املسلمة كلها تعادي ذلك باإلميان بالقرآن كله وبالصحيحني
 .أمريكا وإسرائيل

وال يؤيد السياسة األمريكية يف العراق إال من جاء على ظهر الدبابة 
 من كان مستفيدا من وجود األمريكية مثل أمحد اجلليب ومعارضته، أو

االحتالل األمريكي أو بعض امليليشيات الشيعية يف العراق، واحلكومات 
" برمير"الدمية مثل حكومة املالكي والعبادي، واملنافقون الذين أغراهم 

للدخول يف صحواته، وباختصار ال يؤيد املوقف األمريكي الظامل من أهل 
االصخريوطي مع املسيح عليه السنة إال من رضي أن يكون مثل يهوذا 

 .الصالة والسالم، أو عبداهللا بن أيب مع حممد عليه السالم
والشيعة ال يتفقون على ذلك وليسوا ميليشيا واحدة، وإن أفتاهم 

الذي ليس عراقيا أصال، والذي زاره فريد زكريا " السيستاين"املرجع الشيعي 
فون السيستاين، ومنهم وال أدري ما دار بينهما، على أن بعض الشيعة خيال

الشيعي العريب مقتدى الصدر الذي فال للملك إنه يريد بناء العتبات املقدسة 
يف املدينة، وإمنا محت قوات بدر ساقة اجليش األمريكي الغازي، وقال املدعو 

، وهكذا "ينبغي إلغاء كل عيد إال عيد دخول األمريكيني بغداد: "حبر العلوم
كثري من  السنة يف العراق أمريكا وإسرائيل ويتفق يف العدوان على أهل



 

 
 

١٦٢٤ 

الرافضة، ومن يتحالف معهم أو يؤيدهم، ومن يسمي عدوام حتريرا تقوم 
 !به القوات العراقية ضد اإلرهابيني

 .إذ أن الروافض أشد من اخلوارج كما قرر شيخ اإلسالم مرارا
عه وعليه فالعداوة جتب على كل من يقرأ سورة الصمد، أو يقرأ كل مج

   &   %   $   #   "   !   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴿: قوله تعاىل
 .]٥-٤: الكهف[ ﴾2   1   0   /   .-   ,   +   *   (   )'

 .وهم معتادون أن يقولوا على اهللا بغر علم وأن يفتروا عليه الكذب
ومن حق )!! إن املسيح ابن اهللا(كما جيب معادة كلّ من يقول 

يصرح بأنه سيمنعهم من دخول أمريكا، أن يقولوا " ترامب "املسلمني ما دام
له مبلء فيهم ارحل أنت عن حبارنا ومياهنا، واقفل كل قواعدك يف أرضنا، 
فنحن أوىل أن نطردك ومننعك من دخول بالدنا، وليس يف ذلك خمالفة 

، فإن ديباجة تأسيس األمم املتحدة تنص -املسمى دوليا-للقانون األمريكي 
اللهم إال إذا كفر األمريكان كالعادة بكل املواثيق، !! وي احلقوقعلى تسا

فهم الذين ينتهكون القانون الدويل الذي ينص على أن مياههم اإلقليمية 
 .حمدودة

ولو أن املسلمني فعلوا ذلك الضطرت احلكومة األمريكية إىل التراجع 
 املواطنة، أو عن موقفها، والتخفيف من هذه اإلسالموفوبيا وإىل تعديل قانون

إصدار قانون جديد قد يقضم املزيد مما تسميه احلقوق املدنية للشعب 
األمريكي، وهو يف نظرنا شعب حائر يأىب علينا عدل اإلسالم أن نأخذه 
جبريرة غريه، أو نأخذ الربيء منهم بذنب ارم، ولكننا سوف نواجه الباطل 

 احلقيقية بالدعوة إىل اهللا باحلق والزيف باحلقيقة، ونضمن لألمريكان حريتهم
 .فيصبحوا بني مسلم وذمي

ونقول ذلك بكل ثقة واطمئنان، فإن فرعون فعل ما هو أشد مما وعد 
ترىب موسى عليه السالم يف قصر فرعون، ويدفع يترامب بفعله، وشاء اهللا أن 

األجرة ألمه، وإذا كان بعض الناس يقول إن التاريخ يعيد نفسه فنحن نقول 



 

 
 

١٦٢٥ 

﴿y   z   {   |   }   ~   �﴾ ]ر أو نبين القواعد ]٣٨:األحزابوحنن لن نفج ،
على الطريقة األمريكية، فاهللا أعطانا ما هو اقوى من ذلك مع العدل واهلدوء، 
وهو اتباع منهج األنبياء يف الدعوة، أي أننا سوف جنادل ونناظر ونؤلف 

ميان باألنبياء ونقيم حجة اهللا على املخالف، وندعو كل األمريكيني إىل اإل
مجيعا، ال نفرق بني أحد منهم، فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليها، وما علينا 

، والقوة وحدها ال إال البالغ، ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيال
 .جتعل احلق باطال وال التوحيد شركا

وليس التستر بالعلم إال شعارا ظاهريا، وإال فاألمريكان منقسمون بني 
 .افظ وليربايلحم

 ):احملافظون والليرباليون(
انبثقت فكرة احملافظني اجلدد من فكرة احملافظة املضادة للفكر الليربايل 
يف أمريكا، واحملافظة هي الفكرة الرئيسية للحزب اجلمهوري، حيث جتمع 
بني األصولية الدينية وبني البقاء على العادات والتقاليد الغربية وتطويرها 

 .تدرجييا
واحملافظة األمريكية صرعة صهيونية ظهرت بعد احلرب الثانية وجتلت 
مظهريا يف اخلنفسة وإطالة السوالف على الطريقة اليهودية، وفكريا يف 

، حيث رأى الصهاينة "نيويورك"نظريات يهود نيويورك الذين التحقوا جبامعة 
اىل ألقى أنه من اخلطأ وضع البيض كله يف سلة واحدة، ال سيما وأن اهللا تع

بينهم العداوة والبغضاء، فانضموا لكال احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، بعد 
أن كان احلزب الدميقراطي تقليديا هو حزب األقليات، ومنهم السود 
واليهود، واحلزب اجلمهوري تقليديا هو حزب احملافظة، مث تسلل احملافظون 

والقرن األمريكي " ربرايزانت"اجلدد إىل خزانات الفكر ومراكز البحث، ومنها 
اجلديد، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق األوسط، ومؤسسة راند، وابتهج 
م األصوليون وكان منهم بوش الصغري الذي حتول من مدمن مخر إىل 



 

 
 

١٦٢٦ 

وسلمان خليل زاده، ومن " رامسفيلد"أصويل متعصب، وكذا وزير حربه 
 .اهلندي" فريد زكريا"أهم منظريهم 

الذي كان من احملافظني اجلدد " فرنسيس فوكوياما"اليوم ومن احملافظني 
مث عاد، ومن مبادئهم إنشاء النظام العاملي اجلديد بزعامة أمريكا، وأهم 
أهدافهم عداوة املسلمني وضرورة استخدام القوة معهم، ونشر ثقافة 
اإلسالموفوبيا، وكال احلزبني اليوم يعاين من انقسامات وانشقاقات كثرية 

 . جمال تفصيلهاليس هذا
وقد نشرت جريدة الرياض مقاال عن الفكر السياسي األمريكي كتبه 
األستاذ عادل بن زيد الطريفي، اعتمادا على ما نشرته جملة الشؤون اخلارجية 

، وقد ذكر األستاذ عادل احملافظني اجلدد كما ذكر مقابليهم، "فورين أفريز"
بيل كلينتون ومادلني أولربايت  الذين منهم ،وهم أصحاب الليربالية اجلديدة

هنري : وجوزيف ناي، وكذلك منظري ما يسمى الواقعية اجلديدة أمثال
كيسنجر، وهانتنغتون، وبرجينيسكي، وهناك أمساء كثرية من أبرزها روبرت 

 .كوهني
، وله كتب تقطر "مارك ستني"ومن احملافظني اجلدد األصويل احلاقد 

، وجيمع كال االجتاهني "يكا وحدهاأمر"حقدا على اإلسالم منها كتابه 
الفكريني االحنياز للصهيونية والعداوة لإلسالم، وإمنا خيتلفون يف أفضل 
الوسائل للقضاء عليه واستعباد املسلمني، ويتفقون على استخدام القوة 

 القوة نغلِّب كما فعل بوش، أم نغلِّبها على غريهاالصلبة، لكن خيتلفون هل 
 لناعمة كما فعل أوباما؟املخملية، أو القوة ا

واملرشح الوحيد يف التاريخ األمريكي الذي استطاع أن ينتقد الصهيونية 
" ساندرز"على أن !  رمبا ألنه يهودي غري متهم مبعاداة السامية،"ساندرز"هو 

مل يقل ذلك من فراغ، بل ألن يف األمريكان من ضاق ذرعا بالصهاينة 
 .يريد أن يرشحوه" زساندر" ووسيطرم ودفعه الضرائب هلم



 

 
 

١٦٢٧ 

واعتمادا على كتابات املستشرقني، ال سيما املعاصرون منهم مثل 
 هي اخلطر األكرب، -كما يسموا-، قرر اجلميع أن الوهابية "برنارد لويس"

ريكس (وهي املعادل اإلسالمي للكوكس كالن يف النصرانية، وبذلك صرح 
يف الرياض مشلت مع السعوديني " ترامب"وذكر أن مباحثات ) تيلرسون

ذلك، وقالوا إن الدولة السعودية دولة وهابية تدعم اإلرهاب، وأرسلوا 
لتفتيش مناهجها، وبذلك انتهكوا السيادة الوطنية لدولة مستقلة " ليربمان"

عضو يف هيئة األمم املتحدة، وألزموا السعودية باعتقال ااهدين، ومراقبة 
م الدولة اإلسالمية مبثابة الدليل األموال ومنع العمل اخلريي، وجاء تنظي

القطعي لتصورام، ولذلك قال بعض الساسة األمريكان إن أمريكا هي اليت 
جتسيدا للعنصرية األمريكية " دونالد ترامب"أنشأته، مث جاء امللياردير األمحق 

 . أكثر لإلسالمو فوبياونشراً
رة األمريكية إن اإلدا: وحنن ال نفاضل بني الطرفني أو احلزبني بل نقول

بكل اجتاهاا هي أكرب عدو لإلسالم، وإن أمريكا هي الشيطان األكرب ال 
حسب الرؤية اخلمينية، بل حسب ما قرره الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي رمحه 
اهللا، ولذا جيب جهادها بكل وسيلة، وحيرم التحالف معها والعمل حتت 

رات املائية اإلسالمية، ويبدأ قيادا، وإطالق يدها يف البحار واخللجان واملم
 ومنع استقدام أي أمريكي للعمل يف ،ذلك مبقاطعة صناعاا وحظر شركاا

بالد اإلسالم، ولن نسكت عنها وهي تسب رسولنا وتطعن يف ديننا وتتهمنا 
مبا ليس فينا، وعلى ذلك إمجاع املسلمني من مندناو حىت غينيا، وبذلك 

خالفة على منهاج النبوة بإذن اهللا، وميدون يتوحد املسلمون ويؤسسون لقيام 
جسور التعاون مع الربيع األمريكي نفسه ال سيما إذا دخل يف مرحلة 

 .العصيان املدين
وقد علمتنا احلقائق الواقعية أن أمريكا مل حتتل بلدا إسالميا إال حولته 
إىل دولة فاشلة، فانظر إىل حال الصومال وأفغانستان والعراق، وقس على 

 .ك غريهاذل



 

 
 

١٦٢٨ 

" سي آي إيه"ومل يعد خافيا على أي مسلم أن أمريكا تدعم عمالء الـ
سواء داخل أمريكا مثل الشيعي اللبناين فؤاد عجمي، " إف يب آي"والـ

ومثل رعد القادري، وأمري طاهري، أو خارجها مثل أمحد اجلليب، ونوري 
 .إخل.. املالكي، وحيدر العبادي، وحبر العلوم

سلمني بطالن دعاوى أمريكا أن العراقيني هم يأجوج كما ثبت لدى امل
ومأجوج، وأن صدام حسني هو اآلشوري وأنه املرموز له يف رؤيا يوحنا 

 ".٦٦٦"الالهويت ب 
أما العلْم األمريكي فقد أصبح لدى املسلمني مثله، على أن أكثر العلماء 

 .يف مراكز البحوث األمريكية مسلمون
ية والعلْم واحلرية اجم مساجد املسلمني وأمريكا اليت تدعي اإلنسان

وتدعو احلكومات العميلة إىل حرب الدين، ويقرر األمريكي فريد زكريا أن 
املسلمني ملا كانوا ال يوجد لديهم حكومات دميقراطية وصحافة حرة 
وأحزاب سياسية، ال سيما يف العامل العريب الذي هو صحراء سياسية ختضع 

 للحكومة، جلأ اإلرهابيون إىل املسجد ليتخذوه -إن وجدت-فيه املعارضة 
إخل هذيانه، وهو بذلك يغري احلكومات العميلة ... منربا للدعاية األصولية

، وكذا مبنع املكربات بإغالق املساجد يف غري وقت الصالة ومنع الوعظ فيها
 .أو ختفيضها متهيدا إللغائها

عله كثري من الناس يف" منع الوعظ يف املساجد"وهذا اهلدف الشيطاين 
بعلم أو بدون علم، ويضعون خطوطا محراء ال يتجاوزها املتكلم الذي يتكلم 

 .وال يتجاوز حدود الوعظ واإلرشاد اليت ترمسها املباحث! رمسيا بترخيص
كما أن فريد زكريا يستدل على إنسانية أمريكا وعدالتها بأا تسمح 

 بعض مسؤوليها قد يستقيل، وأن للمسلمني ببناء املساجد وأداء الشعائر، وأن
، ويهنئهم إذا قدم "السالم عليكم"الرئيس األمريكي خياطب املسلمني بقوله 

  !رمضان أو املولد أو النريوز



 

 
 

١٦٢٩ 

وكثري من املسلمني ينخدع بذلك، وينسى أن الرئيس األمريكي حباجة 
 إىل أصوات املسلمني، وينسى أو يتناسى االحنياز الكامل إلسرائيل، والدعم

املستمر هلا والعنصرية املقيتة ضد كل ما هو إسالمي أو ملون، وانتشار موجة 
بتتبع " إف يب آي"واشتغال مكتب التحقيقات األمريكية " اإلسالموفوبيا"

املسلمني، وأن السياسي األمريكي قد يستقيل ألسباب دميقراطية، ولكن 
يف أحد مراكز تأثريه بعد ذلك يستمر من خالل عمله األكادميي أو عضويته 

البحوث، أو الشركات الكربى، وال تؤثر استقالته على موقفه من اإلسالم 
 .واملسلمني

أما أن مكان الدعوة هو املسجد فحق، لكن من جهة أن الليرباليني ال 
يستطيع أحد منهم أن يقول رأيه فيه، وإمنا ينشره يف جريدة أو يقوله يف قناة، 

ليني مستشارين أو رؤساء حترير صحف أو فاحلكومات العميلة جتعل الليربا
مديري قنوات، فال جيد املتدينون إال مضادة ذلك يف املساجد أو يف 

  .الزواجات واملنتديات الشعبية العامة
 .األمريكان يسري بالعلم املتلبس السياسي املنهج هذا وعلى

 هل حنن جمرد نفط وكيس فلوس؟
ستودع للنفط ومصدر الشرق عند كثري من األمريكيني ما هو إال م

للبترودوالر، الذي ال بد من سنداته لتغطية العجز يف امليزانية األمريكية، وهو 
واإلرهاب فيه وراثي يكمن يف جينات أهله، ! بربري غري مؤهل للدميقراطية

وإسرائيل هي الدولة الدميقراطية الوحيدة فيه، وحياول العرب تغيري تلك 
 مساكن الغربيني، وإغداق األموال عليهم الصورة عنهم ببناء األسوار حول

 !والتسابق يف توقيع العقود مع الشركات األمريكية !وادعاء حماربة اإلرهاب
والشرقيون بطبيعتهم متخلفون حمدودو التفكري، ضيقو األفق، 

 !إىل آخر كالمهم... شهوانيون، عدوانيون أغبياء وإن تظاهروا خبالف ذلك
رب مهما بذلوا أو حاولوا أو عادوا وباختصار نقول إن عمالء الغ



 

 
 

١٦٣٠ 

اإلسالم ووالوا اليهود هم عند الغرب شرقيون متصفون ذه الصفات، 
   #   "   !﴿: وهكذا ترى عيانا مصداق قوله تعاىل وهو أصدق القائلني

 .]٢٥:األنعام[ ﴾Ä   Å   Æ   Ç   È  É  Ê﴿: ، وقوله]١٢٠:البقرة[ ﴾&   %   $
   µ   ´   ³   ²   ± ﴿شركني مهما فعل  ساحر عند املبل الرسول 

¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â   Ã﴾ 
  .]١٦-١٥:احلجر[

 يعرفون وال العندية، السفسطة هو احلقيقي القوم منهج يكون وهكذا
 .سياسياً وال علمياً ال قط احلياد

هاد، وليعلم وعليه فالواجب على املسلمني اإلميان مبا قاله اهللا وإعالن اجل
الليرباليون وكل من يسميهم الغرب معتدلون، أم لن يرضى عنهم الغرب 
مهما فعلوا، فالتهمة الحقة م وال بد، ولن يستطيع الليرباليون وكل 
احلكومات العميلة أن يكونوا أشد عداوة للدين وجنوحا للتغريب من 

 الربيطاين فيها الذي ذهب إىل حد التنازل عن حكم تركيا للسفري" أتاتورك"
: ، ومع ذلك قال عنه الغرب"كرزون"لعل الغرب يرضى، ونفّذ كل ما طلبه 

، فاألمر واضح ولكن "حنن أغريناه أن يترك دينه فلما تركه حنن احتقرناه"
 .الليرباليني ال يفقهون

ففي أمريكا اليوم الفقر الشديد الذي ال تغطيه ناطحات السحاب 
 .اغووعمارات شيك" ترامب"وأبراج 

" أمريكا أفقر دول العامل الثالث"وقد ألف أحد العرب كتابا مساه 
اعتمادا على اإلحصاءات األمريكية، وهذه اإلحصاءات تقول بعد كتابه إن 

 .من األمريكيني فقراء% ٤٠
 .ومع الفقر ينتشر اجلهل حىت عند مثقفيهم

ريكيني أخربين أحد السعوديني املبتعثني إىل أمريكا أن أحد زمالئه األم
يف اجلامعة سأله من أي البالد أنت؟ قال أنا من السعودية، فهز األمريكي 

  !أنت من السعودية ااورة لتكساس: رأسه قائال



 

 
 

١٦٣١ 

وأجرى مراسل القناة الربيطانية الرابعة مقابلة مع كثري من األمريكيني 
 تتكون من سؤال واحد فقط هو كم عدد أضالع املثلث؟

 .بعضهم يقول أربع وبعضهم يقول مخسفوجئت أن : يقول الصحفي
ونسبة ! ومن جهلهم أن كثريا منهم ال يعلم من الرئيس الذي حيكمه

  .منهم تظن أن أوباما مسلم ألنه أسود
 مجال كم مثال جدة من كان لو حىت السعودي يسألون جهلهم ومن

 .مرتلك يف للنفط بئرا وكم اجلمل؟ راكبا الرياض إىل تسافر وهل عندك؟
 شعب ال يقرأ وإمنا تقتصر ثقافتهم على مشاهدة ما ألمريكينيوأكثر ا

بغضاء ضد املسلمني وضد تعرضه عليهم هوليود، وأفالمه عنصرية تنمي ال
 . مل يكن عنصريا فهو شهواين حيرض على االغتصاب والعنفالعرب، ومن

أن اجلامعة جعلت " هارفارد"وقد حدثين بعض األساتذة يف جامعة 
ها مقتصرا على كتابة اسم الطالب صحيحا فقط، ومع ذلك امتحان القبول في

رسب بعض الطالب، وهذا الطالب البليد لو جاء إىل دولة خليجية جلعلوه 
 .خبريا مبرتب ضخم

واملنطق السليم يقتضي من أمريكا ترك التناقض والتخلي عن االدعاءات 
راء، وإما والشعارات الكاذبة، فإما أن جيعلوا كل األمريكيات حمجبات كالعذ

أن يزيلوا صور العذراء من الشوارع وامليادين، وإما أن يساووا بني مواطنيهم 
يف التأمني الصحي ويف العيش الكرمي، وإما أن يكفوا عن ذرف دموع 
التماسيح على املرأة املسلمة املظلومة كما يقولون، وإما أن يطبقوا 

بأا دميقراطية السوبر دميقراطيتهم املزعومة على كل أحد، وإما أن يعترفوا 
 .أغنياء فقط

وعليها أن تترك الفرح مبا عندهم من العلم واالختيال به على البشر، 
ففوق كل ذي علم عليم، وأن تنظر حبيادية وعدل يف كل مسألة علمية أو 

  .سياسية
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  ثالثا
  بعض ميزات

املنهج املعريف اإلسالمي 
 وضوابطه
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١٦٣٥ 

  اإلسالمي وضوابطهبعض ميزات املنهج املعريف
فالتوحيد أول الواجبات وأعظمها، وكل عمل :  العقيدة الصحيحة-١

املسلم مبين على توحيد اهللا، فمصدر املعرفة عنده موحد والنفس البشرية 
 .واحدة، والعامل الطبيعي واحد

فهو ال يعتمد على العقل وحده أو على التجربة وحدها بل :  السعة-٢
صحيح، وفيه زيادة ليست عند الغرب كالفطرة يشمل كل دليل علمي 

 .والوحي
،  غالبا من وفقه اهللا لفهمهاحيتاج لغريهاال فنصوص الوحي :  العمق-٣
 . تدل على عدم التعمق عند بعض املعلمنيواحلرفية
يف القول ويف إصدار أي حكم على أي أحد مؤمناً أو :  العدل-٤

 اتهد والتماس املخرج خلطئه كافراً، فرداً أو مجاعةً، ومن العدل إعذار
 .ومحل الكالم على أحسن احملامل

 مادام املستند هو النص أو القاعدة الكلية ، حرية الرأي واالجتهاد-٥
 .املأخوذة من النصوص

 االستثناء من القاعدة الكلية يضم إليه غريه ويستخلص من جمموع -٦
ية أو الرياضية اليت مىت االستثناءات قاعدة عامة جديدة، خبالف القاعدة العقل

 . بطلت القاعدة من أصلهااحتملت استثناء واحداً
 . من العلم ما قد يضر، ومنه ما حيرم تعلّمه كالسحر-٧
 . احلق مقبول من كل أحد ولو كان كافرا أو مبتدعا أو عاميا-٨
 ليس من ديننا املكابرة واجلحود، وإمنا ذلك من صفة اليهود -٩

، واحلق مقبول مهما كان قائله، واخلطأ جيب والفراعنة بنص القرآن
   E﴿القتال يف الشهر احلرام خطأ، قال اهللا : االعتراف به، فلما قال املشركون

F   G   H﴾ ]اآلية]٢١٧:البقرة . 



 

 
 

١٦٣٦ 

 حضارتنا برهانية ال مكان فيها لالحتماالت والتردد، وعلمنا -١٠
اد به كالعني مثال يقني ال شك فيه، واملشترك من األلفاظ نستفسر عن املر

 .فهي تطلق على الباصرة وعلى عني املاء وعلى الذهب
 وال حيمل ، االختالف يف الرأي واالجتهاد حق، ال يفسد الود-١١

   v   wx   y﴿على العداوة وال يدل على أن أحد املختلفني جاهل 
z   {   |﴾ ]٧٩:األنبياء[. 

 وأفضل ،ا كان أعظم مداد العامل الرباين يعدل دم الشهيد، بل رمب-١٢
 .اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر

 . العلم أساس كل دعوة وحكم-١٣
 . العلماء هم املوقعون عن رب العاملني سبحانه-١٤
 ينبغي أن يكون العلم خالصا جمردا من التأثريات واإلحياءات -١٥

 وجتريد الفلك من ،الفلسفية، مثل وجوب جتريد الكيمياء من السحر
 .جتريد األحياء من اإلحلاد و،التنجيم

 اجلهل مسألة حكمية فردية مرجعها القضاء، وفرق بني جهل -١٦
 .املرء لبعده عن أماكن العلم، وبني جهله إلعراضه عن احلق

 علوم الوسائل هلا حكم علوم املقاصد، كعلم اللغة والنحو -١٧
 وإرادة ما وجه اهللايف اجلميع والبالغة وعلم التفسري، وينبغي أن يكون القصد 

 .عنده
 شرف العلم من شرف املعلوم ومن هنا كان العلم املتعلق باهللا -١٨

 .أشرف العلوم كلها، وكان العلم بالسرية النبوية يأيت بعده وهكذا
 املسلم ال يتبع اآلراء الشاذة ولو كان القائل ا له قدره ومكانته -١٩

 الشواذ املنسوبة وجاللته، مثل بعض الرخص املنسوبة البن عباس أو بعض
 .البن مسعود

 العوامل األخرى كاجلن واملالئكة جيب اإلميان ا وإن مل نرها، -٢٠
 .كما جيب اإلميان باخلوارق والكرامات



 

 
 

١٦٣٧ 

 املخلوقات كلها قانتة هللا طوعا أو كرها، وإن صح قول -٢١
هذا هو نفس الصوت الذي مسعته : (ملا مسع األذان يف القاهرة) آرمسترونج(

   ¿   ¾   ½﴿، فهو دليل إضايف على أن هللا تعاىل خلقاً غرينا )لقمرعلى ا
À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ﴾ ]٢٩:الشورى[. 

 العمل باحملكمات، ورد املتشابه إىل احملكم يف النصوص الشرعية -٢٢
 .أو يف كالم الناس

 . اجلمع بني املثالية والواقعية معا-٢٣
 . الدليل القطعي مقدم على الظين-٢٤
 كما لو شك املسلم يف الطهارة أو ، العمل باليقني واطراح الشك-٢٥

 .يف عدد الركعات
 . وعدما احلكم يدور مع علته وجوداً-٢٦
 االصطالحات احملتملة ال جييب عنها العامل حىت يستفسر عن املراد -٢٧

ا كلفظ اجلهة واحليز والعضو، والتأويل، ومنها يف زماننا هذا الطائفية، 
 .اب، اللحمة االجتماعيةاإلره

 حترمي الكذب والقول على اهللا بال علم، وكذا االفتراء على اهللا أو -٢٨
 .على خلقه
 تقدمي األهم على املهم والركن على الواجب أو املستحب، ورمبا -٢٩

كان األهم هو ما ال يدركه السائل وال يسأل عنه، فمن احلكمة العدول عن 
مل يبدو : ىل منه، كما سأل املشركون النيب اجلواب املباشر إىل ما هو أو

   £   ¡¢   �   ~﴿اإلهلي احلكيم : اهلالل صغريا مث يكرب؟ فكان اجلواب
 .]١٨٩:البقرة[ ﴾§   ¦   ¥   ¤

ملا سأله عن ذكر واإلمام أمحد قال لسائله عن الوضوء مباء الباقالء 
إىل املسجد أوىل معرفة ذكر الذهاب ": ال أعرفه: ذهاب إىل املسجد، قالال

 ."من سؤالك عن ماء الباقالء



 

 
 

١٦٣٨ 

والشيخ عبد الرمحن آل الشيخ حفيد اإلمام حممد بن عبد الوهاب قال 
لو أن السائل سأل عما هو من ): ما معناه( عن شرب القهوة جوابا للسؤال

 .أصول الدين لكان أوىل
رمحه اهللا سئل ) الشعيب( ترك اإلجابة عن كل سؤال، والتابعي -٣٠

لو نزل القرآن : وقال. ذلك عرس مل نشهده: اسم زوجة إبليس فقالعن 
 كم وسأل أحدهم سلمان الفارسي . على هؤالء لكان عامته يسألونك

أرأيت إن محلت ضعفي على قوتك أو محلت قويت : تصلي من الليل؟ فقال
وسئل عمر بن عدالعزيز يرمحه اهللا ما تقول فيما كان بني . على ضعفك؟
تلك فنت صان اهللا أيدينا من اخلوض فيها فال : وأهل الشام؟ فقالأهل العراق 

 .خنوض فيها بألسنتنا
نصف ) اهللا أعلم( رد العلم إىل عامله وهو اهللا تعاىل، فإن قول -٣١

، فاإلمام مالك على فضله وجاللة )اهللا أعلم(العلم، وال يعيب العامل أن يقول 
ال أدري، فقال له : ثنيقدره، سئل عن أربعني مسألة فقال يف ست وثال

ال أدري؟ فقال له اإلمام : قال مالك: أرجع إىل الناس فأقول هلم: السائل
  !نعم، قل ذلك على املنار: مالك

ال أعلم وأنت تأخذ من بيت املال : كيف تقول: وقيل لبعض الوزراء
إمنا آخذ على ما أعلم، ولو كنت آخذ على ما ال أعلم : (كذا؟ فقال

 .)ل كلهألخذت بيت املا
 أن اجلواب عن بعض األسئلة إمنا هو الكف وقد أرشد النيب 

هذا اهللا خلق كل شيء : يأيت الشيطان أحدكم فيقول له: (فقال" االنتهاء"و
 ).فمن خلق اهللا؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينته

هذا ما حيضرين، وال ريب أن للمنهج املعريف اإلسالمي ميزات وقواعد 
نهج اإلسالمي متميز عن كل املناهج الوضعية، ومنها أخرى، واملقصود أن امل

املنهج الذي تقوم عليه احلضارة الغربية وايته هو االخفاق مثلما عاد الصياد 



 

 
 

١٦٣٩ 

الشيخ (العجوز باهليكل العظمي لسمكة كبرية اصطادها، كما يف رواية 
 )! آرنست مهنغواي(اليت كتبها الروائي األمريكي املنتحر ) والبحر

 : الرازيوقد قال 
 وغاية سعي العاملني ضالل  اية إقدام العقول عقال 

   H   I   J   K   L   M   N   O   PQ   R   S   T﴿وصدق اهللا 
U   V﴾ ]رم١٥:الز[. 

وعلى اإلنسان أالّ ينساق وراء غروره إذا علمه اهللا شيئا، فإن ما جيهله 
ل كثرياً مما ميكن رؤيته أكثر مما يعلمه، ومن ذلك أنه جيهل عقله وروحه وجيه

كالثقوب السوداء يف الكون، ورمبا رأى األمر على غري حقيقته كما يرى 
 .القلم مكسورا إذا وضعه يف املاء، وكما حيسب السراب ماء

 .]١١٤:طه[ ﴾ :﴿ 0   1   2   3وقد قال اهللا ألعلم اخللق 
واهر وعليه أن ينفذ بصره إىل أعماق األمور، وال يقتصر على بعض الظ

 .مهما كانت
فمن ينظر إىل كون بعض عمال النظافة يعطون مكانس لتنقية الشوارع 
من النجاسات، ال نبغي له أن يطبل ملن يعطيهم املكانس وينسى أنه هو الذي 

 .فتح سيوال جارفة من النجاسات
ومن يشاهد الناس حيصلون على املاء من صنابري مغروزة اجلدران لن 

  .بصنبور وغرزه يف اجلدارحيصل عليه إذا جاء 
 ورحم واحلكمة الكتاب من اهللا أنزل فيما واخلري اهلدى كل اهلدى وإمنا

القرآن الذي قدمه : ونعم اهللا على اإلنسان كثرية، أعظمها عباده، بذلك
   G   H I   J   K   L   M ﴿: حىت على خلق اإلنسان فقال

N   O   ﴾ ]اآليات]٤-١: الرمحن . 
 اهللا عليه بالقرآن أوال مث امنت عليه بالبيان الذي أصله فانظر كيف امنت

 فخذ من القرآن العلم، ودع ما ،]٣١:البقرة[ ﴾A   B   C   @﴿ اللغة



 

 
 

١٦٤٠ 

 فتضرع إىل ربك ليعلمك الفلسفات البشرية من ظنون، وما أشكل عليكيف 
 .إياه

أما احلق فاقبله أيا كان مصدره، وانظر يف سنن اهللا االجتماعية كما 
   t   u   v   w   x﴿: ر يف سننه الكونية فإن الذي قال للبشرتنظ

y   z﴾ ]هو الذي قال أيضا]٢٠:العنكبوت  :﴿k   l   m   n   o   
p   q   r﴾ ]١٣١: آل عمران[. 

واعلم أنه ليس كل أحد يعلم ما وراء اخلرب أو احلدث، فينبغي رد كل 
   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m﴿: شيء إىل أهله، قال تعاىل

n   o﴾ ]فال تأخذ العلم من جهلة اإلعالميني، وال من ]٨٣:النساء ،
الذين حولك فقط، فإن ملك مصر مل يأخذ قول بطانته بل استدعى يوسف 

 ).أنتم أعلم بأمور دنياكم: ( قالعليه السالم ليؤول له رؤياه، والنيب 
   L﴿: لتقوى قال تعاىل باهوواعلم أن الفرقان بني احلق والباطل إمنا 

M   N   O   P   Q   R   S   T﴾ ]واهللا تعاىل بكرمه جعل ]٢٩:األنفال ،
للتقوى مثرات أخرى غري الفرقان، منها مغفرة الذنوب وإصالح األعمال 

   £   ¢   ¡   �   ~   {   |   }   u   v   w   x   y   z ﴿: فقال
¤¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®﴾ ]اآلية، وهذه ]٧١-٧٠: حزاباأل 

 .الثمار ال جينيها اإلنسان الغريب التائه يف ظالم الفلسفات والنظريات
واعلم أن اختالف الرأي ال يعين العداوة أو القطيعة فقد كان اإلمام 
أمحد رمحه اهللا خيتلف مع أمحد بن نصر اخلزاعي، وخيالف اإلمام الشافعي يف 

حيبهما ويواليهما، ورمبا جرح بعض العلماء بعض املسائل من العلم ومع ذلك 
 ومل يبدعه اإلمام أمحد أو يضلّله، بل إن بعضهم ليجرح ،الرواة الذين وثقهم

رجل صاحل : "اإلمام نفسه، ولكن أمحد ال يغمطه صالحه، بل يقول عنه
 ."ابتلي يب فما أصنع



 

 
 

١٦٤١ 

يف وطلب العلم نوع من اجلهاد ال بد فيه من الصرب واملعاناة، فانظر ك
رحل موسى إىل اخلضر عليهما السالم ليأخذ عنه العلم، وارحتل اإلمام أمحد 
إىل صنعاء ليأخذ العلم عن عبد الرزاق، وانظر كيف أصبح األطفال أيام 
اجلهاد األفغاين العظيم رجاال اليوم، ولو أم تربوا على العلم لكانوا اليوم 

افع، وكان الواحد منهم علماء يعلمون الناس العقيدة الصحيحة والعلم الن
  .يعدل أمة

 من أشد الدياثة وأن املايل، الفساد من أعظم األخالقي الفساد أن واعلم
 .املوت ومن اهلزمية

واعلم أن كل شيء يف هذا الكون له حكمة كثرياً ما جنهلها، وأنه ليس 
إن حدوث : فيه فوضى إال حسب نظرنا القاصر، ويقول علماء البيئة اليوم

 ! األمازون يتسبب يف فيضانات يف بريطانياأعاصري يف
ومن أغرب ما قرأت العالقة بني سقوط شعر أحدهم يف أوربا وبني 

م هو الذي يستنبط النظام من رحم ل احمليط اهلادي، ويقولون إن العاالتيار يف
الفوضى، والزم هذا القول أن الكون ليس فيه فوضى قط، وإمنا فيه عالقات 

 الصحابة من ريح شديدة علمها، وقد حذر النيب قد نعلمها وقد ال ن
سوف ب ساعة كذا فعصاه رجل فحملته الريح وألقته على جبل طيء، 

 .فاألصل أننا ال نعلم فيجب أن نطيع من يعلم
ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح : (وقد قال عليه الصالة والسالم

البشري ال يعلم احلديث، والعلم ) اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه
 .ردم يأجوج ومأجوج والعالقة بني فتحه والشر

وال حترج على من خالفك يف مذهبك الفقهي، فإن األنبياء مهما 
اختلفت شرائعهم دينهم واحد، وقد كان ابن القيم حنبليا وابن كثري شافعيا 

 .وابن أيب العز حنفيا وابن عبد الرب مالكيا، وكلهم على عقيدة واحدة
أن الدين قول وعمل أي اعتقاد وامتثال، وليس جمرد شعارات واعلم 

نكتبها، أو نقوهلا، أو دعاوى نلوكها أو قراءات نتربك ا، ورب أمر من 



 

 
 

١٦٤٢ 

الدين تراه أعيننا صغريا، هو يف نفسه عظيم، فلما حاصر املسلمون حصنا من 
 ال ريب أننا تركنا شيئا: حصون الروم تأخر عنهم النصر، فقالوا ألنفسهم

من الدين، وتفقدوا أنفسهم فوجدوا أم تركوا السواك، فانقضوا على 
هؤالء حيدون أسنام ألكلنا : األشجار، فلما رأى الروم ذلك قالوا

 .فاستسلموا
 ءات لكان الدروز موحدين، ولكانولو أن األمور باأللقاب واالدعا

هل الترتيه، املعتزلة هم أصحاب العدل والتوحيد، ولكان نفاة الصفات هم أ
ولكان العبيديون فاطميني، ولكان أتباع ابن تومرت هم املوحدون، ولكان 
الصوفية هم أهل احلقيقة، ولكان املرجئة سلفيني، ولكان عباد الالت والعزى 
أهدى من الذين آمنوا سبيال، بل لكان اليهود والنصارى أبناء اهللا وأحباؤه، 

 بناة مسجد الضرار مل يكتفوا وكان اليهود هم شعبه املختار، واعلم أن
 خرجوا معه بكتابة ال إله إال اهللا شعارا، وأن الذين مهوا باغتيال النيب 

نه أنك لن جتد منافقا يقول عن نفسه إللجهاد، فكن ذا بصرية وحذر، واعلم 
منافق، وال لصا كتب على بابه إنه لص، وال تاجرا يقول إنه بضاعته 

 .إن احلاكم غري رشيد: ولمغشوشة، وال إعالما رمسيا يق
واعلم أن مصيبتنا يف تعيني جابر عصفور مشرفا ثقافيا لعكاظ أو حممد 
رضا نصر اهللا مشرفا ثقافيا على الرياض أكرب من أن يكون سعر برميل النفط 

، وكذلك تعيني من يسمون إخوان  دوالرا مث ينخفض إىل األربعني١١٦
 !بريدة

املنتكسني، رئاسة حترير الصحف أو وأن من ولّى اجلهلة وأعداء اهللا 
 .غش املسلمني اإدارة القنوات عامد

وإذا أردت معرفة قيمة أي شيء فانظر إىل مصدره، فأما واضع 
وأما من أنزل القرآن فهو اهللا تعاىل ) ماديسون(الدستور األمريكي فهو 

ه احلكيم العليم، احلي القيوم، الرمحن الرحيم، اللطيف اخليرب، الغين عن خلق
 .أمجعني



 

 
 

١٦٤٣ 

من حرية التفكري إمنا استمدها من ) توماس جفرسن(واعلم أن ما لدى 
اإلسالم وال تزال نسخة جيفرسون من القرآن حمفوظة إىل اآلن، وعليها أقسم 

 ."أليسون "عضو الكوجنرس املسلم
يف نظر كثري من الباحثني األمريكيني إمنا ) إبراهام لنكولن(كما أن 

لقرآن فأصوله من املوريسك أي من مسلمي استمد حترير الرق من ا
فإن أصله قوقازي، وكونه قوقازيا ) روزفلت(األندلس، أما الرئيس املشهور 

 وأكثر املسؤولني يف االحتاد السوفييت من جيعلنا ال نستبعد أن يكون تركياً،
باب األبواب الذي فتح يف أيام الراشدين، وأكثر قادة إيران من إقليم 

 .ر الترك وتنتشر اللغة التركيةخراسان حيث يكث
واعلم أن املنطق ليس معيار العلم كما زعم املناطقة وتابعهم الشيخ أبو 
حامد الغزايل يف أول املستصفى، وإمنا هو معرفةٌ شخصية، ولكل إنسان 
منطقه اخلاص، ولكل أمة منطقها، ومنطق العرب يف لغتها كما قال الشافعي، 

تفسري القرآن، وعليها اعتمد ) الطربي(سرين وذه اللغة استطاع شيخ املف
 .شيخنا الشيخ األمني يف هذا العصر

واعلم أن من العلوم أمورا بينة يعرفها كل عاقل، ومنها أمور حتتاج إىل 
احلالل بين واحلرام بين، وبينهما أمور : (حبث ونظر وتفكري، كما قاله 

 .احلديث) تمشتبها
 حىت أن اخللق ال يعلمون حقيقة الروح واعلم أن العلم البشري حمدود،

 لكن فيها ما ال  اهللاليت بني جنبيهم، وال يعرفون ما يف اجلنة اليت هي من خلق
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، أي أا بالتعبري الفيزيائي 

 .احلديث تقع وراء جدار بالنك
 اهللا عنهم، خذ واعلم أن أنظار العلماء ختتلف منذ عصر الصحابة رضي

مثال الربا فبعضهم حيصره يف األصناف الستة اليت ورد ا النص، وبعضهم 
جيعله يف كل مكيل وموزون، وبعضهم يقول هو يف كل مطعوم، وهكذا، 

 .ومل يبدع أحد منهم اآلخر أو يضلله



 

 
 

١٦٤٤ 

وكل علماء اإلسالم يشترطون يف املفيت معرفة حال الناس، ونص على 
 يعلم حال ملوك األرض يف عصره، كما وقد كان ذلك اإلمام أمحد، 

كان يعلم أن النجاشي ال يظلم عنده أحد، ويعلم أن هرقل نصراين، وأن 
كسرى جموسي، وأمثال ذلك مما هو واضح يف السرية، فإن كان صلوات اهللا 
وسالمه عليه علم ذلك بالوحي فهو دليل على أن معرفته حق، وإن كان 

 .ق أيضا وحنن أتباعهعرف ذلك عن تواتر فهو ح
وكان يف املدينة وحدها سبعة فقهاء مشهورون غري ربيعة املسمى ربيعة 

 .الرأي، وهو شيخ اإلمام مالك
 واعلم أن علماء اإلسالم رمحهم اهللا تنوعت اجتهادام ومل جيعل 
أحدهم معيار احلكم على أحد بأنه مبتدع أو متبع، طاعته لوالة األمر أو 

 سائر على أيه، ومل يدع أحد من علماء السلف أنه سلفيموافقته هو على ر
 .منهاج النبوة

كما ال جيوز االام بال دليل وقول إن فالنا حزيب أو ما أشبه ذلك، مع 
.  من ذلك، على أن الوسائل تتعدد، واملهم هو الغايات ويقولخلو ما يكتب

يقوم على وأسلوب الدعوة واإلصالح ال يقوم على التشنج والتعسف وإمنا 
اادلة باليت هي أحسن كما بين تعاىل، وعلى البناء ال اهلدم، ومن دعا إىل 
شيء من مقتضيات التوحيد هو بال شك أقرب ممن دعا إىل ضد ذلك أو 

 .عمل له
ومن املخالفات اليت يقع فيها الليرباليون احتقارهم الدعاة ووصفهم 

 كان واعظا، وقال اهللا بالوعاظ، مع أن القرآن موعظة من اهللا، ورسول 
 اآلية، ومن أخطاء املباحث قوهلم ]٤٦:سبأ[ ﴾¶   µ   ´   ³﴿له ربه 

إن فالنا خرج عن حدود الوعظ واإلرشاد أو عما يعنيه، وأن السياسة ليست 
من الوعظ واإلرشاد، وجيعلون ما يشاؤون سياسيا وما يشاؤون دينيا، فمن 

 من أمور املسلمني شيء ال يعين ميلك حق الفصل بينهما؟ وبأي معيار؟ وهل
 الدعاة؟



 

 
 

١٦٤٥ 

ومن الذي يضع احلدود بني ما هو الوعظ وما هو جتاوز للحدود؟ وهل 
 !قوهلم إال إقرار بالعلمنة وفصل الدعوة عن السياسة

واعلم أنه من خمالفات هؤالء وبدعهم، مع سكوتنا وذنوبنا، غارت 
 األفالج وبوا، عيون األحساء واخلرج وسيول اجلنوب، وجفّت األودية يف

وقحطان وزهران وغامد وعسري والقصيم وحائل وبردى ومصر وبالد 
 .املغرب، وجف القطر من السماء

سلط اهللا علينا أفيورقي، ) هيالسالسي(وملا سكتنا عن القوة الثالثية 
وحتكمت النصارى اليعقوبية يف مياه النيل، فليكن الداعية عاملا بصرياً واسع 

  .يرحم اخللق وال تأخذه يف اهللا لومة الئماألفق يقول احلق و
 : الكتابة-

 :الكتابة مهمة ال سيما للعلم، قال الناظم
 قيد صيودك باحلبال الواثقة**** العلم صيد والكتابة قيده 

وهي من أعظم نعم اهللا الذي علم بالقلم، وألمهيتها يف التاريخ الفكري 
 :يقسم أهل التاريخ احلضاري عصوره عصرين كبريين

 .عصر ما قبل الكتابة .١
 .عصر ما بعد الكتابة .٢

على أن النصوص تدل على أن الكتابة أقدم مما يظنون، وقد ورد أنه 
 .نسي آدم أنه أعطى داود أربعني سنة من عمره فشرع اهللا الكتابة والشهود

أما املؤرخون فيجعلون عمرها مخسة آالف سنة فقط، وحبثوا يف أصل 
فوا، فقال بعضهم أصلها حضارة ما بني النهرين، الكتابة األجبدية، مث اختل

وقال آخرون أصلها املصريون القدامى، وقال غريهم أصلها فينيقي، وهناك 
 .واهللا أعلم! اللبنانية اكتشفوها) جبيل(يف 

وغلية، اليت استطاعوا حل رموزها بالعثور ريوكان املصريون يكتبون باهل
لتصويرية، وأثبت الباحث وكانت نوعا من الكتابة ا) حجر رشيد(على 



 

 
 

١٦٤٦ 

أن املصريني القدماء عربوا حبر القلزم من جزيرة العرب، ) ولس بدج(الغريب 
وهذا يؤيد ما ذكره املقريزي عن أن شداد بن عاد هو الذي محل احلجارة 

 وكان قدماء املصريني. صر إىل اجليزة واهللا أعلمالضخمة من مقطع األق
ى والعجول وغري ذلك من يرمسون صورة أيب منجل وصورة ابن آو

 .معبودام
وملا عرف الغرب الطباعة كان أول ما طبعوا كتبهم املقدسة، فطبع 

 .، وطبع النصارى بعض األسفار والتوراة حسب معتقدهم)التلمود(اليهود 
كما اشتهر الترك حبسن ) ابن مقلة(واشتهر من اخلطاطني املسلمني 

 . وحممد طاهر الكردياخلط، وممن رأيت خطه مصطفى نظيف التركي،
إن القرآن نزل باحلجاز وحفظه (وقد اشتهر بني أهل الفن قوهلم 

 ).املصريون وكتبه األتراك
رجال فباعه بأمثان غالية، ) و(وأعطى أحد اخلطاطني األتراك حرف 
 )!أتاتورك(وظل األتراك حمبني العربية حىت بعد أن ألغاها 

 السلفّية، ويسكت عن ومن الغريب حقا أن بعض الناس اليوم يدعي
االجتاه األتاتوركي ويعادي االجتاه اإلسالمي يف تركيا، واملوقف الشرعي هو 
نصح أي اجتاه مبا يليق به، وإذا كان ال بد من الكُره فلنكره األتاتوركيني 
حيث منع أتاتورك األذان بالعربية، وألغى احلروف العربية وجعل التركية 

ض على املسلمني الكراسي كما يفعل تكتب باحلروف الالتينية، وفر
النصارى يف كنائسهم، وفرض على املرأة التركية خلع احلجاب، ونفّذ كل 

 !.شروط اللورد كريزن يف قطع أي صلة لتركيا باإلسالم



 

 
 

١٦٤٧ 

  :العذر باجلهل وتكفري املعين -
قضية العذر باجلهل مطلقا أو عدم العذر ال حتسمها كلمة واحدة، ولو 

حتسمها نعم أو ال فما أسهل أن يقول السلف يف عقائدهم كانت املسألة 
، لكن املسألة ختتلف من شخص آلخر، )ال نعذر باجلهل(أو ) ونعذر باجلهل(

ولذلك هي من شأن القاضي وليست من شأن الداعية، والشيء الثابت يف 
السرية هو البدء بالدعوة قبل القتال، واستماع أهل البلد، فإن أذّنوا وإال أغار 

 يعلّم ، وعموما ينبغي تعليم اجلاهل، كما كان النيب عليهم النيب 
األعراب والسائلني، ومنهم ضمام بن ثعلبة ومعاوية بن احلكم، وأرسل 
مصعب بن عمري لتعليم أهل املدينة، والصحيح عندي أن اهللا ميتحن يوم 

 الشيخ(القيامة من كان عذره عدم العلم كاألربعة املذكورين يف احلديث 
املصاب مبرض مزمن، وأن قيام احلجة : أي) اهلرم، وانون، والصغري، والزمن

 :فيه تفصيل
 فإن أريد باحلجة املعرفة الفطرية أو العقلية فهي قائمة على كل -١

خملوق، وعلى ذلك فطر اهللا نفوس البشر أمجعني، وبث اآليات يف السماوات 
وس اخللق كلهم على أنه ال  يعرفها حسب إدراكه، وفطر نفواألرض، وكلُّ

. خملوق بال خالق، وال موجود بال موجِد، وأن احلق هو توحيده بال شريك
وهذا هو مدلول أخذ امليثاق عليهم الوارد يف سورة األعراف، وأخذ العهد 

 .عليهم وهم يف أصالب آبائهم كما ثبت يف الصحيح
 على  وإن كان املقصود بإقامة احلجة بلوغ الدعوة وما يترتب-٢

إقامتها من عقوبة وعذاب، فالقرآن صريح يف أنه تعاىل مل يكن معذباً حىت 
   ¤﴿ و]٧١:الزمر[ ﴾b   c   d   e﴿يبعث رسوال، وأن أهل النار يقال هلم 

   Q   R   S   T   U   V   W﴿، وأن اهللا أرسل الرسل ]٨:املُلك[ ﴾¦   ¥
X﴾ ]ومل يكن النيب ]١٦٥:النساء ، قبل البالغ قط، وعلى  يعاقب أحدا

هذا كالم شيخ اإلسالم يف اجلواب الصحيح، ويف الرد على البكري، ويف 



 

 
 

١٦٤٨ 

غري جمموع الفتاوى، وقد استدل رمحه اهللا على ذلك بأن الكافر قبل البالغ 
، فالعفو عن املسلم أوىل، بل قال إن املناطقة ال يكونون أشقياء يف مؤاخذ

 .فكذبوهاآلخرة إال إذا بعث اهللا هلم رسوال 
وعندي أن احلجة تقوم بالفطرة والعقل، ولكن اهللا من فيض لطفه 
ورمحته أحب اإلعذار وقطع حجة الناس بإرسال الرسل رمحةً منه خبلقه وهو 
الغفور الودود، وال تعارض بني أن تكون الفطرة والعقل كافيني يف قيام 

 .ساليةاحلجة وبني أن يرحم اهللا خلقه مبا هو فوق ذلك وهو احلجة الر
ب الروافض وأشباههم حني يزعمون أن أهل أما تكفري املعني فيكذ

حركة تكفريية خارجية، فهم ) الوهابية(السنة يكفرونه، وأن ما يسمونه 
الذين يكفرون أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، والشيخان ابن تيمية وابن عبد 

فيا، واشترط الوهاب من أبعد الناس عن تكفري املعين ونصا على ذلك حر
أهل السنة لتكفري املعين حتقق الشروط وانتفاء املوانع عنه، والشيخ حممد بن 

  وال من بىن على القرب أو صور الصاحلني،عبد الوهاب مل يكفر مشسان مثال
بيان أن تلك األفعال من البدعة أو الشرك، ونسب ب واكتفى من املعينني

 يف خمتصر السرية له، واعتمد يف كون احلكم بردة العبيديني إىل العلماء كما
البدو ليسوا مسلمني على ما كان يف عصره من بعدهم عن اإلسالم، وهو 
صادق يف نقل الواقع وهذا تكفري بالعموم وليس املعين، وغايته أن يكون 
 يكفِّر بترك الصالة وهو حكم قدمي من أيام الصحابة وتدل عليه النصوص،

 أما القتال فأمر آخر وليس من شرطه الكفر )يف ذلكمع أين مل أقرأ له نصا (
 .فإنه جيوز قتال اخلوارج واحملاربني والبغاة مع كوم مسلمني

 أو غال فيها فليس حجة ،وأما من فهم دعوة الشيخ على غري حقيقتها
 .عليه

واخلالصة أن قضاة املسلمني يقيمون احلد على املعين وليس يف اهلواء، 
وأن من األعمال ما هو كفر لكن ال يكفر فاعله، وأن الذين يكفِّرون 
باملعصية هم اخلوارج، وال يكفِّر ا أهل السنة، وأن اإلنسان الواحد جيتمع 
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القبلة له شروط ال فيه ما هو كفر وما هو إميان، وأن تكفري املعين من أهل 
بد من حتقّقها وموانع ال بد من انتفائها، وأن الوعيد قد يتخلف لسبب ما، 
وأن اجلزاء يقدر لكن قد ال يقع، وأن اإلخراج من السنة شديد كما قال 
اإلمام أمحد فكيف اإلخراج من امللة، وجيب التفريق بني املعذور وغري املعذور 

 الكفر واجلاهلية، وبني الظالم املطلق والظالم الذي واملعين وغري املعين، وبني
ب ما قبلها، فيه نور، وبني النجاسة املطلقة وما فيه جناسة، وأن التوبة جتُ

وآخر األمرين من املكلَّف هو املعترب، كما جيب التفريق بني أحكام الدنيا 
 يف الناس عندنا مؤمنون(وأحكام اآلخرة، وقد قال سفيان الثوري رمحه اهللا 

، كما ينبغي التفريق بني ) وال ندري ما حاهلم عند اهللا،األحكام واملواريث
املعرض عن كتاب اهللا، وبني من أخطأ فخالف حكم اهللا، وأهل السنة 
يعلمون أن ما جيب على آحاد الناس خيتلف، فما جيب على اجلاهل غري ما 

م، ويفرقون جيب على العامل، وما جيب على احلاكم غري ما جيب على احملكو
بني ما جيب إنكاره بالقلب وما جيب باليد، وأن من جيهل حكم اهللا ليس 
كمن يعارضه، وهكذا جعل اهللا لكل شيء قدرا، ولكل مسألة حكمها، وإمنا 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مين أمواهلم : (علينا العمل بالظاهر كما قال 
م من أسلم حقيقة  واهللا وحده هو الذي يعل،) وحسام على اهللا،ودماءهم

 .ومن أسلم نفاقا
 :العلم الضار -

من العلم ما هو كفر ومنه ما هو ضار، ومعلوم بنص كتاب اهللا أن تعلَّم 
   @﴿السحر وتعليمه كفر، وهاروت وماروت كانا يقوالن ملن جاء إليهما 

A   B   C D﴾ ]وفقهم اهللا  مث، وتعلَّمه اليوم كثري من الناس]١٠٢:البقرة 
 .للتوبة

 كاستخدام العلم يف اإلبادة وسفك ،ويف عصرنا كثري من العلم الضار
دماء األبرياء مثلما ألقى األمريكان القنبلة الذرية على أناس أكثرهم مدنيون، 
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 الشيء الذي ندما عليه مع أن كوما ،بناء على أحباث أينشتاين وأوبنهامير
بلة، وهكذا كل علم يتجرد أصال فيزيائيني وال يلزم من فيزياء الذرة إلقاء القن

عن تقوى اهللا وخوفه يصبح وبالًا ودماراً، قال الدكتور عبد الوهاب املسريي 
الذي ساهم ) فرانز أوبنهامير(حني سألت العامل األملاين األمريكي : (رمحه اهللا

يف اكتشاف القنبلة النووية والذي ندم بعد إلقائها كانت إجابته قصرية دالّة 
إن أوبنهامير العامل : (علق الدكتور املسريي على ذلك قائال، وي)لقد تقيأت(

ى باقي حياته حيارب احملايد اكتشف القنبلة لكم أوبنهامير اإلنسان تقيأ، وقض
 .هـ كالمها) ضد القنبلة

ألربت (وملا وجه بعضهم السؤال نفسه إىل زميله األملاين األمريكي 
 ).كن فيزيائيامتنيت أين كنت إسكافيا ومل أ (:قال) أينشتاين

فقارن حال هذين املسكينني بالعلم الذي خلّفه علماء اإلسالم ومل 
 .يندموا عليه قط، بل هو من عملهم الذي ال ينقطع مبوم

 :أساليب الظاملني ضد العلم النافع -
 :للظاملني أساليب كثرية ضد العلم النافع، منها

و الدوسي حجب العلم، كما أوصى كفار قريش الطفيلَ بن عمر -١
 ألّا يسمع لكالم حممد  فوضع الطفيل قطناً يف أذنيه، وال يزال أعداء ،

الدعوة اليوم مينعون كتب الدعاة وحيجبون مواقعهم، وقد كان قوم نوح 
جيعلون أصابعهم يف آذام ويستغشون ثيام حىت ال يسمعوا ما يقول، وعلى 

 ﴾¤   £   ¢   ¡   � ﴿هذا املستبدون فيحجبون احلق إذا خالف سياسة 
 ويأمرون بإقفال القنوات ومنع دخول الكتب بل رمبا منعوا جمرد ،]٢٩:غافر[

االستشهاد ا، وإذا ذكر أحد عاملا خبري أو قرأ له جعلوه من أتباعه يف كل 
  .شيء

 وقد سلط ،]٢٦:فُصلَت[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ﴿الضوضاء  -٢
  !فتشوش على فكر مالك بن نيبتنبح االستعمار الفرنسي الكالب لكي 
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احلرق، كما أحرق األعداء كتب ابن تيمية، ويف زماننا هذا أحرق  -٣
السيسي خمالفيه ألن فيه تأويالت أشعرية، وأحرق ) فتح الباري(بعض اجلهال 

  .يف رابعة والنهضة، ومنع كتب أئمة الدعوة وعلماء السعودية ورمبا أحرقها
إذا كان حممد خيربكم عن عاد (كون إشغال الناس، كما قال املشر -٤

 وعلى هذا اإلشغال ركز ،)ومثود فتعالوا إىل احلديث عن كسرى وقيصر
اإلعالم حديثا، فأصبح إشغاال بالرياضة واملسابقات واملسلسالت والفنون 

  .واملنتصر والفائز، وغيروا مفهوم البطل والنجم والفوازير
ت اآلباء واألجداد، أو أم اام أهل العلم بأم خارجون عن عادا -٥

مثريو فتنة، أو يريدون أن يرجع الناس إىل القرون الوسطى والعصور املظلمة، 
أو أم متطرفون، أو إرهابيون، أو خوارج، وأمثال ذلك مما يفتريه أعداء 
الرسل قدميا والليرباليون حديثا، وهذا االفتراء سبق إليه فرعون وملؤه، فقالوا 

يريدان أن يذهبا بالطريقة املثلى للمصريني، وأن تكون إن موسى وهارون 
  .هلما الكربياء يف األرض وأن خيرجوا من املدينة أهلها

   n   o   p   q   r   s ﴿سجن الدعاة، فقدميا قال فرعون  -٦
t﴾ ]وحديثا أمرهم أشهر من أن يذكر]٢٩:الشعراء ،.  

 يف النار، تعذيب من يدعوهم، فقدميا ألقى املشركون خليل اهللا -٧
وقتل اليهود األنبياء، وأحرقوا يف أجواف اجللود، وآذوا موسى عليه السالم، 

، مث ونشر أصحاب عيسى عليه السالم مبناشري احلديد، وأوذي رسول اهللا 
، وحديثا أمرهم ال حيتاج لذكر، واسألوا من جرب جلدوا اإلمام أمحد 

 .رمنيمن نزالء سجن تدمر واحلائر، وسجن العقرب وال
 هل تريد أمريكا تعليم املرأة األفغانية؟

ال تريد، ولو أن أمريكا تريد تعليم املرأة األفغانية ألعطت : اجلواب
حكومة طالبان نفقات ذلك أو أوعزت ألوليائها باإلنفاق، وهذا أهون وأوفر 
ألمريكا من خسارة اآلالف من جنودها والنفقات الباهظة اليت تتحملها 
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، وكل يوم من هزمية إىل هزمية،ولكنها تريد أمرا آخر غري طوال هذه السنني
قائد جيوش ) ويسلي كاليك(ما تتذرع به ظاهرا، ذلك األمر الذي عرب عنه 

 ١١/٩من يظن أننا ذهبنا إىل أفغانستان انتقاما ألحداث : (حني قال) الناتو(
بقى فليصحح خطأه، وإمنا ذهبنا لدرء خطر أكرب هو اإلسالم، وال نريد أن ي

بل حنن نقرر هلم ما اإلسالم مشروعا حرا يقرر فيه املسلمون ما هو اإلسالم، 
 .هـا) هو اإلسالم

أقول ومما قرروه فعال أم قسموه إىل إسالم سياسي وإسالم معتدل، 
وهم يعلمون أم خيسرون يف أفغانستان والعراق، ولكنهم اختاروا حسب 

 . وضعفنا كما عرب نكسونتعبريهم أخف الشرين وانتهزوا فرصة قوم
أما املرأة األفغانية فقد استخدموا كل وسيلة إلفسادها، وكثري من 
األمريكان فضال عن أهل البصرية من املسلمني يعلمون أن للرئيس جورج 
ووكر بوش هدفا آخر قبل تلك األحداث، أما عمالء الغرب فانقلب عندهم 

 .فرض العني فجأة إىل جرمية يستحق صاحبها السجن
 :عامل اجلن -

من سعة العلم اإلسالمي أن املسلم يعلم ما ال يعلمه الغربيون من العوامل 
) الوحي(األخرى كاجلن واملالئكة، وإمنا عرف هذه العوامل على حقيقتها من 

حىت احليوان يرى ما ال يرى اإلنسان الغريب، فالديك يرى املالئكة، واحلمار 
وانان أعلم من اإلنسان فضال عمن يرى الشيطان، فكيف يكون هذان احلي

يرى اجلن أو يسمعهم من هذه األمة املباركة، وقد أخربنا الصادق املصدوق 
 عن أخبار اجلن مثال ومن ذلك أنواعهم اليت ال ميكن لنا أن نعرفها بعقولنا 

وال حبواسنا اردة، فاجلن منهم املؤمنون، ومنهم الكافرون، وهم ثالثة 
ن شاء اهللا، وهم من الغيب النسيب وليس من الغيب أصناف كما سنذكر إ

املطلق، وآثارهم مشهودة وقد يراهم اإلنس عيانا غري أن من يراهم من 
اجلن يكثرون عند مردة ، و أو أشباحاألمريكان يزعم أم كائنات فضائية



 

 
 

١٦٥٣ 

، وأرشد إىل حجب األطفال غروب الشمس كما أخرب الصادق املصدوق 
إىل كيفية اتقاء أذى املؤذي من اجلن، وذلك بقراءة تلك الساعة، وأرشدنا 

  :املعوذات ودعاء نزول املرتل، وأخربنا أم ثالثة أصناف
 صنف منهم سحابيون يسترقون السمع، ويطريون إىل العنان وهلم -١

أجنحة، وهؤالء ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي، ويتميزون بالقوة والبأس، قال 
 أي ]٣٩:النمل[ ﴾K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V﴿: اهللا تعاىل

:  سورة سبأعرش بلقيس، واملخاطَب هو سليمان عليه السالم، وقال يف
﴿³   ´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   ¼   ½   ¾﴾ ]١٣:سبأ[ ،

وهلم قصة أيام القادسية أوردها ابن منده، وقال ابن حجر إسنادها صحيح، 
 ﴾« º ¹  ¸﴿ قال فيهم اهللا ومن هؤالء الصنف القوي من

  .]٣٧:ص[
 صنف أقل قوة، وأعطاه اهللا القدرة على التشكل، فقد يتصورون -٢

بصورة ثعابني أو عقارب، ومن ذلك قصة الفىت األنصاري الصحيحة الذي 
قتل ثعبانا فمات هو أيضا، ومن هذا الصنف واهللا أعلم حراس األهرام يف 

فيموت ) الكوبرا(ثعابني األمي مصر حيث يلدغون املكتشفني كما تلدغ 
 وبعضهم يتصور ، اإلجنليزي"كارافون"امللدوغ، ومن هؤالء املوتى مستر 

، وقد ملسه أبو هريرة بصورة صورة كلب، ومن هؤالء أسري أيب هريرة 
لقد علمت اجلن أين من أعظمهم : فإذا يده يد كلب وسأله عن خلقته فقال

  . إنه شيطان قال النيب خلقة، ومن هؤالء الكلب األسود الذي
 ومنهم صنف حيلّون ويظعنون مثل بدو بين آدم، وهلم سوائم -٣

يرعوا، وقد حدثين عنهم من رآهم من الثقات، وكتب عنهم آخرون، وهم 
يسكنون اخلرائب واألماكن املهجورة، وال يؤذون من خيالطهم غالباً، وال 

نو آدم، كما أن يعتدون على مسلم، ويأكلون من جنس ما يأكل منه ب
وبعضهم ضعيف صغري . دوام تأكل من جنس ما تأكل دواب اآلدميني

: الشأن كما حدثين أحد من كان من يتعامل معهم مث تاب اهللا عليه وقال
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إم كائنات صغرية، وكتب أحد األطباء الكرد حبثا مستفيضا قرأته يرجح 
ائب، فإذا ثبت ذلك فيه أن اجلن هم اجلراثيم، وهذا ما يؤيد كالم ذلك الت

 .فهم صنف رابع أو أم يتشكلون ذا الشكل الصغري، واهللا تعاىل أعلم
واحلاصل أن من ينكر وجود اجلن من أدعياء العلم ضال وزعمه أن 
املسألة جمرد ازدواج شخصية دليل على جهله، وإذا أنكرهم مسلم كفر 

العامة ضال بالقرآن، كما أن من يظن أم كلهم هلم قدرات خارقة من 
 .أيضا

   ;   :   9   8   7﴿ : قال تعاىل،ومن الكفر الظن بأم يعلمون الغيب
 : وقال عن نبيه سليمان عليه السالم،]٦٥:النمل[ ﴾@   ?   <   =   >

﴿Ø   Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ   ß   à   á   â   ã   ä   å﴾ ]ومما ]١٤:سبأ ،
ن لكشف مرتكيب بعض اجلرائم، حيرم أن الشرطة اجلنائية تستعني بالكها

وبعض الناس يظن أم يعلمون أين قريبه املفقود أو الضائع، ووصل األمر 
ببعض الناس إىل الظن أن اجلن يعلمون الكنوز اليت يف اخلرائب، وقد جاءين 
أحدهم يسأل عن ذلك فكان مما قلته له إن كان اجلن يعلمون الكنوز فلم ال 

  بدل أن يدلك عليها مقابل مال؟،يأخذها من يستخدمهم لنفسه
) عمار البيوت(ومن اجلن بعض الثعابني اليت تسكن البيوت ويقال هلم 

 . إىل إنذارها ثالثا قبل قتلهاوقد أرشدنا النيب 
أما إخواننا من مسلمي اجلن فهم الذين يستمعون القرآن، وجتمعوا 

 ن النيب وكا) اليمانية( ملا رجع من الطائف ببطن خنلة حول النيب 
 لكن اهللا ،يعلِّمهم وأعطاهم صلوات اهللا وسالمه عليه طعاما هلم كل عظم

ميلؤه حلما، وأعطى دوام كل روثة أيضا، وانا عن االستنجاء بعظم أو 
 .روث

 : علماؤنا وعلماؤهم-
لكي تتضح لك املقارنة بيننا وبني الغرب قارن علمائنا بعلمائهم من 

 .ائهم وسري علمائناخالل االطالع على سري علم
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 : تراجم موجزة لبعض علماء اإلسالم
 :اإلمام أمحد بن حنبل -

حمنة اإلمام أمحد مشهورة، وسريته معلومة، ولكين سوف أركّز هنا على 
 :بعض جوانب منها، له عالقة مبوضوعات هذا الكتاب

حبه العظيم للجهاد وااهدين، فقد أراد أن يرابط بنفسه لكن : منها
 املأمون ردوه إىل بغداد، وأفىت بأن إمام الصالة إذا مسع النفري يقرأ جالوزة

قصار السور يف صالة الفجر، وعفا عن املعتصم ملا فتح عمورية، وأحب 
 .اإلمام ااهد عبد اهللا بن املبارك، كثرياً ومتىن لو كان رآه

أن املسلمني فرضوا اجلزية على روما : ومن األحداث اجلهادية يف عهده
 .وليتهم قضوا على الكاثوليكية ائيا) ٢٣٩(نة س

أن اإلمام أمحد كان شديد التعظيم للسنة وألقوال الصحابة : ومنها
والسلف، جمتهداً يف اتباعهم حريصا على نقاء منهج السلف، مما قد خيالطه 
من اآلراء البشرية السيما الفلسفة والكالم، وقد كتب أوسع دواوين السنة 

تب يف الزهد والورع واإلميان واألشربة وفضائل الصحابة كما ك) املسند(
والرد على اجلهمية والزنادقة، ومن األحداث املشهورة يف سريته الدالة على 

 أنَّ كما يئن أي مريض، فقال ،شدة اتباعه أنه ملا اشتد عليه الوجع عند موته
 .ىت ماتبلغنا أن طاووساً كره األنني، فلم يئن اإلمام ح: له بعض أصحابه

 ولكل ما ورد عنه من أنه كان معظما آلثار رسول اهللا : ومنها
الروايات أو ثبت من آثاره الشريفة، وبذلك علّل بعض العلماء كثرة 

 إذ أنه كلما بلغه حديث عمل به ورأى أن ،الروايات يف مذهب أمحد
احلديث ولو كان ضعيفاً خري من آراء الرجال، وليس الضعيف عنده بالواهي 

 ).احلسن(ل األظهر أنه ما مساه الترمذي ب
، وكان حيملها معه، وأوصى أن واحتفظ بشعرة من شعر النيب 
 .توضع على عينه بعد وفاته وتدفن معه

وكان رمحه اهللا إماما يف الزهد والورع واجتناب سالطني عصره، حىت 
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علي إن أعدت (أن صديقه الشافعي ملا عرض عليه قضاء اليمن قال له اإلمام 
ورضي ملا سافر إىل عبد الرزاق الصنعاين أن ) هذا القول مل أكلمك أبدا

يؤجر نفسه ليكسب قوته، ورهن لذلك بعض أدواته، وملا استقدمه املتوكل 
الذي أحيا السنة وقمع البدعة وأعلى شأنه وحاسب خصمه ابن أيب دؤاد -

اصل الصيام  مل يذق اإلمام أمحد له طعاما وو، إىل مدينة سامراء-وعزله
أسبوعا وقيل عشرة أيام حىت كاد يهلك، ومل يأكل حىت عاد إىل بيته ببغداد، 

 ويظنون أن أمحد يأكل منه وإمنا يأكل ،وكانوا يضعون الطعام يف الدهليز
 .بعض مرافقيه

 يعرف األوقاف واإلقطاعات واألراضي املغصوبة ،وكان عارفا بواقعه
ف عقائد أهل البدع ويرد على كل يف بغداد، وما أصله مغصوب، وكان يعر

بدعة بالكتاب والسنة، ويفرق مثال بني الرافضة واملعتزلة واملرجئة وأهل 
الرأي، ومن يعمل للسلطان ومن ال يعمل، وكان يفرق بني الداعي لبدعته 
وغري الداعي والثقة وغري الثقة من الرواة، وال حيكم على أحد إال بعد مقارنة 

 .ات وفحص حاله بدقةرواياته بروايات الثق
وكان كثري التواضع شديد اهلضم لنفسه، حىت أنه ملا جاءه رجل يطلب 

إذا حنن دعونا هلا فمن يدعو لنا؟ غري أن : منه أن يدعو ألمه بالشفاء قال له
بعض جلساء اإلمام أدرك الرجل وبشره أنه رأى شفيت أمحد تتحركان، وملا 

 .عاد الرجل وجد أمه قد شفيت بإذن اهللا
احلديث وإن : وكان يكره التأليف، ويكره الرأي يف الدين، ويقول

ضعف خري من كالم هؤالء يعين أصحاب الرأي، وإمنا يؤلف فيما فيه 
 .ضرورة

وكان واسع العلم شديد التعظيم ملا كان عليه السلف يتهيب احلكم 
 بلغنا أن حممد بن: عليه باالبتداع، فلما سئل عن التعريف يف غري عرفة قال

واسع كان يفعله، ولو كان ذلك يف عصرنا هذا لبادر بعضهم إىل تبديع 
 .فاعله وإخراجه من السنة
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 يقول عنه غريه ،وكان يعلم أن بعض من يقول عنهم فالن ثقة
كان : "يقول غريه" كان جاروديا"، وبعض من يقول عنه )ضعيف(

 .، وهكذا"صاحب سنة
فني له كان جييب ر املخالومن سعة علمه وفهمه رمحه اهللا أنه ملا ناظ

ويرد عليه بالكتاب والسنة، إذ مل يكونوا كلهم على رأي واحد، كال 
وقد كان فيهم ! عتقدهوكان يعرف ما يريد كل منهم بالسؤال وما ي

 .اري وغريهمجالضراري والن
نناقش ونناظر ونقيم  سرية اإلمام أمحد رمحه اهللا أن وقد علمتنا

والتعصب، وأنا أشكر مركزي براهني وتكوين احلجة بالعلم ال باجلهل 
وأمثاهلما مما ال أعلمهم، وكل جهة حبثية تقوم على العلم والعدل وتعتمد 
أسلوب اإلقناع للمخالف فإن قبل احلق وإال فاحلجة قد قامت عليه، كما 

واألخ ود اأشكر من كتب عن قضية املرأة وعن الغرية كاألخ عبداهللا الد
ومن كان متخصصا يف ألخ عبد العزيز البداح، فؤاد عبد الكرمي، وا

 .التاريخ كالدكتور علي بن عودة والدكتور حممد السلومي
فهذه هي الطريقة اليت علمنا إياها القرآن الكرمي يف مناقشة دعاوى 
املشركني واليهود والنصارى والغافلني، وكان عليها كل أنبياء اهللا ال 

رام والسلف أمجعون، فكلهم  وسار عليها الصحابة الكسيما حممد 
قدم اادلة على االدة، وكلهم كان جيادل بعلمٍ وعدل، وكان ال خيشى 
يف اهللا لومة الئم، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، وورث ذلك للحنابلة 
بعده، ورأى أن واجب العلماء هو قول كلمة احلق والصدع به، وألّا 

 اجلاهل جلهله وسكت العامل تقية إذا سكت (: رمحه اهللايسكتوا، فقال
 ).فمىت يظهر احلق؟

وكان يفيت بتقدمي األهم على املهم، وتقدمي املهم على ما كان قليل 
األمهية، وقد سأله رجل عن الوضوء مباء الباقالء، فأجابه، مث سأل 
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ال أدري، فقال : ماذا تقول إذا ذهبت إىل املسجد؟ فقال الرجل: السائل
 !.ىل أن تسألين عنه من ماء الباقالءهذا أو: له اإلمام

وكان حيب مساع الوعظ حىت من املخالفني، ويتأثر لسماعه، فقد 
استمع لكالم احلارث احملاسيب من وراء ستار، وكان حيفظ بعض شعر 

 :املاجن أيب نواس يف الوعظ كقوله
 ويصفح عن زالتنا فنتوب**** أال ليت أن اهللا يغفر ما مضى 

 :خلبازة يف اخلوف، ومنهاوبعض أناشيد ابن ا
 أما استحييت تعصيين**** إذا ما قال يل ريب 

 وبالعصيان تأتيين**** وختفي الذنب عن خلقي 
لفظي بالقرآن : (وكان وقافا عند ما ورد، وعاب على من قال

إذ كل ذلك مل يرد ) لفظي بالقرآن غري خملوق: ( وعلى من قال،)خملوق
 .يعة للمحظوروهو كالم جممل قد يتخذه بعضهم ذر

وكان معظَّما لدى أهل اإلسالم قاطبة حىت أن خلفاء بين العباس 
كانوا يوصون أن يدفنوا قريبا من قربه، وكانت جنازته أعظم جنازة 
ببغداد اليت هي أعظم مدن العامل آنذاك، وذكر اإلمام أبو احلسن 

 ما األشعري رمحه اهللا أنه يقول بكل ما قال اإلمام أمحد، ويذهب إىل كل
ذهب إليه ألنه الرئيس الكامل، وكان إذا تكلم يف أحد سقط عند الناس، 
وجعله بعض األئمة فرقانا بني السنة والبدعة، ورت سريته تلميذه اإلمام 

ادفنوين عند : (أبو بكر املروزي وأوصى أن يدفن عند قدمي اإلمام وقال
ج املروزي ، وملا خر)قدميه كي أكون له بعد مماته كما كنت يف حياته

هذا علَم رفع لك يا أبا : من بغداد تبعه مجع غفري، فقال له أحد العلماء
 .بل رفع ألمحد بن حنبل: بكر، فقال

كان مراعيا لنفسيات الناس، فلما ماتت زوجته ذهب خلطبة و
لدي بنتان إحدامها الكربى وهي عوراء، واألخرى : أخرى فقال أبوها
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 وإمنا جاء خيطب ،جين الكربىزو: أصغر منها وهي سليمة، فقال
 .السليمة، لكنه علم أن ذلك يؤثر يف نفس العوراء

 ،وملا انكسرت نفس أحد الرسل ألن اإلمام رد هدية السلطان
من كان هذا طعامه فما :  وقال للرسول،أخرج كسراً من اخلبز اليابس

 حاجته للدنيا؟
لتقوى إمنا حيبون  ويعلم أن أهل ا-كما قال اهللا-وكان مستعلياً باإلميان 

 .املتقي، وإن كان أهل الدنيا حيبون صاحب املال واملنصب
: وملا بلغه أن أحد املبتدعة فخر على أهل السنة مبكانته االجتماعية قال

 أي حيث تنقطع العالئق واملصاحل ،)بيننا وبني أهل البدع يوم اجلنائز(
 .الدنيوية، وال حيضر إال من كان حيب خالصا

ذكر اهللا الصرب يف كتابه يف حنو (حيث على الصرب وقال وكان صبورا 
إمنا هو طعام دون طعام : (، ويسلّي نفسه وأصحابه قائال)تسعني موضعا

 ).ومركب دون مركب وصرب أيام قالئل
وكان أكثر عتاباً وهجراً ملن وافق السلطان يف القول خبلق القرآن من 

) كّروا أمحد حبديث باللذ: (كبار أصدقائه وأهل العلم، وملا قال بعضهم
 ).بالل ضرب وأنتم قيل سنضربكم: (قال

ومذهبه أقرب املذاهب للسنة، وأكثرها اتباعاً، وله أصول خيالف فيها 
غريه، وله شروط يف اإلمام والقاضي واملفيت مفصلة يف غري هذا املوضع، 

 .وكان شيخا لإلمام البخاري رمحه اهللا، وكان البخاري شديد التعظيم له
، وذكر أمثلة )ال تغبطوا أحدا مل يؤذ يف هذا األمر(ومن كلماته العظيمة 

ولو : (مما تعرض له السلف من البالء، وعقب ابن اجلوزي على ذلك قائال
 ).ذكرت كل ما بلغين من ذلك بإسناده لطال املقام جدا

ورفع اهللا ذكره وجعله للمتقني إماما، وأبقى له لسان صدق يف 
مل ينصرف القول لسواه، ) إمام أهل السنة واجلماعة: (ل قيفإذااآلخرين، 

 .وذلك بربكة االتباع واإلخالص
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لو كان يل دعوة جمابة : (وكانت تعجبه كلمة الفضيل بن عياض
 .وقد رأى صدق ذلك عياناً فليس املتوكل كمن سبقه) جلعلتها يف السلطان

، فلما وكان حريصا على هداية األمة مهما لقي من العنت يف سبيل اهللا
انظر إىل اخلارج، فنظر : تأول وخلّص نفسك، قال: قال له بعض العلماء

: ماذا تفعلون؟ فقالوا: فرأى العلماء وطالب العلم رافعي أقالمهم، فقال هلم
 .أتريد أن يضل هؤالء؟: ننتظر ما يقوله أمحد لنكتبه، فقال له اإلمام

ا وبعض احلنابلة وختاما، سريته طويلة وعظيمة، وكان رمحه اهللا شيئ
 ).سان ريو(شيء آخر، وانظر ملا قاله عنه غري املسلمني كاملستشرق 

وال ريب أنه لو عاش يف زماننا هذا لكان عند بعض الناس متطرفاً، 
 !ولكانوا يصنفون ذهابه للثغر بأنه إرهاب

 :شيخ اإلسالم ابن تيمية -
ي، املشهور هو أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمري

 .بابن تيمية نسبة إىل تيماء املعروفة
، وهاجر إىل دمشق وعاش فيها، وفيها )يف تركيا احلالية(ولد يف حران 

 .حبسوه، ومات يف احلبس
وهو أعظم مفكر عاملي، وكتبه يقرؤها املسلم وغري املسلم، وكل من 

ن غريهم أمحد جودت التركي، وم: قرأها تغير رأيه، وممن قرأها من املسلمني
 .هنري الوست، وسان ريو، وأفادوا من فقهه يف وضع جملة األحكام العدلية

كان شيخ اإلسالم آية يف الذكاء واحلفظ والعمق، وإذا تكلم يف مسألة 
ظن مستمعه أنه ال حيسن غريها، وكان يف كل مذهب أعرف به من أهله، 

كالتفسري وكان متبعا يف العقيدة ملا عليه السلف، ومتبحرا يف كل فن 
واحلديث واللغة واألحكام، وله استنباطات عظيمة، واختيارات فقهية مل 

 ألن مذهب اإلمام أمحد بن ،إنه حنبلي: يلتزم فيها مبذهب معين، وإمنا قال
حنبل هو أكثر املذاهب التزاما بالسنة مع أنه آخرها تارخييا، وقد قال اإلمام 
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 وكثري من العلماء ،)يبإذا صح احلديث فهو مذه(أمحد وكل األئمة 
إن أمحد حمدث وهو أقرب إىل : كالطربي وابن عبد الرب وابن رشد يقولون

إسحاق بن راهويه مثال منه إىل أيب حنيفة رضي اهللا عن اجلميع، على أن 
 ،شيخ اإلسالم ذكر بعض ما عند احلنابلة من الغلو يف التكفري واإلثبات

 ،دل حىت مع الفالسفة واملنطقينيخبالف ما كان هو عليه من االعتدال والع
 .والفهم العميق يف النصوص

وقد جاهد رمحه اهللا بلسانه ويده كما يف احلديث، فأما بلسانه فها هي 
ذي مؤلفاته تنطق بذلك، فقد ناقش الفالسفة واملتكلمني وأهل الكتاب ورد 

ل عن عدمن على املناطقة والباطنية والدروز واخلوارج والصوفية وعلى كل 
السنة، وعفا عن حقه الشخصي وما افتراه عليه خصومه، وكان بعيداً عن 
تكفري املعين من املسلمني، حريصا على نشر مذهب السلف، وبيان فضل 
الوحي على اآلراء واألذواق والتجارب، وكل ما يف جمموع فتاواه وما 
 استدركه عليها بعض العلماء ما هو إال بعض آثاره، وله باع طويل يف كل

، مع )كلنا من حبره نغترف: (ميدان حىت قال تلميذه العالمة ابن قيم اجلوزية
إعالم املوقعني وشفاء وأن ابن القيم كتب يف الرد على اجلهمية واملعطلة 

العليل ومدارج السالكني والطرق احلكمية وطريق اهلجرتني، وغريها من 
 قازان ملك التتار املؤلفات العظيمة اليت ال نظري هلا، وخاطب شيخ اإلسالم

 .خطاب من ال خيشى إال اهللا
وأما جهاد شيخ اإلسالم بيده فمشهور جدا حىت أنه قاتل التتار 
شقحب وغريها وأفىت الناس بوجوب قتاهلم مع إقرارهم بالشهادتني وبعض 

 .الشعائر، وأقسم أن النصر ملن حارم، وكان ذلك بإذن اهللا كما أقسم
 لكتبه من الرواج ما ليس لغريه، وصدق ويف عصرنا احلاضر كتب اهللا

واهللا ليخرجن هلذا العلم رجاال : (ملا أحرق الظاملون كتبه) ابن مري(فيه قول 
، واحتلت كتبه أول قائمة الكتب األكثر مبيعا )هم اآلن يف أصالب آبائهم
 .يف معرض إسطنبول األخري
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 هـ،١٣٩١املتوىف سنة ) عمر نصوحي(واشتهر بالدفاع عنه الشيخ 
واآللوسي، وكذا املشايخ اآلخرون مثل الشيخ حممد بن إبراهيم والشيخ ابن 

 .باز وابن محيد وابن عثيمني وعبد الرزاق عفيفي
وال يعاديه اليوم إال اليهود ومتعصبة الروافض، والعلمانيون وتركي 

 .احلمد وشلته يف بالد احلرمني
هذا : قول لكوأصبح من املألوف أن تقدم ألحد كتابا البن تيمية في

 .الكتاب غير رأيي يف ابن تيمية
أمحد ) (احلقّانية(وزير العدل التركي سابقا : ومن أشهر من تغير رأيه

الذي اطلع على كتب الشيخ حبكم أنه أشرف على جملة ) جودت باشا
األحكام العدلية، مث استقال من الوزارة وتفرغ للعلم، أما املتبعون للكالم فقد 

، مع أن )ابن تيمية ليس سلفيا( أن بعضهم كتب كتاب ظلموا الشيخ حىت
الطبطبائي املنطقي الشيعي مل جيد كتابا يف املنطق مثل كتاب ابن تيمية 

أعجبته ) مصطفى املراغي(فأعجب به واستمد منه، كما أن شيخ األزهر 
كتب ابن تيمية فقرر إدخاهلا مناهج يف كلية أصول الدين باألزهر، وعلى 

خ قامت مجعية العلماء يف اجلزائر، وقامت احلركة اليت حاربت ضوء علم الشي
االستعمار فيها ويف املغرب، وتأثر به الشيخ أبو احلسن الندوي، والشيخ 
حسن البنا، والشيخ أبو األعلى املودودي، والشيخ عمر املختار، واألستاذ 

د سيد قطب، والشيخ عبد السالم ياسني، والشيخ حممد احلامد، والشيخ حمم
ناصر الدين األلباين، والشيخ صديق حسن خان، والعالمة الشوكاين، 
واآللوسي، وغريهم، وكل من قرأ له ال بد أن يتأثر وجياهد الكفار 

 .واملستعمرين، ويقول األمريكان اليوم إنه كان وهابيا
وكان الشيخ رمحه اهللا كثري العبادة والضراعة، صادق التوكل، عظيم 

: ثقته فيما آتاه اهللا من العلم أنه ملا ناظر البطائحية، قال هلمالثقة يف اهللا، ومن 
، وندخل أصابعنا يف النار، فمن احترقت أصبعه منا )كذا(نغسل أيدينا مباء (

 .لكنهم نكلوا عن ذلك) فهو كاذب



 

 
 

١٦٦٣ 

وله استنباطات عجيبة مما يراه بعض الناس كالما عاديا، حىت أنه يطيل 
ا على مجلة من كالم اإلمام أمحد أو اإلمام معتمد. الكالم والشرح والتأليف

البخاري، أو اإلمام مالك أو اإلمام الشافعي، أو اإلمام حممد بن احلسن، 
 .تلميذ اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا عن اجلميع

ويف البلدان ويف ) الفلك(كما أن له كالما مل يسبق إليه يف اهليئة 
 .التواريخ

 الرأي، حىت أن أحد الناس من وكان يقدر العلماء مهما خالفوه يف
، وملا مات )ليت الشيخ يكون يل كما يكون ألعدائه: (املعجبني بالشيخ قال

 .خصومه ذهب إىل أهله وعزاهم وقال أنا مكانه
وعدله مشهور مع الفالسفة واملناطقة والرافضة واليهود والنصارى، ال 

قد  ذلك سيما وقد عذر من ال يعلمون عن صلب املسيح شيئا، وقال إن
 .، أي أنه بلغة عصرنا مسألة تارخييةفى على بعض الناسخي

كما عدل مع الصوفية ومع القدرية ومع املرجئة، حىت أنه قال عن رأس 
إن علمه يف اإلهليات متناقض وال يؤخذ، أما آراؤه يف ) أرسطو(الضاللة 

الطبيعيات والرياضيات فتقبل، وذكر مصادر الفكر اليوناين وأصوله، ومن 
عدله مع الصوفية أنه جعل منهم السابق واملقتصد والظامل لنفسه كما يف 

ما وقع لقوم نوح عليه السالم، وما وقع : اآلية، وذكر أن الشرك أصله نوعان
 .للصابئني عبدة الكواكب

وأنا وهللا احلمد قرأت لكثري من علماء الشرق والغرب فلم أجد له 
ليد أحد كائنا من كان، وأرجو من نظريا، ومع ذلك ال أقول بتقليده وال تق

كل من خيطّئ الشيخ يف أي مسألة أن يكتب ا إيلّ، وأنا مستعد لبيان مأخذ 
الشيخ ووجهة نظره مع ترك احلرية للمخالف أن يقول رأيه، وللقارئ أن 
يعتقد صحة أحد الرأيني، هذا إن كتب اهللا يل احلياة، وإن كتب املوت 

 .لى ذلك بإذنهفسوف يأيت مبن هو أقدر مين ع



 

 
 

١٦٦٤ 

وللشيخ رمحه اهللا كرامات كثرية، أعظمها يف نظري انتشار علمه، 
 .وكثرة اإلقبال على مؤلفاته ال سيما هذه األيام

وإليك بعض الدرر املستخرجة من كالمه مع أن الشيخ عبد الرمحن بن 
 :ناصر السعدي رمحه اهللا قد سبقين إىل ذلك واستخرج أكثر مما أذكر

 :نهجية اليت ذكرها شيخ اإلسالم بإجيازبعض القضايا امل
ال يتعارض نص قطعي صحيح مع رأي عقل صريح، بل ال يتعارض  .١

 .قطعيان أبدا
 .ال تأيت الشريعة على خالف القياس أبدا .٢
ما أمجع عليه بنو آدم كلهم فهو حق، كحب العدل والصدق واألمانة  .٣

 .يوالشورى وكراهية الظلم والكذب واخليانة واالستبداد بالرأ
الدنيا مظلمة إال ما أشرقت عليه مشس الرسالة، وظهور الظُّلْمة أو  .٤

 .اختفاؤها حبسب ما يبلغ نور النبوة
الصراط املستقيم واحد، وإمنا تتنوع طرق اخلري حبسب ما هو ميسر  .٥

 .لكل خملوق
 .الذنوب هي سبب اهلالك يف كل عصر ومصر .٦
 من طلب احلق الفالسفة أبعد الناس عن اهلدى، ومع ذلك ال حيرم اهللا .٧

 .منهم
 .العدل واجب على كل أحد لكل أحد يف كل حال .٨
 .قبل احلكم على أي شيء جيب النظر من كل جوانبه .٩

العبودية هي عبودية القلب، واحلرية هي حريته، واإلنسان عبد لكل  .١٠
 .ما ملك قلبه

فرق بني أحكام الدنيا وأحكام اآلخرة، وبني مقام الدعوة ومقام  .١١
 .إقامة احلجة

 .لم البشري كثري الصواب وإن كان فيه أخطاءالع .١٢



 

 
 

١٦٦٥ 

إذا جاء الكفر معرفا باأللف والالم فهو املضاد لإلميان، أما إذا جاء  .١٣
 .منكّرا فهو كبرية

 .الفرق الثنتان والسبعون ال خيرج كل فرد منها من امللة .١٤
 .ال لشيءإاإلنسان ال يترك شيئا  .١٥
 .املوافقة يف الظاهر تدل على املوافقة يف الباطن .١٦
 .االسم ختتلف داللته بني االقتران واإلطالق .١٧
 .السماع املطلق ال يدل إال على التأثري املطلق .١٨
 .ليس كل من طلب احلق مصيبا وإن كان مأجورا .١٩
املعذور ال يقتدى به، ومن أخذ بالرخصة ال ينكر على من أخذ  .٢٠

 .بالعزمية
لمني اجتماع األمانة والقوة يف الناس قليل، ولكن ينظر إىل واقع املس .٢١

 .وما هم إليه أحوج منهما
 .أعظم العدل التوحيد وأعظم الظلم الشرك .٢٢
 .إذا أراد اهللا إظهار احلق سخر له ما يضاده .٢٣
 .الفرعونية يف كل نفس، واإلنسان ظلوم جهول .٢٤
اهللا تعاىل بعث الرسل لتحصيل املنافع أو تكميلها، ولتعطيل املفاسد  .٢٥

 .أو تقليلها
 .هلادي واحلديد الناصرال بد للحق من اجتماع الكتاب ا .٢٦
 . بين أصول الدين وفروعهالرسول  .٢٧
الواليات كلها دينية، املقصود ا إقامة الدين واألمر باملعروف  .٢٨

 .والنهي عن املنكر
 .ليس يف القرآن تكرار حمض ال يف القصص وال يف غريه .٢٩
 .أهل البدع بني العقوبة واحلذر، وال جيوز توليتهم .٣٠
اها أصغر يف سبيل حتقيق مصلحة يراها قد يرتكب املؤمن مفسدة ير .٣١

 .أكرب، وقد يترك بعض احلق حتقيقا ملصلحة أكرب



 

 
 

١٦٦٦ 

 .ال تقوم احلجة الرسالية إال بعد البالغ .٣٢
 .ال تكفري يف العقليات مطلقا .٣٣
ال تفريق بني األصول والفروع أو بني العلميات والعمليات، وإمنا يف  .٣٤

 .الشرع كبري وصغري
 يف السمعيات والسفسطة يف القرمطة: جممع الكذب والبهتان .٣٥

 .العقليات
 .الوعيد قد ال يتحقق ومينعه عشرة أسباب .٣٦
 .خاصية أهل السنة أم يقولون احلق ويرمحون اخللق .٣٧
مريد احلق قد خيطئ يف األمور العلمية واالعتقادية كما خيطئ يف  .٣٨

 .األمور العملية
الرسل قد يأتون مبجارات العقول، ولكنهم ال يأتون مبحاالت  .٣٩

 .ولالعق
 .التجربة وسيلة صحيحة للوصول إىل العلم .٤٠
الكالم يف الطوائف واجلماعات كالكالم يف األفراد، ال يكون إال  .٤١

 .بعلم وعدل
 .أهل السنة واجلماعة يردون املتشابه إىل احملكم .٤٢
 .اللفظ امل يستفصل عن املراد به .٤٣
الرجل الواحد جيتمع فيه الطاعة واملعصية واحلسنة والسيئة، وما هو  .٤٤

 .كفر وما هو إميان
يغتفر من الرجل العظيم ما ال يغتفر من غريه، كما ألقى موسى  .٤٥

 .األلواح ولطم ملك املوت
 .احلس قد خيطئ ولكن إلغاءه مطلقا خطأ .٤٦
 .التحزب منه مذموم، وجائز .٤٧

هذه بعض القضايا اليت متس إليها احلاجة، وهي كما ترى قبس من نور 
 .الشيخ وغزارة علمه وعمق استنباطه أُفُق  سعةالذكر احلكيم، ودليل على



 

 
 

١٦٦٧ 

 .وقد جعل اهللا له أعداء يف كل زمان إذ أن تلك سنته حىت مع األنبياء
 :الشيخ حممد بن عبد الوهاب -

وهو يف احلقيقة مل يأت جبديد عما يف الكتاب والسنة، وقد سبق 
احلديث عن دعوته تفصيال، وإمنا هو شعبة من شعب ابن تيمية، فال غرابة أن 

 اهللا له القبول وأن حيبه طالب احلق يف كل مكان، وأن تكون كتبه يضع
 .آيات وأحاديث مع استنباطات له قليلة

هر للشيخ نظراء يف اهلند واملغرب ونيجرييا وتركيا واليمن، رمبا ظوقد 
 صاحب املواقف ،كان أشهرهم السلطان حممد الشريف العلوي املغريب

 وغريه من رؤساء الغرب، وقد تويف اإلسالمية املشهورة مع جورج واشنطن
 .قبل الشيخ حممد بسنة واحدة

 :الشيخ عبد العزيز بن باز -
 .هو شيخنا العالمة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

قبيلته على األرجح ميانية، وال يزال له حىت اليوم بعض األقارب يف امة 
 .ال يؤثر ذلك يف شيءومكة زادها اهللا شرفا، وقيل إن قبيلته عدنانية، و

تلقى العلم على يد عدد من املشايخ أشهرهم الشيخ القدوة البحر 
العالمة حممد بن إبراهيم احلنبلي رمحه اهللا، وكذلك الشيخ سعد وقاص 

 .البخاري
كان مستقل الرأي ال يقلّد أحدا، وقد تعرض لألذى يف سبيل ذلك 

عودية عنه راتبه، ومن أجل نصح األمة وقول احلق، وقطعت احلكومة الس
واعتقلته كما أخربين رمحه اهللا، مث توسط له الشيخ حممد بن إبراهيم 
فأخرجوه وأعادوا راتبه بعد مدة طويلة، وملا وقع حادث احلرم اعتقلوا سائقه 

 ما بقي إال أن تعتقلوين أنا؟: وكاتبه فقال
فقد بصره وهو يف التاسعة عشرة من عمره، وكان ذلك خريا له إذ 

 .اهللا من رؤية ما رأينا من املنكراتحفظه 



 

 
 

١٦٦٨ 

أفضى إيلّ بكثري من أسراره اخلاصة حىت أنين تدخلت يف قضايا أسرية 
له، وأرسل يل نسخة من اخلطة اخلمسية للمملكة وأرفقها خبطاب منه 
لقراءا وإبداء املالحظات عليها، وأرسل إىلّ بعض الناس ألقرأ عليهم، 

كما جعلين ) اللجنة املركزية(عية يف احلج وجعلين ضمن األمانة العامة للتو
عضوا يف جملس دار احلديث الذي كان مساحته يرأسه، وكنت أحضر له كل 

 .اجتماع للعلماء والدعاة يف مكتبه
حضر إىل مرتيل وشرفين بأن كان ضيفا عزيزا علي، وافتتح املركز الذي 

ن أهم أعمال أنشأته باسم املركز اإلسالمي للبحث العلمي والترمجة، وكا
 املركز حتقيق وترمجة كتاب اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح الذي رد

، وكان نائيب )األسقف بولس(فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية على راهب صيدا 
يف رئاسة املركز الشيخ عبد احملسن اخليال رئيس حماكم جدة، وكتب الشيخ 

ح مع الشيخ كوكبة كرمية إىل أهل اخلري بدعم املركز، وحضر حفل االفتتا
من أعضاء هيئة كبار العلماء، لكن احلكومة بعد أشهر دامهت املركز 
وأخذت مافيه من مصورات األناجيل القدمية والكتب اليت فيها حديث عن 

 .بعض من أسلم من النصارى كوزير التعليم اإليطايل السابق
عه يف اهليئة عبد اهللا بن قعود الذي أصبح عضوا م: أشهر تالميذه الشيخ

الدائمة لإلفتاء، والشيخ بن قعود زامل الشيخ بن باز يف رحلة الطلب، وهو 
صديق يل، وكان رمحه اهللا حيدثين عن الكثري من اخلفايا اليت ال أعلم السيما 
عن استقالته من هيئة كبار العلماء، وأسباا ونصائحه اخلطية للملوك بتقوى 

 .اهللا
:  يف التلمذة على الشيخ حممد بن إبراهيمكان من زمالء الشيخ بن باز

الشيخ عبد اهللا بن جربين رمحها اهللا، وهو العامل املعروف الذي كان يزورنا 
يف جدة ومكة وقبائل اليمن، وزار بعض قرى حواله، وعرف بعض املشايخ 

 .فيها
تويف الشيخ رمحه اهللا وأنا يف احلائر، وظهرت بعد وفاته منكرات أكرب، 



 

 
 

١٦٦٩ 

احلمد هللا الذي خلّصنا من هذا : (ؤويل احلكومة ملا بلغه موتهوقال أحد مس
 !).العبد

شفع الشيخ يف مجاعة الدعوة والتبليغ، وأمر بإطالق سراحهم، وأنا 
قابلت يف احلائر بعض كبار اجلماعة، وقرأت ما كتبه عنهم الشيخ، ولكن 
الدولة مل تقبل شفاعته وحظرت كل نشاط للجماعة وأي اجتماع هلم حىت 

 .يف املساجد
 اكتبت هيئة كبار العلماء باإلمجاع أن حملمد بن علوي املالكي بدع

وكفريات، ووعدت احلكومة بعقوبته إن مل يعلن رجوعه، ومل حيصل شيء 
قط، بل اعتقلوا بعض أقاربه الذين على السنة، وملا مات املالكي زار ويل 

 .العهد أهله وعزاهم فيه نيابة عن امللك
ع على الشيخ بن باز حىت أم اعتدوا عليه يف بيته وجترأ أهل البد

وقالوا إن الشيخ يكره الرسول ويتاجر يف ! وضربوا كاتبه حممد الشويعر
 !األراضي

يف رأيي أن الشيخ أعلى من أن يكون موظفا حكوميا ومرتلته عند 
املسلمني كافة وليس عند دولة بعينها، وكان األوىل به االعتزال كما ثبت يف 

 .ديث ونصحه بذلك كثريون جزاهم اهللا خريااألحا
وكنت أرى أن يكون حرا ال حيكمه إال الكتاب والسنة، وأن يناقش 
الرافضة واإلباضية كما يشاء، ويصلح بني الصوماليني كما يشاء، وكل جاءه 
أو كتب له، أما الفتوى فالناس يستفتونه ويثقون يف أقواله من غري وظيفة، 

ولة ورمبا كان سبب ذلك إفراطه يف التواضع وكرمه لكنه بقي موظفا يف الد
 .الزائد، وحسن ظنه باملخالف

 أسلوب واحد هو الكتابة له وهو يوصل الكتابة -غفر اهللا له-وكان له 
 .للمسؤولني ويشري عليهم مبا فيه مصلحتهم

وعندي أن الشيخ ال يشري أو يشفع بل يأمر أمراً ويستدعي من شاء 
ما رأيت قوياً أضعف : (عب كله معه، وهلذا كنت أقولويلزمه مبا شاء والش



 

 
 

١٦٧٠ 

 ).منه رمحه اهللا
 :منهجه اإلصالحي

كان للشيخ رمحه اهللا منهجه اإلصالحي املتميز، وكان يكاتب احلكام 
ويطلب من اجلميع حتكيم الكتاب والسنة، وممن كاتبهم مجال عبد الناصر، 

 .واحلبيب بورقيبة، وحافظ األسد، وزياد بري
 يغمط أحدا فضله، أو جيحد مآثره سواء فردا أو مجاعة، وكان ال

ويعرف للجماعات اإلسالمية جهودها، ومع ذلك ينصحها باتباع الكتاب 
 :والسنة، ومن ذلك

كان يلقي حماضرات يف دار احلديث باملدينة يثين فيها على الشيخ  .١
حسن البنا رمحه اهللا ويصفه بأنه جمدد، ويدعو اإلخوان املسلمني إىل 

 .لتمسك بالكتاب والسنةا
كان حيب مجاعة أنصار السنة، وقد جعل وكيلها الشيخ عبد الرزاق  .٢

عفيفي عضوا معه يئة كبار العلماء، ومل يعب عليها يوما من األيام 
أا كانت مجاعة منظمة بل كان يدعوها للمزيد من التمسك بالكتاب 

 .والسنة
وة والتبليغ، ويذكر أن كان يثين على اجلهود اليت تبذهلا مجاعة الدع .٣

الشيخ حممد بن إبراهيم يثين عليها، وملا سجنت وزارة الداخلية 
 وليس ،اجلماعة شفع إلخراجها من احلائر، وقال إن حقها هو التأييد

 .السجن
للرب ووجهها نفس ) مجاعة جهيمان(خرج مع مجاعة الدعوة احملتسبة  .٤

 .التوجيه
و هلم بالنصر وجيمع هلم  ااهدين األفغان مجيعا ويدعحيبكان  .٥

 .التربعات وإن كان إىل الشيخ مجيل الرمحن أكثر ميال
وكان رمحه اهللا ال يبلغه منكر إال أنكره، ومن ذلك إنكاره خمالفة 
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الكتاب والسنة الذي عليه دعاة اإلمساعيلية، وإنكاره على الروافض 
 والغلو يف واإلباضية، وإنكاره على اآلثار اجلاهلية، وإنكاره بدع الصوفية

، وإنكاره على أهل السفور ودعاة التربج، وإنكاره على دخول النيب 
الكفار جزير العرب، وإنكاره ظلم العمال وأمثال ذلك، وقيل إن سبب 

 .سجنه هو أنه أنكر على احلكومة استقدام النصارى الستخراج النفط
 .ومن املشهور إنكاره على مجال عبد الناصر أن يقتل سيد قطب

خلالصة أنه كان رمحه اهللا يبذل جهده إلنكار كل منكر، ويدعو وا
الدول واجلماعات واألفراد إىل الكتاب والسنة، ويسلك منهج اإلصالح 

 من السنة، وهذا هو وإخراج املخالفوالبناء ال مسلك االام والطعن والذم، 
الفرق (املنهج الذي كان عليه السلف وذكره احلافظ ابن رجب يف رسالته 

فشتان بني من قصده النصيحة ومن : (اليت قال فيها) بني النصيحة والتعيري
 ).قصده الفضيحة

إن فالنا له عليك مآخذ ويتحدث ا ويريد أن : وقيل لبعض السلف
إن كان على سبيل النصيحة فنعم، أما على سبيل : يرسلها إليك، فقال

 .الفضيحة فال
يستر وينصح، والفاجر املؤمن : (وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا

 ).يهتك ويعير
وكان الشيخ عبد العزيز رمحه اهللا يعذر خمالفيه عمال بكلمة عمر بن 

ال تظن بكلمة خرجت من أخيك املسلم سوءا وأنت جتد هلا  (اخلطاب 
 ).من اخلري حممال



 

 
 

١٦٧٢ 

وجهة وهنا أذكر بعض ما أخالف فيه الشيخ، وأرجو ممن كان لديه 
ن يرسله إيلّ، السيما وأن بعضها مسائل زيادة علم أنظر أصح أو 

اجتهادية جيوز فيها تعدد وجهات النظر، وكلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إال 
  : رسول اهللا

تفصيله يف جوانب من التوحيد وإمجاله يف أخرى مع أن ما أمجل  -١
  .فيه أكثر نصوصاً، وكثرة كالمه عن أنواع الشرك القدمي

هل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، هم من أ: قوله عن األشاعرة -٢
وليسوا من أهل السنة فما خالفوا فيه أهل السنة، وهذا الكالم ينطبق على 

  .اخلوارج، وعلى كل فرقة إال من متحض للكفر
ظاهر حديث وإن أتاين ميشي ، عمالً ب)اهلرولة(له بإثبات صفة قو -٣

 نص شيخ اإلسالم أتيته هرولة، مع أن بعض اآليات ال يعمل بظاهرها؛ بل
 ﴾j   k   l﴿: على أا ليست من آيات الصفات مثل قوله تعاىل

  .، واحلديث له فهم آخر]١١٥:البقرة[
قوله باشتراط االستحالل لتكفري من حكم بغري ما أنزل اهللا، ومل  -٤

يقل ذلك الشيخ حممد بن إبراهيم أو الشيخ حممد األمني بل نص شيخ 
  .اإلسالم على خالفه

بد أن يكون حامال للرخصة من احلكومة وعمله  ه إن الواعظ القول -٥
  .بذلك

  !إفتاؤه بأنه جيب أخذ إذن من الدولة يف صالة االستسقاء -٦
  .تركه اعتزال الوظيفة -٧
  .كان عليه أن يصلح بني املتنازعني الصوماليني وغريهم مبا أراه اهللا -٨
 اخلليلي دون وجوب الرد على رسالة الرافضة إليه، وعلى كتاب -٩

 اخلليلي ما يستاهل إنك ترد عليه بنفسك، ويرد عليه :استشارة، وأنا قلت
  .أحد طالب قسم العقيدة وأنت تراجع ما يكتبه الطالب

  .وجوب تغيري أسلوبه مع املخالفني من الترجي إىل اإللزام -١٠



 

 
 

١٦٧٣ 

إفتاؤه بالرجوع إىل احملكمة، مع أن السؤال جاء من دولة ال  -١١
  . وحمكمتها مثلهارع أصال، بل رمبا عاقبت املظلوم وامتهحتكم بالش
قوله إن األرض لو كانت تدور النتقلت الكعبة أو انتقل جبل  -١٢

أيب قبيس من مكانه، مع أن الدوران ال يستلزم ذلك، وليس القول بالدوران 
 Ò Ó Ô﴿: فكرة غربية أو بدعية، بل إن ابن عباس قال يف قوله تعاىل

Õ﴾ ]كما يف صحيح البخاري، وأظن أن املسألة " يدورون": ]٤٠:يس
لو أثريت أيام شيخ اإلسالم ابن تيمية أللف يف ذلك كتابا أو رسالة، السيما 
وقد نص مرارا على كروية األفالك، وذكر كالم السلف واخللف وعلماء 
اهليئة واستدل بالنقل والعقل، وقد أحسن الشيخ ابن باز يف إبطال كالم 

س وأمثاهلم عن ثبوت الشمس، ولكن نظريتهم قدمية أبطلها هرشل والبال
علماء الفلك الغربيون الذين جاءوا بعدهم، ووفق رمحه اهللا يف اإلفتاء بإمكان 

  .الصعود إىل الكواكب
اهتمامه ببعض الفروع أكثر مما ينبغي مثل إعفاء اللحية، وترك  -١٣

ذاته لكن غريه أوىل التدخني، وتقصري الثياب، وأمثال ذلك مما هو حق يف 
 .منه

على أن ذلك ال يقلّل أبدا من حمبيت العظيمة للشيخ وتقديري لعلمه 
وفضله، بل إنين أدعو اهللا له يف كل تشهد من صاليت، وأقدر له علمه 

 .ونصحه وكرمه واجتهاده وحسن خلقه ومناقبه العظيمة
 : العثيمنيحممدالشيخ  -
 . اهللا، من بين متيمهو الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه -
 .الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا: أشهر شيوخه -
 .كان إمام اجلامع الكبري يف بلدته عنيزة -
هو أشهر وأجل من أن يراجع إدارة املطبوعات يف القصيم ليفسحوا  -

 .كتبه
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 .يتميز الشيخ باستقالله الفكري واتباع الدليل -
فته، وكان يعجبه بعض جاء إيلّ مرارا، وكان يل شرف استضا -

عادات أهل مكة السيما مجعهم بني التميس الذي جاءهم من خبارى، 
والفول الذي جاءهم من مصر، كما أنين زرته وذهبت إىل بيته يف عنيزة، 

 .وكان له قريب يف مكة يرأس مركز البحث العلمي يف جامعة أم القرى
 :كان يطلعين على بعض أسراره، ومنها مثال -

i. منعوا ترقيته ) جلنة احلقوق الشرعية( فيه ظلم عند إنشاء أنه ملا قال
هذه نعمة له مطلقا، ورقّوا غريه مع أنه أقل من الشيخ علما، وأنا قلت 

 .فاحتفظ بثوبك هذا ومشلحك هذا ال تغريمها
ii. هل حنن صرنا مثل شيوخ األزهر نبصم على ما تقوله : قال يل

م أجل من أن تكونوا بصامني، هذا ما يقوله الناس وإال فأنت: الدولة؟ فقلت
 .وال تبصموا مرة ثانية

iii. أنا وقعت يف : أخربين بقصته مع فتوى االستعانة باألمريكان، وقال
 .األخري جماملة فقط

iv.  قال إن بعض أعضاء اهليئة جواسيس على بقية العلماء، وألقى
 .)ويل لكل أفاك أثيم(حماضرة عن ذلك بعنوان 

يف نظري يستحق أن جيعلوه يف جعلوه بدرجة أستاذ مشارك، وهو  -
 رمحهما درجة أعلى، بل هو أعلى من كل درجة هو والشيخ عبد اهللا البسام

 .اهللا
كان متعففا عن أخذ املال من السالطني، وملا علم أن أحدهم  -

سيزوره كلّم أحد حمبيه وطلب منه أن يوقف سيارته أمام بيت الشيخ، فلما 
أنا حبمد اهللا خبري، :  من املال، قالزاره ذلك املسؤول وأهدى إليه مبلغا

 .وعندي كل خري وأنت تربع ذا املال جلمعية حتفيظ القرآن يف عنيزة
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 :الشيخ حارث الضاري -
 .هو حارث بن سليمان بن ضاري الشمري -
هو حفيد الشيخ ضاري الذي قتل املندوب السامي الربيطاين  -
 .ليشمان
 .هو من قبيلة مشّر، وسكنه يف أيب غريب -
 .ن رمحه اهللا رئيس هيئة علماء العراق اليت يرأسها اليوم ابنه املثىنكا -
ملا مسع أن السعودية استقبلت بعض كبار الرافضة العراقيني تشجع،  -

وجاء للسعودية وظن أنه أوىل باالستقبال غري أم مل يسمعوا منه ومل 
يستقبلوه، وكان يعجب كيف احتفوا بإبراهيم اجلعفري الذي خطّط 

ات مكة، مع أنه هو سين ويعرف حرمة مكة وقدر الكعبة، ومل يلزم لتفجري
 .أحدا برأيه، بل ملن مل يستقبله احلق يف خمالفة رأيه

ملا جاءين كان معه اثنان ال يفارقانه وفرحت بذلك ليسمعا احلق  -
 والكالم يف السر هو الكالم نفسه يف العلن، وأنا ،وليس لدينا شيء خنفيه

 .ظ فطرما ولو بعد حنيواثق أنه سوف تستيق
ملا مرض بالسرطان وسافر للعالج يف تركيا، قابل من كان خيتلف  -

 .معهم من املشايخ العراقيني هناك، وسامح بعضهم بعضا
كان موقنا أن الرافضة ال يريدون للسعودية وال للعراق أي خري، ال  -

 وقال إن سيما وأن العبادي عين اإلرهايب إبراهيم اجلعفري وزيرا للخارجية،
، مع أن مقتدى حمتال موقف مقتدى الصدر خري من مواقف بعض أهل السنة

 .وسياسي
 :كلمة عن األستاذ حممد قطب رمحه اهللا -

مل يكن األستاذ حممد قطب من اإلخوان أبدا، ال هو يقول ذلك، وال 
 .مجاعة اإلخوان، وإمنا كان مستقال يتبع الدليل أينما كان

ال إنه من اإلخوان أن أخاه سيد قطب كان وغاية ما يستدل به من ق
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منهم، والصحيح أن أخاه كان معهم يف مرحلة من حياته، وبعد أن أنشأ 
التنظيم اخلاص جعل اإلخوان مادة له، ألن الصالح فيهم كثري، وأرسل 
الشيخ هواش إىل الشيخ حممد بن إبراهيم لالستفادة من حركة الشيخ حممد 

فيت به الشيخ، إذ رأى سيد أن دعوة الشيخ بن عبدالوهاب، والعمل مبا ي
حممد بن عبد الوهاب هي أكثر الدعوات التزاما بالكتاب والسنة، وظلّ يطور 
دعوته ويغير فكره حىت قتلوه، وابتسم عند موته، وقال للموظف الذي يلقّن 

 ).هذه الكلمة أنا عشت هلا، أما أنت فتعيش عليها: (املقتولني كلمة الشهادة
سيد مر مبراحل عديدة وتغيرت آراؤه، : (ستاذ حممد يقولوكان األ

وبقي يف كتبه أخطاء منها ما يف تفسري سورة الصمد من الظالل وينبغي 
 ).التعليق عليها
كل من تاب وعرف احلق مثل أيب احلسن األشعري أو سيد : وأقول

قطب يستفاد منه لكن ال يقدس، وال تربر أخطاؤه، وعموما ال خيرج رأي 
ألستاذ حممد فيه عن رأي الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء يف ا

السعودية ورئيس امع الفقهي، ورأي الشيخ بكر منشور يف إمكان أي 
 .قارئ أن يرجع إليه

 أن سيدا رمحه اهللا ذكر -وهو ثقة-وقد ذكر األستاذ أمحد عبد ايد 
 الكتب يف ذلك منها أنه ال بد من تصحيح العقيدة أوال وأنه طلب بعض

كتب ابن تيمية وابن القيم، وأن سيدا قرر كتاب اإلميان البن تيمية منهجا 
للتنظيم، وليس عندي شك يف أنه أراد احلق فله يف ذلك أجر، فإن أصابه فله 
أجر آخر، وملا أراد سيد الكتابة عن مراحل اجلهاد نقل عن ابن القيم، وكان 

) ال إله إال اهللا(ما وجدت من يعرف معىن  ":زميلنا األخ صاحل العبود يقول
 ".إال األستاذ حممد قطب

وعلى أفكار سيد قسم من اإلخوان اليوم، وقد يقاربون النصف يف 
  .جملس الشورى

 .للحق املسلمني وكل اجلميع يهدي أن اهللا نسأل
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  رابعا
 الفلسفة
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وجودات الفلسفة يف األصل هي البحث يف كنه األشياء وحقائق امل
لكنها تشعبت حىت أصبح يدخل فيها أنواع أخرى، ومنها الفلسفات اليت 
تنكر وجود األشياء نفسها أو تؤمن باملتناقضات، أو تعترف باجلهل عن 

 .معرفة أي شيء
وهي عند بعض العقالء ال يفصلها عن اجلنون إال خيط دقيق وهي عند 

وبعضهم !  ما هووعند بعضهم حبث عن شيء ضائع ال يدرون. بعضهم وهم
 . يقول إن الطفل بدافع فلسفي حيطّم اللعبة الكتشاف سرها

وهي قدمية ومن أشهر الفالسفة فالسفة اليونان الذين منهم أرسطو 
وديوجنسي وزينون، والفيلسوف التائه ديوجنسي محل املصباح يف الظهرية 

 .!)وجدا! وجدا(وخرج يصرخ 
 :  العامي الذي سأل ابنهوالفطرة السليمة تنكر الوهم، كقصة

 يا بين، ملاذا ابتعثوك؟ (
 ."لدراسة الفلسفة: "قال االبن

 وما هي الفلسفة؟: فقال األب
 .أستطيع ا أن أثبت لك أن هذه الدجاجة دجاجتان: قال االبن

 !طيب، أنا آكل هذه الدجاجة وأنت تأكل ما تثبت: فقال األب
ديكارت وهذا املسكني فقس هذه الدرجة اليت وصل إليها ديوجنسي و

باليقني الذي كان عند السلف السيما الصحابة رضي اهللا عنهم، لتعلم أن 
هؤالء الشاكني احليارى غاية ما وصلوا إليه هذه الدرجة الدنيا من احلق، 

 .وحبسب عقوهلم القاصرة، بينما الوحي وراء ذلك كله
إىل وعلى هذا ميكنك قراءة ما كتبه عمالقة الفالسفة من أرسطو 

هيجل، وهي عمل عقلي، وال يأمن أحد أن يضل عقله ويتبع هواه فضال عن 
 .خطأ من جعل مصدره هو العقل وحده

  . هي من تزيني الشيطان وزخرفة القول-إميانياً-والفلسفة 
 .والفالسفة مغرمون باألساليب اخلفية والبعيدة وامللتوية
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 ﴾@   ?   <   =   >   ;   :   9   8  7﴿: وصدق اهللا
 .]٤:النمل[

   A   B   C   @   ?   <   =   >   ;   :   9﴿: وقال
D   E   F   G﴾ ]١١٢:األنعام[. 

   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   »﴿: وقال
 سماوات، وإال فمن أين هلم يقينا أن اهللا خلق ال]٥١: الكهف[ ﴾¹   ¸

ك كان قبل كذا واألرض حسب نظرية االنفجار الكبري؟ وكيف عرفوا ذل
 مليار سنة؟ وكيف حكموا أن أصل كذا هو كذا؟

هل هلم بذلك كتاب من اهللا أو أثارة من علم؟ أم أن األمر تقديرات 
 .وظنون

واهللا تعاىل أغنانا بالوحي عن اخلوض الفلسفي املتناقض، ولكن ال حيلة 
 .لنا فيمن اختذ إهله هواه

أصيب املتأخرون " سطةالسف"وكما مرض القدامى بداء اجلدل املموه 
 ".الصدفة"أو " العشوائية"اليوم بلوثة 

واحلمد هللا الذي جعلنا أمة فطرية سوية، ال نعتقد الظن، وال نقول 
 قال له أسألك بالذي رفع باملصادفة، فلما جاء أحد العرب إىل النيب 

اللهم نعم، فآمن : السماء وبسط األرض ونصب اجلبال أهللا أرسلك؟ قال
 .ذا بكل بساطة ووضوح ال نظريات وال فلسفات وال تعقيدالرجل، هك

 يقرأ  إىل املدينة مسع النيب -أيام شركه-وملا جاء جبري بن مطعم 
﴿:   ;   <   =   >   ?   @   A﴾ ]فكاد قليب يطري: " قال جبري]٣٥:الطور." 

نعم بعض الناس ال يشفيه إال املقدمات الطويلة والنظريات الصعبة كما 
خ اإلسالم، وحيب أن يأيت من الشام إىل مكة عن طريق خراسان، ذكر شي

 .ولكن أكثرهم يكتفي باألدلة الفطرية السهلة
 ومثل ذلك اإلشارة باليد اليمىن إىل األذن اليسرى ملن قيل له أين أذنك؟



 

 
 

١٦٨١ 

واليوم جند من حيبون أن حتدثهم عن النيوتونات، واإللكترونيات، 
 واجلبال سماواتا هو أسهل وأوضح كالوالكرانتينونات، وال حتدثهم عم

 .واألرض واإلبل
   ?   <   =   >   ;   :﴿ويريد أن حندثه عن بطالن املصادفة وال تقول له 

@   A﴾ ]٣٥:الطور[. 
وال ما نع أن يداويهم العلماء بذلك الدواء، لكن أهل الفطرة السوية ال 

رضى؟ حىت لو صح حيتاجون إليه، وهل يداوي عاقل األصحاء مبا يشفي به امل
 أنه شفاء؟ 

وأنا أرى أنه من الكمال لطالب العلم أن يتعلم الفلسفة ويعرف 
مدارسها واجتاهاا وجياهد بنقضها، وبذلك يزداد إميانا وحيمد اهللا على 

 .اهلدى واليقني
وقد كانت الفلسفة الكالسيكية تقول إن احلقائق واألحكام خمتصة، 

دخل الفكر البشري يف متاهة جديدة، ولكن جاءت الفلسفة العصرية لت
ولترده إىل نوع عصري من السفسطة العنادية، حني تقول إن احلقائق نفسها 
جمهولة، وإنه ال يقني يف الوجود وبذلك أثبتت بدون علم، كالم شيخ 
اإلسالم يف أن أعظم درجات االستدالل هي االستدالل باهللا على خلقه، 

أصدق كلمة : ( قد قال وقبلهم كان وقبل ابن تيمية كان أئمة السلوك
 ).أال كل شيء ما خال اهللا باطل: قاهلا شاعر كلمة لبيد

والفلسفة الكمية جتعلنا نؤمن بأن املتناقضات ميكن وقوعها معا، مثل أن 
تذهب األشياء شرقا وغربا يف الوقت نفسه وأن تكون املخلوقات موجودة 

 :  امرؤ القيس عن حصانهوغري موجودة يف الوقت نفسه، ويصبح ما قاله
 مكر مفر مقبل مدبر معاً   كجلمود صخر حطه السيل من علِ

 !!ليس تعبريا شاعريا بل حقيقة علمية
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ومع كثرة القرائن على نسبية األمور كما عرب عنها ألربت آينشتاين، ال 
 قانونا علميا بل هي عندهم جمرد نظرية معدودة يف  الكم النسبيةَتعد فيزياُء

 !زياء الكالسيكيةالفي
   *   (   )﴿وليست النسبية كلها خطأ بل منها ما هو يف كتاب اهللا 

 يف سورة احلج ومثله يف سورة ]٤٧:احلج[ ﴾/   .   -   ,   +
السجدة، أما يوم القيامة فهو بالنسبة للكفار مخسني ألف سنة، لكنه بالنسبة 

 .للمؤمنني مثل غدوة أو روحة
 غري نسيب مثل كثري من أصول األخالق ومن احلقائق ما هو مطلق

 .والدين
لكن االكتشافات يف عامل الطبيعة هلا آثار فلسفية وعلمية مل يكن 

 .الفيزيائيون يقصدوا أو يتخيلوا
فبظهور النسبية انقلب العلم املعاصر من القطعية واجلزم اللذين كانت 

ظهرت قبل ذلك نظرية ة، إىل االحتمال والتقدير، وملا عليهما الفلسفة القدمي
اجلاذبية آمن املالحدة بالكون امليكانيكي الذي يسير نفسه بنفسه كما 
يقولون، وملا أبطل ذلك آينشتاين وقال إن الكون نسيب، وإن الضوء ليس 
موجة كما كان يظن نيوتن عد الفيزيائيون ذلك رأيا شخصيا وليس قانونا 

بعد آينشتاين، واكتشفوا الشفرة من قوانني الطبيعة، مث تطورت فيزياء الكم 
الوراثية يف أواخر القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين، وانصب 
أكثر البحوث على اخلاليا اجلذعية واخلاليا الوراثية وعلى مكافحة األمراض 

، وأبطلت حبوث احلمض النووي )اجلينات(املستعصية من خالل املورثات 
   À   Á   Â   Ã   Ä   Å﴿ة، وصدق اهللا الدارويني) دي، إن، إي(

Æ   Ç   È   É   Ê﴾ ]لَت٥٣:فُص[. 
وهكذا نبذ العلماء مذهب اإلطالق يف الطبيعيات وأنكروه، لكن ال 

 .يزال عليه بعض اجلهال
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وكان من السهل أن يقول أحد هؤالء إن الكون جاء صدفة، ولكن 
ست األلسنة أن تقول الرياضيات نفسها أثبتت أن ذلك مستحيل، واليوم خر

إن أي شيء جاء صدفة وال يقول ذلك إال من كان نصف عامل أو نصف 
قليل من العلم يبعدك عن اهللا ولكن كثرياً ": "باستور"فيلسوف وآمنوا مبا قاله 

 ".منه يقربك إليه
 ".إمنا أهلك الناس نصف فقيه ونصف طبيب: "وقبله قال ابن القيم

سب مذهبهم الوضعي فطالب م حووضع املفكرون صفات للعالَ
شروطا للعامل " برتراند رسل"بعامل جديد شجاع، ووضع " آلدوس هكسلي"

النموذجي كما ختيله، بينما رضي أكثر الباحثني أن يظل حبيس خمتربه 
 .واختصاصه ويدع الفلسفة وشأا

 : أهم االجتاهات الفلسفية الغربية -
  : جتاهاانستعرض بإجياز أهم مدارس الفلسفة الغربية وا

 كانت الكنيسة الكاثوليكية قائمة على فلسفة أرسطو اليت عرفتها عن -
ومن مث وقعت فريسة لعلم الكالم ) أفروش(املسمى عندها ) ابن رشد(طريق 

السيما يف حتكيم فلسفة األوائل، ويف القدر، ويف اخلوض . وأفكار املعتزلة
درسية اعتماداً على الفلسفي الذي ليس وراءه طائل، وظهرت الفلسفة امل

آراء أرسطو وابن رشد معتمدة على كون العلم والفلسفة شيئا واحدا ذلك 
  .الوقت

وخاضت يف اجلدل البيزنطي العقيم حول قضايا نظرية حبتة، أو ميكن 
خضوعها التجربة، وآمنت باملنطق اليوناين وأكثرت اجلدل الفلسفي فيما 

الً، ومن أشهر الفالسفة يف يسمى الكليات وإثبات وجود واجب الوجود عق
  .ذلك احلني توما األكويين وأرازمس

 وبناء على ذلك نشأت املدرسة الفلسفة اإلمسية اليت تقول إن -
  ).أنسلم(الكليات ما هي إال أمساء، وكان من اإلمسيني 
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، ١٧ ويف عصر التنوير ١٦ق " اإلصالح الديين" بعد ظهور ما مسي -
ظهرت فلسفات كثرية منها فلسفة  سرت روح الشك يف كل شيء، و١٨

أقوال هوبز ولوك  التنوير املظلم، والتنوير يف احلقيقة فلسفة مادية رفدا
  .ونيوتن، وقويت بظهور الداروينية

وجاهر كثري من الفالسفة بعقيدة وحدة الوجود أو التعطيل واإلحلاد، 
  :وأهم االجتاهات الفلسفية آنذاك نوعان

منظريها رينيه ديكارت وعمانوئيل كانت الفلسفة العقلية وأهم  -أ
  .ومنها انبثقت الفلسفة املثالية ومن أشهر املثاليني هيجل وباركلي، وشوبنهور

الفلسفة املادية وهي تفسر اإلنسان والكون تفسريا ماديا مثل أي  -ب
شيء، وأبرز منظريها آنذاك الفالسفة الطبيعيون الذين مسوا أنفسهم 

 التجريبيون، والعقليون ومن أشهرهم آدم مسيث، ومنهم) الفيزيوقراطيون(
وريكاردو، وبنتام، وعلى أيديهم قامت الرأمسالية احلديثة، والنظريات 

 .الفرضية

اليت كانت ) الديالكتيكية(ومن املثالية األملانية انبثقت فلسفة هيجل 
فتحا جديداً يف الغرب، حيث عارض هيجل بوضوح فلسفة أرسطو، ال 

 :عن املنطق واملقوالتسيما يف كالمه 
نقيضه معه يف داخله، ومن وأبرز ما يف اهليجلية أن كل شيء حيمل 

  ."فيورباخ"و" فيتشه"اآلخرين رجاهلا 
 على فلسفة هيجل وشهرا يف الغرب أنشأ ماركس وإجنلز الفلسفة -

الشيوعية بعد أن نقالها من عامل الفكر إىل عامل الواقع ومجعا بني داروين 
 .وهيجل
فلسفة الغربية فرعان كبريان وحتت كل فرع مذاهب شىت، وكل وال

فيلسوف له رأيه ويزعم أنه وحده احلق، ومن تأمل ما هم فيه من تيه وختبط 
أيقن أن اهللا رحيم بالبشرية حني أنعم عليها بأعظم نعمة وهي عبده ورسوله 

أن  الذي أنزل عليه النور املبني والذكر احلكيم، وأنه حقا ينبغي حممد 



 

 
 

١٦٨٥ 

، ويف كل مجعة ]١:الفاحتة[ ﴾T   U   V   W﴿نقول يف كل ركعة 
﴿«   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶﴾ ]وأنه تعاىل أنقذنا ،]١:الكهف 

بالتوحيد من ظلمات الشرك، وجعلنا سلما له ومل يأذن أن يكون فينا شركاء 
   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±﴿: متشاكسون كل جيذبه إليه، قال تعاىل

¹   º   »   ¼﴾ ]وقال]١٧٤:النساء ، :﴿ ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦§   ¨   
©   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ   ¶   ¸   ¹   º   »   

   g   h   i   j﴿: ، وقال جل شأنه]١١-١٠: النور[ ﴾¾   ½   ¼
k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   xy   z   {   

 .، فاحلمد هللا أوال وآخرا ويف كل حني]١٢٢:األنعام[ ﴾�   ~   {   |
  :والفرعان الكبريان الذي ختبط فيهما أولئك املضلّون مها

 الفلسفة القارية وهي اليت انتشرت داخل القارة األوربية ال سيما يف -١
  .أملانيا وفرنسا وأكرب مدارسها اهليجلية

كان مهدها بريطانيا وشعوب الشمال مث انتقلت  الفلسفة التحليلية و-٢
برتراند "إىل أمريكا وقام عليها علم الداللة وعلم املنطق ومن أكرب أصحاا 

  ".فتجنشتني"، و"جورج مور"، و"رسل
 كانت األحكام مطلقة قبل النسبية وجتلّى ذلك يف فلسفات القرن -

ية، ومنهما نبعت وسادت الفلسفة القومية والوطن! التاسع عشر اجلرجيوري
  .النازية والفاشية، معتمدة على ما قرره اليهود من أم شعب اهللا املختار

 يف أمريكا سادت فلسفات عصر التنوير ال سيما فلسفة الشك، -
والفلسفة النفعية، واعتقد كثري من الفالسفة األمريكيني عقيدة وحدة 

  .الوجود
والكيمياء وما أشبهها جنح  بعد النجاحات املتتابعة يف علوم الفيزياء -

  .أكثر الغربيني إىل إمكان تفسري الكون تفسريا فيزيائيا



 

 
 

١٦٨٦ 

 انتشرت يف أوربا وأمريكا الفلسفة الربامجاتية وهي يف احلقيقة فلسفة -
جون "و" وليم جيمس"مث طورها " مكيافيلي"نفعية رأمسالية ابتدأت بأفكار 

 تعود إىل الفكر املادي الذي ، وهي بالنظرة العميقة"جورج سانتيانا"و" ديوي
ومن . اشتهرت به نقيضتها املاركسية، والربامجاتية ترفض الفكر النظري ارد

  .هنا مسيت الفلسفة العملية
 بعد ظهور إخفاقات املاركسية، انتشرت الفلسفات الوجودية يف -

جان بول "للوجودية الصوفية و" كريك جارد"الغرب، وأشهر فالسفتها 
  .ودية امللحدةللوج" سارتر

 يف الغرب اآلن غري اإلحلاد تياران كبريان وداخل كل تيار فلسفات -
  :كثرية

وهو يتعصب للقيم الكتابية خصوصا :  التيار األصويل اليميين-١
النصرانية وإن كان أصحابه يف أنفسهم غري متمسكني بنصرانيتهم، وكثري منه 

وال يعرف من التوراة مع تعصبه وصليبيته ال يذهب للكنيسة يوم األحد، 
واإلجنيل شيئا، وقد وجد هذا التيار بغيته يف احلزب اجلمهوري األمريكي، 

ستيف "و" بات روبرتسون"وهم أكثر عداوة لإلسالم واملسلمني، ومنهم 
  ".دونالد ترامب"، و"بانون

وهو تيار يساري لكن يف شكل آخر، ويؤمن :  التيار الليربايل-٢
 االعتقاد لكل البشرية ويقول إنه ليس شيوعيا بالوحدة اإلنسانية وحرية

ولكنه اشتراكي وزعماء هذا التيار حيكمون يف أوروبا، وكثري من هؤالء 
الليرباليني ينتمون للحزب الدميقراطي يف أمريكا، وهناك ينضم له كثري من 

 .السود واليهود واألقليات

املقدسة وكال التيارين يؤمن بالعودة إىل املاضي إما إىل األسفار 
 .والتثليث واألساسيات الفكرية العامة وأمثال ذلك كما يف االجتاه األول

وإما إىل الفكر اليوناين والرشدية اجلديدة والتاريخ القدمي كما يؤمن 
 .االجتاه الليربايل



 

 
 

١٦٨٧ 

، ومدرسة "غرامشي"، و"جورج لوكاش" ومن أشهر اليساريني حديثا 
 .وحزب العمال الربيطاينفرانكفورت واحلزب االشتراكي الفرنسي، 

وهذان التياران ميثالن انتكاسة يف الفكر اإلنساين، ويريان العودة ملا 
كان عليه الناس، لكن أفكارهم يف ذلك تتشعب وآراؤهم ختتلف، ووجهام 

 .تتناقض، والكل يتخبط يف الظالم
جنح كثري من ) مثالية أو عقلية(وملا كسدت األفكار اليت يسموا 

 الواقعية اليت هي تطور للفكر املادي، واجتهوا اجتاها داخليا يقوم الناس إىل
غالباً على اللغة واألسس اليت وضعتها الفلسفة التحليلية، وانتشرت البحوث 
الداللية، والفلسفات التأويلية وكذلك النحو التحويلي والتوليدي وفكرة 

اكوبسن ج"، و"كلود ليفي شتراوس"، و"جاك دريدا"البنيوية وملع اسم 
 ".وروالن بارت

وعلى هذا الفكر قامت احلداثة األدبية واعتمدت على الفلسفة البنيوية 
 ). العصرية(وهي تسمي نفسها 

مث أم ارتدوا من البنيوية إىل نقيضتها التفكيكية ومن احلداثة 
إىل ما بعد احلداثة، ومن اإلطالق إىل النسبية وأفضى م األمر ) التحديث(

ة املطلقة والشك يف كل شيء السيما بعد انتشار فلسفة الكم، إىل الالأدري
ومل يعد الفالسفة يبحثون مسألة ما نوع هذا القلم؟ وكيف نستخدمه؟ بل 

أنا أفكر إذا أنا "، وأصبحت مقولة ديكارت  عودأهذا فعال قلم، أم هو
 موضع شك يف ديكارت أموجود فعالً أم غري موجود؟" موجود

مل مصباحا يف الظهرية، أم أنه ال وجود حي) ديوجنسي(وهل كان 
 للمصباح وال لديوجنسي أصال؟

والوجود كله كما يزعمون غري منطقي، فال قيم وال عقل، وال حكمة 
وال يقني يف شيء، بل املسألة كلها عبث يف عبث، وفوضى يف فوضى وقالوا 

.. .إن احلضارة الغربية كتل من الشقاء واليأس والفوضى، والتيه، والضياع
إخل، وأن األخالق كلها نسبية، والتشريعات وضعية، وأن النصرانية ما هي 



 

 
 

١٦٨٨ 

إال مرحلة من مراحل التطور الفكري للبشر، وأن اإلنسان حائر مشتت ال 
 . يدري ما مصريه؟ وأن كل احلضارات مصريها إىل االيار

إن آمنوا بأن له -أن خالق هذا الوجود : واخلالصة العامة عندهم
ركه مهالً بال هدى وال كتاب منري، مع ما يف الوجود عندهم من  ت-خالقاً

تناقضات وإشكاالت، وبذلك توحي نظرية فلسفة الكم الفيزيائية منذ أن 
يف القرن املاضي، وعلى ذلك سار " هايز نربج"و" ماكس بالنك"وضعها 

 يف عبثيته، وأكثر الغربيني وإن مل يفلسفوا أفعاهلم يؤمنون بأن" البريكامو"
 : احلياة عبث وأن األبيقورية هي احلل على قاعدة

 ولك الساعة اليت أنت فيها  ما مضى فات واملؤمل غيب
وعلى ذلك تنامت الوجودية وانتعشت، لكنها أفلست هي األخرى 
كما هو معلوم فعمد بعضهم إىل وجودية أخرى مثل كولن ولسن، وهكذا 

   ~﴿:  تعاىلخيرجون من نفق لكي يدخلوا يف نفق آخر، وصدق اهللا
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واملتأمل يف التاريخ الفكري الغريب جيد أن كل نظرية غريبة يف جمال 

ث والنظر يكون هلا أصداؤها الفلسفية، فمثال ملا قرر إسحاق نيوتن البح
) التفسري امليكانيكي(و) اإلطالق(نظرية اجلاذبية كان هلا صدى فلسفي هو 

الربت آينشتاين، (كما يزعمون، وملا قال " صانع الساعة"للوجود، واإلله 
 شيء حىت ترك الغرب اإلطالق وآمنوا بالنسبية يف كل) بنظريته عن النسبية

نظرية املصادفة اليت عشعشت يف " آينشتاين"يف األخالق والقيم، وملا أبطل 
 .عقول كثري من الغربيني، آمنوا بالضياع وتفرقوا يف التيه

وملا اعتنق الغرب نظرية التطور العضوي، كانت هلا آثارها الفلسفية 
 .كاعتقاد حيوانية اإلنسان وماديته



 

 
 

١٦٨٩ 

رض تدور والشمس تسري، قال وملا قال بعض مفكريهم بأن األ
 !إنه ال شيء ثابت يف هذا الكون: فالسفتهم

ميكن إن ما خلف جداره ال " بالنك"وملا ظهرت فلسفة الكم وقال 
 يف العلم وعادوا من جديد إىل الفلسفات ةقللعلم إدراكه، فقد الناس الث

 .البوذية مثال
 اختالف وهكذا ختتلف الفلسفات وتتعدد ومن أهم أسباب اختالفها

 : مصدر التلقي لدى كل فلسفة
والفلسفة متاهة حميرة، وهي جممع التناقضات، فتجد الفالسفة خيتلفون 
حىت ضمن الفلسفة الواحدة كاهليجلية مثال فقد بىن عليها ماركس نظريته، 
وظهرت هلا تفسريات متعددة منها مثال اهليجلية اجلديدة اليت دعا إليها 

، وبعض الفالسفة متشائمون وبعضهم ١٩٥١املتوىف سنة ) كروتشه(
 .متفائلون وبعضهم توفيقيون وبعضهم مثاليون وبعضهم ماديون وهكذا

والتأثر بالفلسفة دخل عند الغربيني كلَّ امليادين حىت امليدان القانوين 
هم ينشئون القانون حسب فلسفتهم ف !!حيث تكثر فيه التأثريات الفلسفية

اً من املصطلحات القانونية فيها دالالت فلسفية لإلنسان واحلياة كما أن كثري
 .أو متأثرة ا

ويسمون ما يسميه الفقهاء ) القانون املدين(فيسمون املعامالت مثال 
ويسمون ما يسميه الفقهاء أحكام العشرة ) قضايا مدنية(املسائل املالية 

نه مع أنه ال مشاحة يف االصطالح لذاته لك) األحوال الشخصية(واملواريث 
 .يلقي بظالله الفلسفية

وكثري من الغربيني جعل فلسفته يف شكل رواية إذ رأى الرواية أقدر 
على التعبري وأوضح للعامة، على أن أكثر الروايات الغربية تصور املشكلة 

 .ولكن ال تضع هلا حالً



 

 
 

١٦٩٠ 

  :وإليك عرضاً ألهم الفلسفات الغربية يف عصرنا
م االجتماع، فانظر هناك إن  وموضعها هو عل، الفلسفة الشيوعية-١

  .شئت
  :والوجودية نوعان:  الفلسفة الوجودية-٢
  .الدمنركي) كريك جارد(وجودية صوفية تستند لكتابات  -أ

الفرنسي، وهو ) تررجان بول سا( ملحدة أشهر زعمائها  وجودية-ب
، ومثله عشيقته )العصور احلديثة(املؤيد إلسرائيل ال سيما يف جملته اليت مساها 

، وممن كان وجوديا من العرب عبد الرمحن بدوي "سيمون دي بوفوار"
 .الذي تاب منها وأنيس منصور الذي ارتد إليها

 . عند احتضاره أمر بإحضار قس ليغفر له" سارتر"وهذا امللحد 
أن وجودية سارتر أصبحت عتيقة حاول وضع ) كولن ولسن(وملا رأى 

 .وجودية جديدة كما قال
 أن وجود اإلنسان سابق ملاهيته وتنكر القدر الوجودية ترىهذه و

السابق، وتزعم أن اإلنسان هو الذي يصنع فكره، وال تؤمن باهللا وال بالرسل 
 .والكتب واليوم اآلخر

 : فلسفة الشك-٣
وهي فلسفة ابتدأت بالسفسطة اليونانية اليت دعا إليها بروتا جوراس، مث 

 وقبل هيوم كان الغزايل قد ظهر الشك احلديث الذي دعا إليه ديفيد هيوم،
الفالسفة، الباطنيون، الصوفية، : وهي) األصناف األربعة(شك فيما مساه 

 .املتكلمون
وقد عرف املتكلمون هذه الفلسفة ومسوا ذلك تكافؤ األدلة، مث أصبح 
الشك هو املذهب العام يف هذا العصر ال سيما عند الشعراء والفنانني 

، وملا )ال أدريون(ة وقال كثري من الفالسفة إم واملفكرين واألدباء والفالسف
ظهر داروين زاد الطني بلّة، وبسقوط العلم إىل حضيض االحتماالت 
والتقديرات، غلب الشك اليقني، ويف إمكانك اليوم أن تسأل أي غريب هل 



 

 
 

١٦٩١ 

، وانتقل الفكر اإلنساين من القطعيات إىل )رمبا(لآلخرة وجود فيجيبك 
 .الشكوك

ايزم وفالسفة عصر التنوير بأن الكون ساعة ميكانيكية فقد آمن الد
حتكمها اجلاذبية، ولكن فيزياء الكم والنظرية النسبية والنظريات احلديثة 
قوضت ذلك، وحتدثت عن كون مبهم ال يدري الناظر فيه ما حقيقته 
بالفعل، وبعد أن كان نيوتن من خالل مبشوره يقول إن الضوء موجة وإن 

 "رذر فورد"سبعة وليست لونا واحدا كما نرى، جاء ألوان الطيف 
 األملاين ليقولوا "فريلز" األمريكي و"آينشتاين" الدامناركي و"بور"اإلجنليزي و

 .غري ذلك أو على األقل ينشرون الشك والريبة فيه
 .وانتقل الغرب من النسبية اليت قاهلا آينشتاين إىل ميكانيكا الكم

بابا لإلميان بالغيب وأن وراء هذا العامل وهكذا أصبح الريب الغريب 
حكيما مدبرا خبريا، بل خلَقه حلكمة أو كما يقولون حسب تصميم ذكي 

   #   "   !﴿: وليس األمر عبثا أو مصادفة كما كانوا يزعمون، قال تعاىل
 .]٢٧:ص[ ﴾2   1   0   /   .   -,   +   *   (   )'   &   %   $

يف الكون استعصاء على الفهم أنه كون إن أشد ما "وقال آينشتاين 
، مث إن فوكوياما )الكون الغامض( عما مساه "جيمس جيرت"وكتب  ،"مفهوم

نغتون عن ن، وأبطل كثري من الباحثني نظرية ها)اية التاريخ(رجع عن مقولة 
 .صراع احلضارات

 .وانتهى أمرهم إىل الشك يف كل نظرية وفلسفة
وأعقبه تطورات كثرية يف الفيزياء، ال ، ١٩٥٥وقد تويف آينشتاين سنة 

  .سيما فيزياء الكم
 : فلسفة احلرية-٤

حار الفالسفة قدميا وحديثا يف وضع تعريف مطرد لبعض املفهومات، 
كاحلرية واجلمال والفن، والغرب ال يسمح مبخالفة ثوابته، ومع ذلك يدعي 

 .احلرية الفكرية



 

 
 

١٦٩٢ 

 أما الغرب فقد ام من ،)وهو العبودية(واملسلمون تكلموا عن نقيضها 
ويف " نعوم شومسكي"خيالف الساسة، كما مة أمريكا املفكر اللغوي الكبري 

، فضاقت احلرية األمريكية عن "روجيه جارودي"نظرة فرنسا للمفكر اآلخر 
 . آراء تشومسكي الذي جاهر مبخالفة السياسة األمريكية

ليهود بالغوا يف ويف فرنسا حكموا على جارودي بالسجن ألنه قال إن ا
كي يربروا ا عنصريتهم ضد الفلسطينيني، مع أنه " اهلولوكوست"احملرقة 

 ومع أنه ، ال عنف فيه على أحداً جمردفكراً هقدم أدلة تارخيية على قوله وقال
 .، وكتب خمالفاً لرئيس الدولةال حياكم أحد نفى وجود اهللا أو وجود املسيح

فكيف ال يعادي من خيالف دينه وإذا كان الغرب يعادي مفكريه، 
 وتارخيه وقوميته ووطنه كاألتراك مثال؟

 .ريد لك أن تقولهة عند الغرب هي حرية أن تقول ما نفاحلري
 ومن ذلك التعددية اليت تعين حرية التدين والردة أي أا كما يقول 

ح وبين أن ذلك دين الصابئة والتتار، واليوم أصب" التأله املطلق"شيخ اإلسالم 
) مواطن وأجنيب(ويقولون ) الكافر(وال يقولون ) اآلخر: (الليرباليون يقولون

 !!ومن يؤمن بوجود اهللا يسمونه مؤمنا) مسلم وكافر(وال يقولون 
وهلم مفهومهم عن احلرية ومنه انبثقت الفلسفة الليربالية كما تسمى، 

 الفكرية يف وخيطئ كثري من املعاصرين حني يظنون أن املعتزلة هم دعاة احلرية
اإلسالم، فقد كان املعتزلة يرغمون الناس على القول خبلق القرآن، ومن مل 
يستجب فصلوه من العمل أو عذبوه، األمر الذي دعا بعض الطوائف إىل ما 
يسمونه التوسط، والتوسط بني احلق والباطل يفضي إىل هضم احلق وقول ما 

مام أمحد  التوسط بني كالم اإلال يؤمن به عاقل، كما أراد األشعرية والكالبية
خلوق هو الكالم النفسي، أما ما يف املن الكالم غري وبني املعتزلة فقالوا إ

   ¹   ¸﴿: املصاحف فهو عبارة عن كالم اهللا، وهذا عكس قوله تعاىل مثال
º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä﴾ ]فهل ]٦: التوبة ،

 يسمع املشرك كالم اهللا النفسي؟



 

 
 

١٦٩٣ 

 :كيف يفهم أعداء الدعوة احلرية -
من الفلسفات اليت يدعيها الليرباليون يف بالدنا فلسفة احلرية ويقولون 

 .إن الدين ضد احلرية وهم حيتكرون احلرية ألنفسهم فقط
وقد قابلين مرة تركي الدخيل يوم كان يقدم برنامج إضاءات يف 

 لكي جيري معي -لقناةومل يكونوا ذلك احلني قد جعلوه مديرا ل-" العربية"
ال بأس بشرط واحد وهو حرييت يف اخلروج من األستوديو : مقابلة فقلت له

إذا خرجتم بالسؤال عن حدود العلم من جنس سؤالكم لفالن من أين 
 !تأكل؟ فذهب ومل يعد

وأخربين أحد الناس أم كتبوا له ورقة وقالوا ال خترج عما فيها، 
م يريدون إجراء مقابلة معه وهو ال يريد، وشكى إيل أحد الشيوخ هاتفياً أ

كيف تصرون على : أعطين أحد مندويب القناة، وقلت للمندوب: فقلت له
 !ال أريد؟: إجراء مقابلة مع من يقول لكم

 !ال خترج عنها: ومرة ألزموا أحد احملامني بورقة كتبوها له وقالوا له
 ة؟أليس هذا هو اإلرهاب الفكري ومصادرة احلرية الشخصي

والعجيب أن هؤالء يكذبون ويقولون حنن مأمورون ذا من احلكومة 
 فلماذا مل يربزوا صورة من األمر أو يذيعوا على املأل؟. كما قالوه يل

ولو فرضنا صدق قوهلم فهل تريد احلكومة إلغاء حرية الناس يف التكلم 
  مبا يشاءون أو رفْض إجراء املقابلة؟

  : الفلسفة الليربالية-٥
عىن األصلي لليربالية هو االنعتاق، وقد قامت يف أوربا مضادة امل

للفلسفات الدينية، وال تزال الفلسفة الليربالية حتارب االجتاه األصويل، وعليها 
يقوم احلزب الدميقراطي يف أمريكا يف حني أن احلزب اجلمهوري يقوم على 

هم عندنا، األصولية، وقد كان الحتالل األصوليني للعراق أثره يف أتباع
وحاول عبداهللا أبو " احلرية للعراق"فكتب عبد الرمحن الراشد مقاال بعنوان 



 

 
 

١٦٩٤ 

   Ä﴿: السمح أن يكون مثل أمحد اجلليب، وصدق اهللا يف قوله عن املنافقني
Å   Æ﴾ ]ى]٤:املنافقونم اختاروا أوباما  لكن تقواالجتاه املضاد حىت أ 

لدميقراطية فروق ال يعرفها كل أحد، لواليتني متتاليتني، وبني الليربالية وا
فالدميقراطية تقوم على رأي األكثرية بينما تقوم الفلسفة الليربالية على احلرية 

 .ت األكثريةالفردية ولو خالفَ
والليرباليون السعوديون أتباع من غلب من احلزبني األمريكيني فهم يف 

الريح، ويربرون احلقيقة ليسوا أصحاب مبدأ ثابت، وإنا مييلون حيث مالت 
وهم . كل ما تفعله احلكومة طمعا يف املناصب، إذ ال يتوىل املناصب غريهم

ينحصر جهدهم يف حماربة اإلسالميني، وقد سئل الدكتور فؤاد زكريا عن 
  مشروعليس هلم مشروع فكري، مشروعهم هدم: (مشروع الليرباليني فقال

 "!الصحوة"سمونه وصدق، فهمهم األكرب هو حماربة ما ي)! اإلسالميني
باإلضافة إىل أم غري مهتمني بالقضايا اإلسالمية بل وال بأي قضية 
وطنية، فضال عن قضية فلسطني، وهذا أخف ما يقال وإال فإن مواالة 

 .بعضهم للصهيونية معروفة
فانظر هل ترى ليرباليا واحدا فكّر يف الذهاب إىل أفغانستان، أو حارب 

 يف اليمن؟
ل من أجل احلرية الشخصية والتخلّص من قات: اهدوهل يقال ألي جم

 عنف اهليئة، وفكر الصحويني واملؤسسة الدينية؟ 
  وهل جتد أحدا منهم يف سجن احلائر أو ذهبان؟

 لالختالط؟ ويبتهجون وقصورهم، الكرباء موائد على جتدهم وملاذا
 وكل ما يطلبونه يف السعودية جتده يف تركيا مثل قيادة املرأة للسيارة
وتربجها وشرب اخلمر، والعلمنة وهدم اهليئة وحرية الكفر، فلماذا إذن 

 يهامجون أردوغان؟
والليرباليون يكثرون التنقل، فتجد أحدهم هنا كثري الثناء والدفاع عن 

 .سياسة الدولة فإذا خرج من البالد انقلب ناقداً معارضاً وهكذا
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كما قال األستاذ ) دشري(ومع قلة الليربالية يف بالد احلرمني وأن أكثرهم 
حممد سعيد طيب، عمدوا إىل إفساد الناس والتهكم باحملجبات وأن غرابيب 
سود، فممن يسخرون؟ ومن الذي يسري عكس اتمع ومع ذلك يدعي 

 الوطنية؟
 وهل الغرابيب السود نزلن من املريخ أم أن نساؤنا وأخواتنا وبناتنا؟

 حف لإلفساد؟ومن الذي يويل الدشري القنوات والص
 وملاذا قال بعض أعضاء جملس الشورى السعودي عنهم إم صهاينة؟

ويزعم الليرباليون يف بالد احلرمني أن اإلنسان حر يف أن يتدين مبا يشاء 
ويعتقد ما يشاء دون وصاية أحد، وأنه يف وسعه أن يكون رافضيا حىت من 

ية احلقيقية وال يؤمنون النخاولة أو إمساعيليا، بينما دعاة احلق يريدون احلر
بوصاية سلطة كهنوتية، أيا كان امسها، بل للمؤمن حق إبداء الرأي يف حدود 
الشرع واالستدالل عليه بالوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه، واملسلم جيتنب الشرك يف كل صوره وكل عمل املسلم هللا وباهللا، 

 .رب العاملني ال شريك له، والدين كلّه هللاوصالته ونسكه وحمياه ومماته هللا 
وليس ديننا كدين الغرب وال تارخينا كتارخيهم وال بالدنا كبالدهم وال 

 .نؤمن بليرباليتهم
 واحلديث عن الليربالية يقودين للحوار إمجاال، وكما أمرنا اهللا مع أحد 

ذ كلّنا من إ(احملسوبني على الليربالية يف السعودية لكن تربطين به صلة الدم 
 وكذا ]٢١٤:الشعراء[ ﴾O P Q﴿واهللا تعاىل قال لنبيه ) األزد

التقسيم اإلداري فكالنا من منطقة واحدة ومل أقطع أملي فيه حىت اآلن، 
وهذه النصيحة وإن كانت موجهة له عيناً فهي عامة لكل الليرباليني هداهم 

أين أعرفه اهللا، وهو كان له ماض طيب أرجو أن يتذكره ويعود إليه كما 
وأعين به األستاذ قينان (وقابلته شخصيا وفيه شجاعة ال تصلح إال للدعاة 

 ).الغامدي



 

 
 

١٦٩٦ 

حنن خمتلفون طبعا ولكين وهللا احلمد مل أم أحداً مبا ليس فيه  :فأقول
 .مهما اختلفنا معه

واالختالفات بني املسلمني إمنا يكون حلّها باحلوار القائم على الربهان 
 والتخرصات، ويبدأ اإلنسان بأن يضع نفسه موضع اخلطأ وليس باملهاترات

 .أو على األقل مبساواته مبن خيالفه
، ]٢٤:سبأ[ ﴾F   G   H   I   J   K   L   M   N﴿: قال اهللا تعاىل

 .]٢٥:سبأ[ ﴾P   Q   R   S   T   U   V   W   X﴿: وقال
 أغير وأرجو منه أن يدع االامات جانبا ويقول يل ما الذي ينبغي أن

 .فيه رأيي
وينبهين إىل أي خطأ وله ) ٠١٢٥٥٣٣٣٧(ويكتب إيل على الفاكس 

مين خالص الشكر، أما االام بالظنون فليس حتت اللسان شوكة كما تقول 
:  وحني يقول األخ قينان،العامة، بل اجلهلة أقدر على االام من أهل العلم

 هذا الرجل املتبوع، أو يقوم إين أتبع فالنا فإمنا ينبه الناس إىل قراءة فكر
 ،بالدعاية ملؤلفاته وحماضراته، فتكون النتيجة عكس ما يريد وتريده القناة
 : واملشاهدون هلم عقول مييزون ا بني احلق والباطل، وقد قال بعض الشعراء

 وأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا   فخنت وإما قلت قوال بال علم
   مبرتلة بني اخليانة واإلمثفأنت من األمر الذي كان بيننا  

وبالطبع أنا مل ائتمنك ومل أخل بك، وميكن كل أحد منا أن يتوب 
 سفيان بن احلارث وعبداهللا بن الزبعري ، كما تاب أبوويستغفر اهللا مما قال

 : القائل للرسول 
 يا رسول املليك إن لساين      راتق ما فتقت إذ أنا بور

      ومن سار سريه مثبورإذ أجاري الشيطان يف سنن الغي
وينبغي لنا أن نبادر إىل التوبة قبل حلول األجل، فماذا نقول إذا سألنا 

   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: اهللا يف قبورنا أو بني يديه عما قلنا، وقد قال لنا



 

 
 

١٦٩٧ 

A﴾ ]وإذا نظر أحدنا أمامه مل ير إال النار وكذا وإذا نظر عن ميينه ]١٨:ق ،
 هل كل ما يقال حق؟ وما سندك يف هذا؟ و. أو عن مشاله

وأنت يا أخي من أعلم الناس كثرة االامات واالفتراءات منذ أن كنت 
مراسال لعكاظ، وتعلم أن الناس يقولون إن فالنا مات وهو حي، ويقولون 

 وهذا كثري وأذكر ،إن فالنا هو الذي فعل كذا وكذا مع أنه مات قبل ذلك
 .لشيخ صاحل احلصين رمحه اهللالك منه مثاال واحدا كتبه ا

وهو أم اموه بأنه وراء اإلرهاب يف أمريكا ورأى يف املطار صور 
 سبتمرب مع أن الشيخ كان بريئا من تلك التهم، ١١املطلوبني يف أحداث 

) سي آي إي(وبعض املطلوبني قد مات منذ سنوات واملخابرات األمريكية 
ي اليت نشرت هذه الصور واعتمد ه" إف يب آي"وكذا املباحث األمريكية 

عليهما البنتاجون والكوجنرس والرئاسة األمريكية، لكن الصور ظلت معلقة 
 .حىت بعد أن علمتا أن صاحبها مات

كما تعلم أنه ليس من العدل أن تتاح الفرصة ألحد الطرفني فيقول ما 
شاء يف فضائية أو صحيفة دون إتاحتها للطرف اآلخر ومما يشكر لغازي 

ليس من العدل أن أرد على : قصييب أنه ملا طلبوا منه أن يتكلم يف فالن قالال
إنسان مسجون ومل يرد بشيء، وملا أجنانا اهللا من الظاملني تراجع من كثري ممن 
بادر إىل االام به أو صدق ما يقوله املفترون وما يصرح به اإلعالم الرمسي 

 ! من أننا نتلقى األموال من جهات أجنبية
وأنا يا أخ قينان أخالفك الرأي ولكين مستعد أن أموت لكي تقول 
رأيك وال أشترط عليك إال أن يكون هذا الرأي موافقا للكتاب والسنة؟ وما 
دام اهللا قد أعطاك هذه الشجاعة النادرة فلم ال تصرفها يف نصرة احلق 

ك خوضون يف مال اهللا بغري حق؟ وأمثال ذلتوتفضح اليهود والروافض ومن ي
 .مما لديك عنه حقائق ووثائق

قد " الداعشية يف كل بيت ولكن صاحب القرار غافل"وأنت حني قلت 
امت الشعب كله بالغلو واإلرهاب، فهل تقصد ذلك؟ وهل هناك شذوذ 



 

 
 

١٦٩٨ 

 . أكثر من أن يكون القائل يف واد والشعب يف واد آخر
لسته  وأنا جا،كما امت صاحب القرار بالغفلة إذ هو ال يرضى بذلك

 .فوجدته من أدهى الناس
وأنت يا أخي الكرمي ال ختتلف معي فقط، بل ختالف أقرب الناس إليك 

 !نفسها ونرى من الشاذ منا) الطويلة(ومع ذلك أنا مستعد أن أرافقك يف 
وهذه البالد هي بالد اإلسالم ومن أراد غري اإلسالم فعليه أن يرحل عن 

 .بالد احلرمني إىل أي بلد ليربايل شاء
، ولكن بعض الليرباليني )دراويش كما قلت(صحيح أن يف املتدينني 

كما صرح األستاذ حممد سعيد طيب، أما الليرباليون احلقيقيون ) دشري(أيضا 
عنده فال يتعدون أصابع اليد وأرجو أالّ تكون معهم، ومن غري املعقول 

 يكون صاحب دميقراطياً أن ختضع األمة كلها ملطالب هذه القلة اهرية، وأن
القرار تبعاً هلا، وهكذا يتضح لكل ذي عينني من الشاذ حقا؟ ومن اإلقصائي 

 احلقيقي؟ ومن الذي يريد أن يفرض رأيه على األمة؟
إن يف :  الذي كان مع الشلّة قولهالغناميوقد نشر األستاذ خالد 

الليربالية جمموعة سرية، وذكرت األخت نورة الصاحل بعض أفعاهلم وأعيذك 
 . هللا أن تكون من الليرباليني أو من الدشريبا

 سجنوين مخس سنوات وهللا -ولن أكون بإذن اهللا-وألين لست ليرباليا 
اهللا : "احلمد، أما الذي قال ينبغي أن نصحح عقيدة حممد بن عبد اهللا وقال

، فلم "جيب أن نتخلى عن ابن تيمية"، وقال "والشيطان وجهان لعملة واحدة
 حمدودة إن ثبت اعتقاله، مع أم اعتقلوه من قبل ملدة سنتني يعتقلوه إال فترة

 .بتهمة أنه بعثي، وما قاله أخريا أشنع من البعثية
وأنا وهللا احلمد مل يعطين امللك عبد اهللا قلمه ويقول يل أكتب ما شئت، 
فقد أعطاين من هو خري منه وهو اهللا تعاىل حني أمرين بأن أكتب احلق وال 

 .أبايل بأي خملوق



 

 
 

١٦٩٩ 

وقد كنت أظن أن ابن عريب الذي يدين بدين احلب ماتت مبوته هذه 
إنه جيب نبذ العداوة : (الضاللة حىت كتب ذلك هذا القائل وقال بوضوح

، وهو ذا القول يكذِّب كتاب اهللا ويكذِّب )ألي دين كاليهودية والنصرانية
 الذي التاريخ الذي يفضح بين قينقاع وقريظة والنضري، بل يكذّب البابا

 .اعتذر عن احلروب الصليبية وقال إا كانت خطأ
ولست أحارب الوهم أو أحتدث عن خياالت كما فعلت، بل إن 

وأخواا منشورة وميكن لكل أحد أن يطّلع عليها كما أن مواقع ) الكراديب(
الليرباليني على الشبكة العنكبوتية موجودة، ويف إمكان أي قارئ أن حيكم 

  !تمعه، وأينا الذي ال يستطيع إال أن حيتمي بالسلطةأينا الشاذ عن جم
 .وأنا ال أريد أن حيبين أهل الكتاب وأولياؤهم

وكيف حيب أهل الكتاب من يقول يف كل ركعة غري املغضوب عليهم 
 وال الضالني؟

فحسبنا اإلسالم وأنت ! كما أين ال أوافق من قال إنه مسلم ليربايل
ن كالم هذا القائل، وأقول لك إن عندي مسلم، وسوف انتظر موقفك م

 الليرباليني قد هرموا مجيعا وأصغرهم قد جتاوز الستني فماذا ينتظرون؟
وأنصحك أن تتقي اهللا وأال يكون حالك كحال املفترين من قبل الذين 

، )اإلخوان املفلسني(قالوا إين خارجي وقالوا إين قطيب وقالوا إين ممن مسوهم 
ة أهل السنة واجلماعة، وقال بعضهم إين ليربايل، وقالوا إين لست على عقيد

إين متطرف، وقالوا إين أعمل مع : وقال بعضهم إين إرهايب، وقال آخرون
سعد الفقيه أو غامن الدوسري أو عمر الزهراين، مث إم أخريا بان كذم 

 .مجيعا وتراجع منهم كثري وأشغل اهللا بعضهم ببعض
تيين بأي فيلسوف أو مفكر غريب شاء وأنا أحتدى أي ليربايل كان أن يأ

 . وال أبني أخطاءه واحنراف آرائه
وإمجاال يعلم الناس كلهم املؤمن والكافر أن الليربالية والعلمانية وكل 
أنواع االشتراكيات واملذاهب الفكرية إمنا ظهر أقدمها قبل قرون معدودة، 



 

 
 

١٧٠٠ 

ا يدع ما كانت عليه أي بعد القرون الثالثة املفضلة بكثري، فأي عاقل يف الدني
تلك القرون ويتبع أهواء الذين ال يعلمون؟ وهل كانت النخالة إال فيمن 
بعدهم؟ وهل عرف املسلمون زباالت األفكار وخنازير الفلسفات إال من 

 الغرب؟
والغرب هو الذي حباجة إلينا الستنقاذه، ولو أننا أطعنا الفئة الليربالية يف 

 له، وأنا وهللا احلمد قرأت كثريا من كفر الباطنية بالد اإلسالم لكنا حنن أتباعا
واملالحدة فلم أجد أحدا منهم جترأ على ما جترأ عليه الليرباليون يف بالد 
احلرمني، حىت من اشتهر منهم باإلحلاد مثل نيتشه ودوكرت وجوليان هكسلي 

 .)نصحح عقيدة حممد بن عبداهللا(مل يقولوا 
هبوا إىل أمريكا وأوروبا، وجيربوا أن ويف إمكان الليرباليني هنا أن يذ

يتكلموا ضد اليهود أو يشككوا يف احملرقة ليعرفوا احلرية الفكرية اليت يتشدق 
ا القوم، فاحلرية يف اإلسالم هلا ضوابطها واملسلم ليس حرا أن يكفر ويدنس 
املقدسات بل هو عبد للّه الذي خلق الذرات وارات والسبع السماوات 

 . حر يف إبداء أي رأي مدعوم بالدليلوإمنا هو 
 : وأقول لك ناصحا

أنت ما تستاهل تقعد مع الشلّة الداشرة وأنت أكرم منهم، وأنت تعلم 
أم مهما متسحوا بالوطنية ليسوا وطنيني، وهل يكون الوطن عند أحد أغلى 
من دينه والكعبة، وتعلم أن بعضهم مل يولد أصال يف هذا الوطن، وتعلم أين 

 .يم فالن، وبنت من خطبها فالن، دع ما بينهم من اختالفيق
وأنت على آخر عمرك جدير بك أن تتوب إىل اهللا وتستغل مواهبك 

 . يف طاعة اهللا، واهللا غفور رحيم يقبل توبة العبد ما مل يغرغر
وإذا تبت فاصرب، صحيح أن دعاة احلق مبتلون، ولكن أنت مبتلى اآلن، 

 مىن، فخري لك أن تقول احلق مث يسكتونك، وهم يسكتونك كما فعلوا يف
 وحينئذ ال ،وستجد من يستمع إليك ويدعو لك بعد موتك من أهل الدين

حتتاج لوساطة أي خملوق وال الكتابة باسم مستعار، واعلم أن دعوة املتقي 



 

 
 

١٧٠١ 

 خري لك من أن يكتب عنك منافق يف صحيفة الكترونية ،لك يف ظالم الليل
 .أو ورقية مث ينساك

 أشك حلظة أنك تريد العز واحلرية، فالعز كل العز واحلرية كل وال
  .احلرية يف طاعة اهللا

  .أقف ولن أطيل عليك، فلي فيما هو أهم منك ما يشغلين عنكوهنا 
 :هجرة الفلسفة -

يدعي الغربيون أن فالسفة اليونان هم أعظم الفالسفة يف التاريخ 
تمدوا أفكارهم من زنادقة أهل وأقدمهم، والواقع أن أولئك الفالسفة إمنا اس

) الشام(الكتاب بعد سليمان عليه السالم بقرون، ورحلوا إىل أرض األنبياء 
لكي يأخذوها ما عدا أرسطو فإنه مل يرحل وإمنا أخذ نقال عن غريه، هذا ما 

والتاريخ العام اليوم يذكر أن سليمان عليه . ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية
لعاشر قبل امليالد، أما أرسطو فإمنا عاش يف القرن السالم حكم يف القرن ا

 . الرابع فقط
 . كما أن للفلسفة اليونانية مصدراً آخر هو الفلسفة املصرية الفرعونية

وال خالف يف أن آخر الفراعنة هو فرعون اخلروج الذي أغرقه اهللا، 
 وكان ذلك قبل سليمان عليه السالم قطعا، ويقال ،ونصر موسى عليه السالم

 .إن فرعون هذا هو رمسيس الثاين واهللا أعلم
ففالسفة الغرب الكبار إمنا نقلوا فلسفات غريهم، وأكرب الفالسفة 

 ).أرسطو، وتوما األكويين، وهيجل: (الغربيني قدميا وحديثا ثالثة
فالغربيون اليوم يعادونه ويعدون التخلص من منطقه " أرسطو"فأما 

 أحد أعظم من إنصاف شيخ اإلسالم الصوري أعظم منجزام، ومل ينصفه
يف الرياضيات ويف الطبيعيات تؤخذ " أرسطو"ابن تيمية الذي ذكر أن أقوال 

مع ترك آرائه يف اإلهليات، وقد أصبحت أقوال أرسطو تارخياً إلّا ما قل، 



 

 
 

١٧٠٢ 

ولكن بعض آرائه تسربت إىل الفرق اإلسالمية كاملعتزلة واألشعرية 
 !درسون منطقه ويدرسونهواملاتريدية، وال زال أولئك ي

فهو جمرد مقلِّد للمنتسبني إىل اإلسالم من " توما األكويين"وأما 
فوق مستوى "عن التثليث وقال إنه " توما األكويين"الفالسفة، وقد دافع 

ويعين م يف نظره املالحدة واملسلمني ! ، وألف يف الرد على الكفار"العقل
عقائد النصارى الالهوتية، كما يف واشترك يف احلروب الصليبية ودافع عن 

 ".اخلالصة الالهوتية"كتابه 
، يف مطلع القرن "أرسطو"فأعظم مآثره عندهم نقد منطق " هيجل"وأما 

التاسع عشر مع أن شيخ اإلسالم ابن تيمية نقد ذلك املنطق أكثر منه سواء 
-، وخطّأ ما قاله املنطقيون"التصديقات"أو باب " التصورات"يف باب 

يقرون، مث تأثر " هيجل" وذلك قبل ، مجلةّ مجلة-ومن بعده" وأرسط"
، "فردريك اجنلز"و" كارل ماركس"، مث جاء الصديقان "فيتشه" "هيجل"بـ

وعلى أفكار هذين قامت الشيوعية اليت ال تزال إىل اليوم تسيطر على بعض 
الدول كالصني وكوريا الشمالية وكوبا، وعلى األحزاب الشيوعية يف العامل 

 . سيما احلزب الشيوعي الفرنسيال
مث تبعهم املقلدون هلم يف العامل اإلسالمي فوضعوا قوانني العمل خوفا 

، وكلها بعيدة عن "نظام العمل والعمال"من املاركسية، أو ما يسمى عندنا 
، وهذا املسمى نظاماً وضعوه بعد ما بني الشيخ كتاب اهللا وسنة رسوله 

 وأصدروه ،ما يف نظام العمل والعمال من الضاللعبداهللا بن محيد رمحه اهللا 
عقب وفاة الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا الذي كان يفيت بضرورة إحالة 

 لكن املفسدين منعوا احملاكم الشرعية من النظر يف ،كل شيء للشرع وحده
القضايا العمالية، وجعلوا ذلك من اختصاص ما يسمى اللجان العمالية 

 . وحدها
فة عموماً هي مبالغة يف حتكيم العقل وكونه الوسيلة الوحيدة والفلس

لكشف األسرار ومعرفة العالقات، ولذلك ضربنا صفحا عن اختالفاا 



 

 
 

١٧٠٣ 

وتعريفاا واحلضارة الغربية وإمنا قامت على الفكر الفلسفي البشري معرضة 
 .عن الوحي اإلهلي

املسلمني مثال وقد كانت الفلسفة والعلم يف القدمي شيئا واحدا، فعند 
، وافترض "ليونارد دافينشي"، ويف الغرب جتد الرحيان البريوينجتد الرئيس أبا 

 .الناس أن العامل هو من أحاط بكل العلوم
وبعد انفصال العلم عن الفلسفة حديثا وبروز مبدأ التخصص ظهرت 

 فلسفة -فلسفة الشك (خصوصا يف الغرب فلسفات ونظريات كثرية منها 
 والفلسفة البنيوية - وفلسفة اهلرمونيطقيا - وفلسفة الطبيعة -طلق التقدم امل

 - والفلسفة الشيوعية - والفلسفة الربامجاتية - والفلسفة السربانية -
أوجست "، وفلسفة "هيجل" وكذلك فلسفة -والفلسفة التحليلية النفسية 

، "سارتر"، وفلسفة "جيمسوليم "، وفلسفة "نيتشه"، وفلسفة "كونت
وهكذا وهي كلها حتتاج إىل رد وبيان، وال يعفينا من ") ماركيوز"ة وفلسف

ذلك جهل بعض املسلمني ذه الفلسفات، بل الواجب التصدي هلا مجيعا، 
 وما كتبه األقدمون من علمائنا فبيان ما ولدينا كتاب اهللا وسنة رسوله 

 .نهي عليه هو من إبانة سبيل ارمني ومن إقامة احلجة على امللحدي
 وقد بني اهللا ورسوله ما عليه املشركون وأهل الكتاب، وقال عمر ابن 

إمنا تنقَض عرى اإلسالم عروةً عروة إذا نشأ يف اإلسالم من : "اخلطاب 
  ".ال يعرف اجلاهلية

درء "أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد قسم الناس يف كتابه العظيم 
، وذكر أن منهم  كما سبقيةحبسب معرفتهم باجلاهل" تعارض العقل والنقل

من يعرف اإلسالم جممال ويعرف اجلاهلية تفصيال وعكسه، وحنن ندعو إىل 
 . على التفصيلمعرفة كليهما

ولو قيل ألحد املسلمني اليوم إن فالنا جمنون ملا أخذ عنه شيئا، أما إذا 
، فإنه عند الليرباليني متقدم ومتحضر" نيتشه"كان هذا انون هو الفيلسوف 

وجيب األخذ عنه، وهذا الفيلسوف انون هو صاحب الفكرة اإلحلادية 



 

 
 

١٧٠٤ 

، ويف احلقيقة أن الذي مات هو إله الكنيسة املزعوم، "إن اهللا قد مات"القائلة 
الذي كتب " نيتشه"أما اهللا تعاىل فهو احلي الذي ال ميوت، وكان على 

زرادتشية دينا أن يعلم أن اإلسالم أقرب إليه من ال" هكذا تكلم زرادشت"
دخله التحريف، خبالف كالم اهللا " زرادشت"ومصادرا، وأن ما يقال عن 

 . وسرية رسوله املعصوم احملفوظ
" عزرا باوند"كما أن احلداثيني وغريهم هنا يأخذون عن انون اآلخر 

نون يف الشريعة هو أن يرفع عنه القلم أو كما قال بعض مع أن غاية ا
وكالم هؤالء إمنا هو من جنس شطحات "! ه التكاليفتسقط عن"الفقهاء 

، ولو قيل إن هاهنا "تطوى وال حتكى"الصوفية اليت قال عنها من يدافع عنهم 
لقال هؤالء عنه إنه جمنون، أما إذا كان " أنا أفكر إذا أنا موجود"رجال يقول 

 .فهي عبارة فلسفية رائعة تستحق الذكر واإلشادة" ديكارت"القائل هو 
 قيل أن رجال أخذ مصباحا يف النهار لقالوا هذا ال شك يف جنونه، ولو

فهو رجل عظيم جيب أن تؤخذ آراؤه " ديوجنسي"أما إذا كان الفاعل هو 
 .وهكذا... واكتشافاته

ولو قيل جلريدة سعودية انشروا لفالن العريب فقد استخرج من الرباز 
إذا كان الفاعل يابانيا فهو هذا قذر ومل تنشر له شيئا، أما : فيتامينات لقالوا

 .إنسان متقدم يستفيد من كل شيء
فالكيل مبكيالني أو ازدواجية املعايري ليسا خاصني بأمريكا بل عند 
أذناا الليرباليني أيضا، وهذه االزدواجية نبه القرآن الكرمي من قبلُ إىل 

   ¯   ®   ¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦ ﴿: بطالا، ومن ذلك قوله تعاىل
°   ±   ²   ³   ´   µ﴾ ]٣-١: املطففني[ . 

 كروكما أغفل كثري من الكاتبني يف الفرق كالبغدادي والشهرستاين ذ
أهل السنة واجلماعة، أو ذكرها بعضهم إمجاال كما فعل األشعري يف 

، كذلك أغفل كثري من الغربيني من نقلوا عنه من "مقاالت اإلسالميني"
 إىل من نقلوا عنه من الغربيني أنفسهم وهذه خيانة املسلمني، بل مل يشريوا
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علمية مفضوحة، وهم مل يأخذوا عن ابن سينا أو عن ابن رشد أو غريهم إال 
 .ما له صلة بالوثنية اليونانية مع نسبة ذلك إىل اليونان وحدهم

ومن اطلع على ما كتبه اإلمام الشافعي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه 
كانا أعلم بالفلسفة واملنطق والكالم، من أهل هذه املذاهب اهللا، علم أما 

الباطلة، واستنبطا فساد املنهج الذي بنيت عليه هذه الفلسفات فانظر مثال 
كيف ناظر الشافعي حفصا الفَرد، وبين عوار األخذ عن أرسطو وما منطق 
العرب؟ وانظر كيف رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على املناطقة والفالسفة 

الرد "النصارى واملتكلمني، وكتبه مشهورة معروفة، وهل أتى الغرب مبثل و
اجلواب "، أو أتى مبثل "درء تعارض العقل والنقل"، أو "على املنطقيني

" أفالطون"، وهل نقَد أحد من الغربيني فلسفة "الصحيح ملن بدل دين املسيح
" الكليات"ارنة بأعظم مما نقدمها به ابن تيمية؟ وهل ميكن مثال مق" أرسطو"و

توما "عند املدارس الغربية املختلفة ال سيما املدرسيني الذين تزعمهم 
مبا كتبه ابن تيمية؟ وهذا " برتراندرسل"، أو عند املتأخرين مثل "اإلكويين

يوجب االستعانة مبا كتبه شيخ اإلسالم رمحه اهللا ولكن ال نكون حرفيني 
 تعمدوا إمهال حقائق -هم اهللاقبح-نقف عند حدود ما نقد، واملستشرقون 

اإلسالم، وأخذوا الفلسفة عن الكندي والفارايب وابن سينا مث عمن تالهم أو 
نقدهم كابن رشد والغزايل، على أن ابن رشد هو أكثرهم تأثريا إىل اليوم 

 .لكن األصوليني يعدون أعماله هرطقة
ا وكثري من الغربيني اليوم يعودون آلراء ابن رشد وبعضهم يطوره

كما ينقلون عمن مجع بني الفلسفة والتصوف ) الرشدية اجلديدة(ويقول إا 
، وظهر يف هذا العصر "نيكلسون"و" لويس ماسنيون"و" روزنتال"من أمثال 

 ومنهم علي سامي النشار وتالميذه ،الباحثون من املتكلمني األشعريني
جوا املنهج الكثريون واتبعوا أولئك مع تفضيل الكالم على الفلسفة، وانته

املزعوم، ونقل أكثر الباحثني عن الرافضة وأمثاهلم من ) الفينومنولوجي(
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الضالني، ومما يؤسف له أن بعض أهل العلم تابعوهم، وممن تابعهم علي مجعة 
 .مفيت مصر السابق، هدى اهللا اجلميع

وعن الفالسفة مثل الفارايب وابن طفيل أخذ الغرب املدن اخليالية مثل 
 ". كامبانيال"لـ" مدينة الشمس"، و"توماس مور"لـ" يوتوبيا"

وأثبت حممد أركون أن التوحيدي سبق فالسفة الغرب إىل العلوم 
، ومعلوم أن التوحيدي هو أحد الفالسفة املنتسبني "إنسانية"املسماة 

لإلسالم، وقد أوصى بإحراق كتبه عند وفاته كما فعل فرانز كافكا، واهللا 
 .أعلم حباله

ات اليت هاجرت من اوس إىل املسلمني الفلسفة املسماة ومن الفلسف
املشرقية وهي فلسفة تقوم على احلدس األفالطوين أي أا نفسية وليست 

 ."املباحث املشرقية"عقلية، وعلى ذلك كتب الرازي يف 
ومن الفلسفات اليت ينقلها بعض املسلمني من اتمعات الشرقية 

عمادها التأمل الصامت، وأن يف الكون قوتني اليت ) اليوجا(اوسية فلسفة 
، وبالتأمل العميق يصل اإلنسان عندهم إىل االحتاد )ين ويانج(موجبة وسالبة 

، وكان العرب يف اجلاهلية يعرفوا، ومن بقاياها لديهم )نرفانا(باخلالق 
، وخيتلط ا السحر ، كما فعل أبو إسرائيل أو املرأة الناذرةالصمت الدائم

عوذة وقد طورها املعاصرون إىل ما يسمى الطاقات الكامنة والربجمة والش
العصبية وأمثال ذلك، وزعموا أا متكن اإلنسان من املشي على اجلمر وتنمية 

 .قدراته الشخصية باستخراج طاقاته الكامنة
 .وقد جرا اجليش األمريكي ودرب عليها جنوده مث إنه نبذها

وم املدربون باستغالل عواطف وأصبحت وسيلة للتكسب حيث يق
 .الناس وإيهام السذّج ا وجييئون إىل دول اخلليج جلين األموال

واستعملها قدميا الصوفية وقد ذكر الشعراين بعضهم يف جامع كرامات 
واهللا تعاىل أعطانا ما هو خري منها " التخشب"األولياء لكن الصوفية يسموا 

 .قرآنوهو اخلشوع يف الصالة وعند مساع ال
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ومن الفلسفات اليت يعتنقها الغرب يف عصر ما بعد احلداثة الفلسفة 
وبعضهم يترمجها بالنقيضية أو اجلزئية فقد حدثت بعد ) التشرحيية(التفكيكية 

جاك (ومن أهم مؤسسي التفكيكية " البنائية"أو " البنيوية"الفلسفة الدعوة 
تقرائي وتنكر عامل ، وهي تسري وفق املنهج االستنباطي وليس االس)دريدا

 .الغيب كله وتقوض املنهج التجرييب
وال تؤمن بالثوابت اإلنسانية وتنسب كل شيء إىل اخلداع سواء كان 

 .دينيا أو سياسيا أو أخالقيا
  .وهي يف احلقيقة نوع جديد من فلسفة الشك أو السفسطة الالأدرية

 :تذبذب الفلسفة الغربية -
النتقال احلاد مما هو عليه إىل نقيضه دون املوقف الفلسفي الغريب يتميز با

 : توسط أو اعتدال
واألمثلة على ذلك كثرية جدا، منها مثال االنتقال من الرهبانية إىل 

ومنها معاملة املّتهم، حيث كان الغرب يعذّبه ويقسو عليه ال سيما . اإلباحية
فتيش، يف العصر اإلقطاعي، وهكذا كانت الكنيسة البابوية يف عصر حماكم الت

وجعلوا للمتهم حقوقا " ضمانة االام"مث انقلب الغرب إىل إجياد ما يسميه 
 .كثرية يكفلها الدستور والنظام القضائي والنظام اجلنائي

واشتهر يف علم اإلجرام إلقاء اللوم على اتمع، والظروف اليت يزعمون 
 .أا أحاطت بارم ودفعته الرتكاب اجلرمية

 بني هذين الطرفني فال هو يعذِّب املتهم، وال هو يلقي ويتوسط اإلسالم
 . اللوم على غريه

وتتجلى رمحة الشريعة الغراء بأصحاب احلدود يف أا جتعل احلدود 
 .كفارات ألهلها وتدرؤها عنهم بالشبهات

 األنصار ليلة العقبة تضمنت البيعة أن احلدود كفارات وملا بايع النيب 
 .اخذة يف اآلخرةألهلها ترفع عنهم املؤ
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:  حد الرجم على ماعز وأخربه الصحابة أنه هرب قالوملا أقام النيب 
 ).لو تركتموه لعله يتوب(

لقد تابت توبة لو تاا : (وملا رجم عليه الصالة والسالم املرأة قال
 ).صاحب مكس لقبل منه

 . عن اغتياب املرجوم أو غريهوى 
لى احملدود، وال أعلم مستندا ملن وعن الزيادة على احلد بالتثريب ع

 .يشترط اليوم يف كل متقدم لعمل ألّا يكون أقيم عليه حد شرعي
العقوبات الشرعية إمنا شرعت رمحة من : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

اهللا بعباده، وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس على ذنوم أن يقصد بذلك 
ولده، وكما يقصد الطبيب معاجلة اإلحسان إليهم، كما يقصد الوالد تأديب 

 .اهـ" املريض
الشريعة تقطع يد السارق وتعطيه إذا كان : "وقال يف موضع آخر

 ."حمتاجا
وهلذا تقرر عند الفقهاء مبدأ أن الشارع يتشوف للتوبة والستر، وال 
يتشوف للعقوبة والفضح، أما الغربيون فتقوم فلسفتهم على ردة الفعل، 

 إىل النقيض، وقد مرت بتغيريات جذرية يسموا واالنتقال من النقيض
تطورات مع أن بعضها طفرات معاكسة، والتطورات عند الغربيني كثرية 

 : وأمهها
أوغست "التطور العضوي الدارويين، والتطور الفكري الذي قال به 

 والتطور التارخيي الذي قال به ،"تايلور"والتطور الديين الذي زعمه  ،"كونت
االنتقال من البساطة إىل :  ويأيت على رأس هذه التطورات،"فوكوياما"

ورمبا كان ذلك احندارا وانتكاسا وليس . التعقيد ومن القطع إىل االحتمال
تطورا، كما احندرت مثالية هيجل إىل شيوعية ماركس، واحندرت عقالنية 

 ).شوبنهور(كانت إىل الال معقول، وانتكست تفاؤلية أرسطو إىل تشاؤمية 
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لتذبذب الفلسفي عند الغرب انتقال الرأي من الفرد إىل اجلماعة، ومن ا
فقد كان الرأي فرديا يف املاضي مث أصبح اليوم مجاعيا متثله اجلمعيات ومراكز 

إخل، واإلنسان فردا أو مجاعة علمه حمدود ... البحوث واالحتادات والنقابات
 .]٨٥:إلسراءا[ ﴾É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿: وقد قال عنه أصدق القائلني

وأكثر ما تعتمد عليه الفلسفات املعاصرة هو جهل كثري من الناس ا، 
ال سيما عباراا املزوقة، ومصطلحاا الكثرية فيحسبها الناس شيئا يصعب 

 .رده
 من جهل بعض ،أي أا تستغل حديثا ما استغله املستعمرون قدميا

أنا :  مثلما قال بعضهم،الناس بالتقنية واستخدام علمهم لتخدير املغفلني
أستطيع أن أميت ذلك الفيل وضغط زرا لرجاله بأن يطلقوا النار على الفيل، 

إما أن : وكان آخر يعلم أن القمر سوف ينكسف تلك الليلة فقال للبدائيني
فما أيسر عمل الدجال إذا ! جتمعوا يل كذا من الذهب، وإما أن أحرق القمر

 !دعا مثل هؤالء
 وجدت أن الفلسفة يف احلقيقة ال جديد فيها وإمنا وإذا تأملت بعمق

ومن ذلك دعوة وحدة . تتعدد املظاهر وتتغري العبارات وتتنوع املصطلحات
: األديان والفكرة املاسونية اليت تدعي اإلنسانية فمن املشهور عنهم قدمياً قول

م ، وهذا ماتنادي به هيئة األم"املعبود واحد وإن كانت الطرق إليه خمتلفة"
 .املتحدة اليوم

ومن تالقح الفلسفات نشأت فلسفات واستوردت فلسفات، وهاك 
 :احلديث عن أمهها

 :فلسفة وحدة الوجود -
ينبغي التفريق بني وحدة الوجود اليت هي عقيدة هندية انتقلت إىل 
احلضارة املصرية القدمية أو العكس مث إىل اليونانيني وآمن ا أهل اإلحتاد 

أصدق كلمة قاهلا :  وحدة الشهود الواردة يف قوله كابن عريب، وبني
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ن إ، فكل من عليها ف)أال كل شيء ما خال اهللا باطل(شاعر قول لبيد 
 .ووجوده إمنا هو بإجياد اهللا له، وإال فهو باطل

وتأمل كالم أي أحد كفريد الدين العطار لكي تنسبه إىل إحدامها بعلم 
 .وعدل

حدة الوجود إال بعلم بأقواله ومؤلفاته فال يصح اام أحد بأنه يعتقد و
ومجعها كلها ومعرفة املتأخر منها من املتقدم، فقد يكون قوله جمرد خطأ 
وليس اعتقادا، وقد يكون تاب عنه وقد يكون متقدما، وقد يكون له كالم 

 .يناقض ذلك
ووحدة الوجود اليت يكفر معتقدها هي االحتاد املطلق بني الذات 

إحدى الذاتني هي عني األخرى كقول امللكية من والذات حبيث تكون 
ومن قال من قدماء اهلنود بذلك؛ فاملعبود عندهم هو عني العابد، ، النصارى

وهو املصلِّي واملصلَّى له، وهو الداعي واملدعو، وهو الذي خلق الكون وهو 
عني الكون ذاته، وفيه ختتفي الذات مطلقا كما ختتفي األار يف البحار على 

تعبريهم، وقد اعتنقها كثري من فالسفة عصر النهضة األوروبية تبعا البن حد 
 .عريب

، وقال ابن )مسائه العلي على من؟ وما مث إال هوأومن : (وقال ابن عريب
 وأقذع بعض املتأخرين ،) صلّتوال فرق بل ذايت لذايتَ: (الفارض يف تائيته

 :حني قال
 اهللا إال راهب يف الكنيسةوما الكلب واخلرتير إال إهلنا      وما 

وجود من يقول إن املعوهذا واضح، واألمثلة عليه كثرية لكن خيتلف 
 .وجوده باطل:  وأما غريه فوجوده عرضي أو كما قال لبيد،احلقيقي هو اهللا

ومع أن عقيدة وحدة الوجود هذه عقيدة جموسية قدمية فقد هرب إليها 
يما يف عصر اهلروب من كثري من املفكرين يف أوروبا وأمريكا وال س

النصرانية الذي يسمونه عصر التنوير وكان عليها سبينوزا يف أوروبا وكذا 
 ).الواحدية املادية(يف أمريكا واملعاصرون يسموا ) رالف إمرسون(



 

 
 

١٧١١ 

 :فلسفة التعطيل واحللول -
عرف التعطيل عند املسلمني يف الصفات وأكثر من أشتهر عنه التعطيل 

، وملا انتشر ذلك يف األندلس اعتنقه بعض من املتكلمني وفروخهم الفالسفة
الذي فر من حماكم التفتيش إىل هولندا وهناك رفضه " سبينوزا"يهودها مثل 

اليهود وافتوا حبرمانه، ونقل سبينوزا عن أيب حممد بن حزم نقده للتوراة 
ونشر سبينوزا بعض آراء ابن حزم " الفصل"واإلجنيل كما يف كتاب ابن حزم 

النقد التارخيي للكتاب " إحالة وال ذكر له، ومسى الغربيون عمل سبينوزا بال
ونسبوه إليه متجاهلني ابن حزم، وملا ظهرت فرضية داروين آمن ا " املقدس

كثري من الغربيني الفارين من طغيان الكنيسة فأصبح التعطيل إحلاداً، وأصبح 
ه بأن ربه قد مات أصبح  وملا نادى نيتش،اإلحلاد مدعوما بالعلم كما يظنون

 ويف هذا العصر انتشر اإلحلاد وظهر ،اإلحلاد شائعا منتشرا أكثر من ذي قبل
الذي قال " داوكيرت"و" جوليان هكسلي"له منظرون مثل الدارويين املشهور 

 .إن اهللا وهم وإن العقائد الدينية كلها وهم
بل بالتدرج، وهنا ننبه إىل أن اإلحلاد ال يهجم به الشيطان دفعة واحدة 

أو تشكيكه يف ، ويبدأ بالشك وبإخراج املسلم من دينه كما اقترح زومير
 !املصادر كما يفعل عدنان إبراهيم

وبعد أن كان قدماء املشركني يعتقدون أن اهللا حيل يف اإلمرباطور أو 
 .الفرعون أو امللك يعتقد النصارى أن اهللا تعاىل حل يف املسيح عليه السالم

ة الصوفية أن اهللا حيل يف الشيوخ واألولياء كما يسموم ويعتقد زنادق
 .وبعضهم يعتقد حلوله يف كل خملوقاته كما سبق

كمون (مث جاء مالحدة العصر بتلك العقيدة ولكن مبصطلح جديد هو 
 كما يزعمون، وهكذا لكل عصر اصطالحه، ولكن العقيدة )اإلله يف الطبيعة

 وحدة الوجود اليت اشتهرت عند مل يتغير جوهرها، وفعلوا مثل ذلك يف
ن لكن مساها ومشركي اهلند مث انتقلت إىل الصوفية مث اقتبسها األوروبي



 

 
 

١٧١٢ 

 وإذْ طغى على الغرب االجتاه احلسي املادي مسوا تلك ،)الواحدية(فالسفتهم 
 ).الواحدية املادية(العقيدة 

،  اليهودية والنصرانية مع ما فيهما خري منه،وكل ذلك كفر صريح
فرق بني اإلحتاد ووحدة الوجود أن االحتادية تؤمن بذاتني حلت إحدامها وال

 .يف األخرى كما كان ابن عريب
حدة عابدة ومعبودة يف أما أهل وحده الوجود فإمنا يؤمنون بذات وا

، ورمبا اتفق املصطلحان وقيل أحدمها ويراد به اآلخر ألن وحدة الوقت نفسه
 .الوجود احتاد مطلق

 :ونيطقيااهلرمفلسفة  -
 إىل القول بالتأويل حىت "دلتاي"و "فلهلم" و"شالماخير"سبق الباطنيون 

علي وحسن وحسني (إم أولوا الصلوات اخلمس باألئمة اخلمسة عندهم 
 .وأولوا الصوم حبفظ أسرار املالئكة وهكذا) وحمسن وفاطم

على أن التأويل مدرسة قدمية األصول عند اليهود والنصارى، وقد 
ض فرق اليهود بلغت حدا من التأويل يصل إىل إنكار املعاد كانت بع

اجلسماين وظهر أثرهم يف الالهوت النصراين الحقا، مث عند الباطنية 
إنكارا ملعاد ) الرسالة األضحوية(وأشباههم يف اإلسالم، وكتب ابن سينا 

األجسام، وليس غرضنا مناقشة هذه الفلسفة اليت يغين تصورها عن الرد 
منا يهمنا أا حولت عملية الفهم والشرح من خارج النص إىل عليها وإ

 .داخله
وفسروا بذلك النصوص التارخيية والفلسفية والشعرية إىل جانب 

 .النصوص الدينية
فبعد أن كان النص لالستشهاد حتول على يد هؤالء إىل كالم له 

ية اليت دالالت احتمالية كثرية، ووصل األمر بالناقد روالن بارت إىل النظر
أي أن لكل قارئ أن يفهم النص انطالقا من ذاته هو ) موت املؤلف(سميت 



 

 
 

١٧١٣ 

وله حق فهمه كما ميلي عليه عقله، وكتب بعضهم إىل جريدة حملية قصيدة 
، فأطنب احلداثيون يف تعظيم كلمة انتهت وأن هلا "انتهت"وكتب يف ايتها 

 .معاين ودالالت كذا وكذا
 إن النفس اإلنسانية ال ميكن دراستها من قال) كارل ياسربز(على أن 

االختراق (اخلارج بل البد من دراستها من داخلها، من خالل ما أمساه 
 .فجعلت فلسفة اهلرمونيطقيا كلمته شاهداً هلا) النفسي

 ).نصر حامد أبو زيد(وقد تبىن هذه الفلسفة من أدعياء اإلسالم 
 :الفلسفة الدميقراطية -

راطية هو الفكر السياسي وإمنا نعرض هنا جلانب حمل احلديث عن الدميق
، فكيف نوفق قراطية تدعي الوقوف مع األكثريةواحد هو أن الفلسفة الدمي

بني وقوف أمريكا الدائم مع األقليات وبني دميقراطيتها املزعومة اليت تقول 
إا مع األكثرية؟ وهل اليهود أكثر من العرب؟ وهل أهل بلجيكا أو هولندا 

ن األتراك حىت يف داخل ما يسمى تركيا فقط فضال عن الدول التركية أكثر م
 األخرى اليت متتد من الصني إىل أوربا؟ 
 .وهل الشيعة هم أكثرية املسلمني؟

 أوليس هذا من التناقضات الواضحة؟
عالم والعلم يف بالد احلرمني ذه الصفة  اإلومما يؤسف له أن يكون

 .)أعين التناقض(
ي هنا له متناقضات كثرية أذكر مثاالً واحداً هلا، وهو فاإلعالم الرمس

التعامل مع التفجريات املؤملة اليت وقعت يف املدينة النبوية فقد جزمت بعض 
القنوات أن املفجر كان يستهدف املسجد النبوي قبل التعرف عليه وعلى من 

 وراءه، ولست أدري كيف عرفت نيته؟ 
 نفسها ويف الوقت نفسه إنه يستهدف مع أن هذا يتناقض مع قول القناة

 .مقراً أمنياً قرب املسجد الشريف



 

 
 

١٧١٤ 

كما تناقضت القناة حينها فقالت إن املكان يقع يف البقيع مع قوهلا إنه 
 قبلة املسجد فكيف يكون هنا ويكون هنا أم أما تفجريان؟

كما أن القناة صرحت بأن الذي يقف وراء التفجري هو التنظيم الفالين 
رفة هوية املفجر وعمره وجنسيته أو التحقيق معه وعدد ضحاياه، قبل مع

وقبل تصريح اجلهة احلكومية بأي شيء وبدون صدور حكم قضائي، مع أن 
 . للتفجريات تنظيمات كثرية معروفة

أما هيئة كبار العلماء فقد صدر عنها بيان عن تلك التفجريات، قالت 
 وال إنسانية، يستهدفون به مسجد فيه إنه من عمل اخلوارج الذين ال دين هلم

 :، ما أثار أسئلة كثرية منهارسول اهللا 
 كيف عرفت اهليئة عن عمله قبل أن يبدأ التحقيق؟ .١

كيف اجتمعت وأصدرت بياا ذه السرعة؟ أم أن أمينها  .٢
 .مفوض أن يصدر قراراً بامسها

 هل اخلوارج شرعاً متجردين من اإلنسانية والدين؟ .٣

 يف املدينة وبني بني مسجد رسول اهللا كيف يسوي البيان  .٤
 مسجد فالن يف القطيف؟

كيف عرف أصحاب الفضيلة أن املستهدف هو املساجد؟ أوال  .٥
 يقتضي العدل التريث على األقل؟

 :هل هناك فلسفة مشتركة -
بعض الناس حسب فلسفته للحرية جيعل فلسفته هي الثقافة اليت ينبغي 

مواثيق ) هيئة األمم املتحدة(أن جتعلها ويريد . أن يكون كل العامل عليها
دولية لكل الدول، السيما ظنه أن الدين احلق هو الدين اإلنساين العام، 
وبعضهم يدعو إىل هذا الدين املفتعل حىت أصبح من النادر اليوم أن تسمع 
من يتحدث عن الدين السيما يف الغرب بل يقول اإلنسانية، وهذه 

ى ا الضالون قدميا وكانوا يقولون بالتأله املطلق، فكرة قدمية ناد) اإلنسانية(



 

 
 

١٧١٥ 

ويقولون كل يعمل يف دينه ما يشتهي، ورد شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذه 
 .الفكرة اخلبيثة، اليت كان يؤمن ا بعض أتباع جنكيزخان

وكذلك فكرة أن األديان كلها توصل إىل املعبود كما يزعم بعض 
وان الصفا يدينون ذه العقيدة، ويغلِّفها بعض فالسفة اهلند قدميا، وكان إخ

كما كان يؤمن ا بعض الزنادقة يف " التعددية والتسامح"املعاصرين بقول
 : اإلسالم كاحلالج القائل

 تأملت يف األديان جدا حمققا     فألفيتها أصال له شعب شىت
 : وكابن عريب القائل

  ديين إىل دينه داينلقد كنت قبل اليوم أنكر صاحيب     إذا مل يكن
 ).مبحث الصوفية(إىل آخر ما هو مبين يف 

وإىل ذلك يسعى الكاثوليك يف منهجهم عن حوار األديان، ورمبا مسو 
 أو األديان التوحيدية كما يف ،)جارودي(ذلك األديان اإلبراهيمية كما فعل 

 ).اململكة بني األمس واليوم(نشرة معرض 
 ).ن املشتركالدي(وبعض الغربيني يسمي ذلك 

   @   ?﴿: وكل هذه مناقض آليات يصعب حصرها ومنها قوله تعاىل
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K﴾ ]وملا ،]٨٥:آل عمران 

، ولسنته يف افتراق الناس إىل مؤمن وكافر، )الكافرون(ذكر اهللا يف سورة 
 .وأن يتدافعا

 ترجع كلها إىل اخلواء وهلذا الدين عند أهله أسباب اجتماعية ونفسية
 .اإلمياين الذي دعت إليه العلمانية يف الغرب مع البحث الدائب عن أي دين

وخيتلف الباحثون االنتربولوجيون والنفسيون يف تعليل ذلك مع اتفاقهم 
على أن اإلنسان البدائي أو غري املتحضر يرى نفسه مثل اإلنسان الغريب بل 

 .أرقى
ان البدائي واإلنسان احلديث يشتركان يف أن اإلنس) ماكس فيرب(فريى 

 .أن لكل منهما مرجعية من خالل عقيدة ما



 

 
 

١٧١٦ 

وبعض الباحثني يقول إن كل األديان املعاصرة ما هي إال حماولة جتميع 
 .للدين اإلنساين القدمي

على أن اإلنسان البدائي له أسرار ال ) كلود ليفي شتراوس(بينما يركز 
 .  اإلنسان احلديث أسرارتقل عن

 يسخر من اإلنسان -كما يصنف-والعجب أن اإلنسان البدائي 
احلديث فمثال بعض القبائل اليت تستوطن الكونغو وهي متأخرة جداً ماديا، 

 !).إال خفّاش حائر(إن اإلنسان الغريب ما هو : تقول
 اً أكثر طمأنينة واستقرار-كما أرجح-على أن اإلنسان املشرك قدميا 

املعاصر، فاملشرك كالذي يشبع من أكل نشارة اخلشب من اإلنسان الغريب 
املخلوطة بشيء من الطعام ولكن اإلنسان املعاصر مثل اجلائع الذي ال جيد 

 .طعاما، وهو لشدة جوعه وبؤسه وحريته قد يلجأ إىل االنتحار
اً هلا من  خمرج،وقد وجدت أمريكا يف التصوف والقول بوحدة األديان

د لدى املسلمني قبوال وممن اإلسالم املوصوف د جتورطة اإلحلاد اليت مل تع
ند توضح ذلك، أضف إليه ا متأنية لتقرير مؤسسة رعندها باإلرهاب، وقراءةٌ

، وإىل هذه اهلدف )نصر حامد أبو زيد(ما كتبه بعض مالحدة العصر مثل 
 .اخلبيث يسعى معهد قرطبة لألديان اإلبراهيمية كما يقال

ر بني األديان إال خطوة للوصول إىل هذا وما دعوى التقارب أو احلوا
الدين املشترك لبين اإلنسان عامة، وهذا الدين هو الفلسفة اإلنسانية 

 .املشتركة، وأهم عقائده أال ينكر أحد على أحد
 إذ أن فرض الثقافة ،وهذا أهون الشرين عند الساسة األمريكان

): كينان(ريكان األمريكية على العامل هو كما قال أحد كبار الساسة األم
ال سيما بعد أن اكتشف الناس كذب ذرائعها " أسلوب متعجرف وسخيف"

اإلنسانية، وكثري من املاسونيني فضال عن غريهم ال يدرك ما وراء هذه 
الدعوى، بل إن بعض املسلمني يظن أن اإلنسانية ال تتعارض مع اإلسالم وأن 

 !!رالتقارب بني كل األديان إمنا هو ملصلحة مجيع البش



 

 
 

١٧١٧ 

 :الفلسفات الغربية عند أهلها -
يقول الغربيون اليوم إن الفلسفة الغربية ما هي إال حواشٍ على الفلسفة 
اليونانية، وحنن نزيدهم فنقول إن أهل الفلسفة اليونانية نقلوا عن الصابئني 
واملصريني واهلنود، وما عليه الغربيون اليوم من اخلرافات والشركيات اليت 

لعلم، ما هي إال طقوس املايانا والشامانية لكن يف ثوب تتمسح مبسوح ا
جديد، وإن الفلسفة العقلية الغربية قد أفلست كما قال برتراند رسل وشايل 

شرك ن اتباع ما عليه الغرب هو احندار بالعقل البشر إىل أوحال الإوغريمها، و
 كما  إذا مل ينقذ نفسه باإلسالم سوف ميوت،واخلرافة العتيقة، وإن الغرب

واإلسالم هو أصل كل مفاخر ! قرر بوكانني أو ينتحر كما قرر أوبنهامي
بتحرير العبيد إىل تأثره بالقرآن ) إبراهام لنكولن(الغرب فهم يعزون قيام 

) شيخ زبري(ويقولون إن أصل شكسبري هو ) املوريسك(وكونه من ذرية 
غريه أنه وغري ذلك على أنه ال يستطيع أي رئيس أمريكي ال لنكولن وال 

، وال أن يطعم )من جدع عبده جدعناه ومن قتل عبده قتلناه(يقول لشعبه 
 .وهكذا..   رسول اهللا أمرالعبد مما يطعم ويلبسه مما يلبس كما 

فاألفكار الغربية يف احلقيقة أقدم مما يظنون والعلمانية قدمية، قال قوم 
   ¡   �   ~   {   |   }   v   w   x   y   z﴿: شعيب عليه السالم

  .]٨٧:هود[ ﴾¤   £   ¢
 !  ما عالقة املسجد حبرية التجارة؟:أي بعبارة عصرية

الصالة تنهى عن : "قال الشيخ عبدالرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا
الفحشاء واملنكر وأي فحشاء ومنكر أكرب من عبادة غري اهللا ومن منع حقوق 

 ."عباد اهللا أو سرقها باملكاييل واملوازين؟
ومنها أن ذلك من " :وقال ضمن الفوائد والعرب املأخوذة من تلك القصة

لوازم اإلميان، فإنه رتب العمل به على وجود اإلميان فدل على أنه إذا مل 
 ."يوجد العمل فإن اإلميان ناقص أو معدوم
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وهذه العلمانية ترسخت عند كثري من املسلمني حىت أنك ترى بعضهم 
 مث خيرجون فإذا البنوك الربوية أمامهم فال تز يصلون ويعمرون بيوت اهللا

:  قالوالرسول !! منهم شعرة بل رمبا كان هلم فيها حسابات وأرصدة
احلديث، فلو كان قوم شعيب أحياء هذا " من رأى منكم منكرا فليغريه"

 ."جات"الزمن لطالبوا بالعوملة وانضموا إىل منظمة التجارة العاملية 
 نتيجة تلك الفلسفات املتعثرة هي احلرية والشك ومن الطبيعي أن تكون

 حال اإلنسان املعاصر اليونسكووالتخبط والضالل، وقد شبهت منظمة 
بسفينة تتقاذقها األمواج وليس هلا بوصله وال هدف معني وال خريطة تسري 

  .عليها
 اإلحساس: اآلخر واليوم باهللا اإلميان مع للمؤمن اإلسالم يعلِّمه ومما
 البشرية الفلسفات تعرفه ال الذي التارخيي باحلس يتميز املؤمنف بالزمن،
 ،اهلبوط سبب وما األرض، إىل هبط وملاذا األول أبوه من يعلم فهو كلها،
 موقعه وأين !الرسل آخر ومن األرض على البشرية اجلماعة نشأت وكيف

 ايته بعد وماذا اهلائل، الكون هذا اية وما الطويل، التاريخ هذا من اآلن
! املطاف اية يف السفينة سترسو وأين وجوده، من احلكمة وما أحداث، من

 بغري فهم وأحباثهم، بعقوهلم البشر إليه يتوصل ال الذي العلم من ذلك وأمثال
   G   H   I   J   KL   M   N   O   P﴿: تعاىل قال عمي، بل جهال الوحي

QR   S   T   U   V﴾ ]٦٦:النمل[.  
 وأين أحبر أين من يدري ال الصايف الوحي بغري اإلنسان أن العمى ومن

 أين؟ أو آخره أو الزمان أول يف أو يدري وال وكيف؟ وملاذا ومىت سريسو
وأن حيمدوا اهللا  يكونوا فئراناً يف هذه السفينة فيجب على املسلمني أال

 .على ما أنعم به عليهم ويزدادوا بدينهم متسكاً
تكلمني واملناطقة، فلنعلم أن حرية هؤالء أكرب وإذا كنا نقرأ عن حرية امل

 .وأعمق



 

 
 

١٧١٩ 

 قد ينتحرون كما فعل ،ومن شدة مناقضة الواقع ملا يراه الفالسفة
  .أرسطو

ولذلك تعليل نفسي ذكره شيخ اإلسالم وهو كون الوارد على النفس أقوى 
 .من احمللّ

وقد ذكر احلافظ بن كثري رمحه اهللا قصة الرجل الذي تردى من شاهق 
 .د أن أطال التفكري يف اهللا وقال إن شأن اهللا عظيمبع

وتزخر كتب الرجال بقصص مشاة، مات أصحاا عند تالوة أو 
مساع آية من كتاب اهللا كزرارة بن أوىف اجلرشي، الذي كان إماما وملا قرأ 

 سقط يف احملراب ميتاً وبذلك يظهر ]٨:املدثر[ ﴾¸  ¶  µ  ´﴿ :قوله تعاىل
صحبه إذ كان احملل عندهم قوياً، والضعف هو مقتضى حال  وفضل النيب 

ما بعد (سن يف كتاب الفالسفة يف القرن العشرين حيث قال كولن ول
 يعين إذا كان الواقع عكس ما )هل على الفالسفة االنتحار؟): (الالمنتمي

واملسلمون يقولون هلم ال تنتحروا، بل أسلموا هللا جتدوا الطمأنينة . يريدون
 .ة وبيان علة الوجود وحكمة كثرة املعرضنيوالسعاد

ومن القضايا الفلسفية العميقة قضية هذا الكون كيف بدأ وكيف 
جاءت احلياة، وقد كان من مزاعم الفالسفة أن العقل الفعال فاض الكائنات، 
وأن العقول العشرة خلق بعضها بعضا إىل أن خلق التاسع منها العاشر ومن 

 !القمر منها اليت العاشر جاءت املخلوقات؟
إن فلك القمر هو (ومن بقايا عبادة الكواكب قول أرسطو ومن شاكله 

 .)الذي خلق األحياء على األرض
وال يقر أحد اليوم بنفس مقالته، ال من علماء الفلك وال من علماء 
األحياء، وكالمه إمنا هو نقل غري دقيق من الصابئة الذين ناظرهم اخلليل عليه 

ادة الكواكب وهدم أصنامهم اليت كانوا يزعمون أا تتصل السالم بشأن عب
 .بالكواكب
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   *(   )   '   &   %   $   #   " ﴿: قال تعاىل يف سورة األنعام
+   ,   -   .   /   0   1   2   3   4   5   6   7   

8   9   :   ;   <   =   >   ?   @   AB   C   D   EF   G   H   I   J   
K   L   M   N   O   P   Q   R   S   TU   V   W   X   Y   Z   [   \   

]   ^   _   `   a b   c   d   e   f   g   h   i   jk   l   
m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   

 .]٧٩-٧٤: األنعام[  ﴾¢   ¡   �   ~   {|   }
   2   1   0   /   .   -﴿: وقال يف سورة النمل عن اهلدهد

 .]٢٤:النمل[ ﴾3
، وقد ]٣٧:فُصلَت[ ﴾³   ²   ±   °   ¯﴿: وقال يف سورة فصلت

كان إبراهيم اخلليل عليه السالم قبل أرسطو بأكثر من عشرة قرون مث إن 
يقولون إنه موغل يف القدم ويقدرون عمره ) كوزمولوجيا(علماء الكون 

 ،ما يسمونه االنفجار العظيم مليار سنة وإنه نشأ حسب نظرية ١٤بنحو 
   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   »﴿:  قال عنه اهللا تعاىل،وكل ذلك ختمني

 . اآلية]٥١:الكهف[ ﴾³
 .والشيء الثابت يف الكون هو الثنائية وليس اآلحادية

فاهللا تعاىل أقام الوجود على ثنائية حقيقية يعجب هلا كل من له قلب أو 
يد يقابله الشرك، والنور يقابله الظالم، ألقى السمع وهو شهيد، فالتوح

والذكر يقابله األنثى، واحلر يقابله العبد، واخلري يقابله الشر، وهكذا قال 
، وليس شرطا أن تكون هذه ]٤٩:الذاريات[ ﴾   Í   Î   Ï   Ð   Ñ ﴿: تعاىل

الثنائية بني نقيضني ال جيتمعان بل قد تكون بني شيئني يتقابالن كما بني 
   D   E   F ﴿: ألنثى والغين والفقري ومثل ذلك كثري قال تعاىلالذكر وا

G   H   I   J   K   LM   N   O   P   Q   R   S   TU   V   W   
X﴾ ]9   8   7   6   5﴿: ، وقال]٦١-٦٠: يس   :   ;﴾ 
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   "   ! ﴿: ، وقال]٣٤:فُصلَت[ ﴾^   [   \   ]   Z ﴿: ، وقال]٢:التغابن[
، ]٢١-١٩: فاطر[ ﴾.   -   ,   + *   (   )   '   &   %   $   #
   ®   ¬   »   ª   ¨©   §   ¦   ¥   ¤﴿: وقال

، ]٩:الزمر[ ﴾Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì﴿:  وقال،]٢٦٨:البقرة[ ﴾¯
   M   N   O   P   Q﴿: ، وقال]٣٥:القلم[ ﴾À   ¿   ¾﴿: وقال

R﴾ ]عظيمة وهلا مقتضيات ية حكمةوهللا يف هذه الثنائ،  اآلية]٢٠:احلشر 
 :هائلة التأثري

 .فجعل لكل نيب عدوا ولكل شيء ضدا
. سنة ربانية ال تصلح احلياة بدوا) الدفع واملراغمة(وجعل الصراع 

وجعل فرعون وهامان وقارون أعداء ملوسى وهارون عليهما السالم، وجعل 
بائث مقابل ، وجعل اخلأبا هلب وأبا جهل وحيي ابن أخطب أعداء حملمد 

الطيبات كما جعل اخلمر واملاء، والربا والصدقة، وامليتة واملذكاة، والنكاح 
 .والسفاح، والغناء ومساع القرآن

فاملانوية جعلوا النور إله اخلري، : وضل يف هذه الثنائية أمم الشرك كلها
والظالم إله الشر واليهود جعلوا الثنائية بني شعب اهللا املختار كما يقولون 

بني سائر اخللق، ال سيما العرب والفلسطينيني قدميا وحديثا، وعنهم أخذ و
النازيون والفاشيون العنصريون والنصارى جعلوها ثنائية صراع بني الدنيا 
واآلخرة وبني املادة والروح، وبني التبتل والزواج وبني ملكوت الرب 

 .وملكوت قيصر
يات وضعية، ضل غريهم وكما ضل أناس يف مفهوم الثنائية وافتعلوا ثنائ

يف مفهوم الواحدية، فبعض الناس جعلوا رم إبليس وحده وجعلوا التوحيد 
عبادة إبليس الرجيم، وله أهدى عبداهللا القصيمي كتابه وقال إنه سيد 

أم أن اهللا والشيطان : األحرار، وتركي احلمد يقول على لسان أحدهم
 .وجهان لعملة واحدة



 

 
 

١٧٢٢ 

، ]٣:الزمر[ ﴾a   b c   d   e   f  `﴿ :واجلاهليون العرب يقولون
 .والتوحيد عند الفراعنة هو عبادة الشمس أو الشعرى

، وهو )النرفانا(والتوحيد عند مشركي اهلندوس هو وحدة الوجود أو 
 . عند السبئية عبادة الشمس

والواحدية يف حضارات ما بني النهرين هي عبادة الكواكب كما هو 
 .دين الصابئني

 املعاصرة جعلت توحيدها ما يسمى األخوة اإلنسانية، وعلى واحلضارة
ذلك قام الفكر املاسوين والثورة الفرنسية وهيئة األمم املتحدة واملساواة بني 

 .اجلنسني
والثنائية اليت يراها عبيد الدنيا هي ثنائية بني التقدم والتأخر، وبني التنمية 

جيعلون اإلنسان حمصورا بني والتخلف، وبني االعتدال والتطرف، واألمريكان 
اجلمهوريني والدميقراطيني، واتمعات املعاصرة جتعلك إما حرا يستبيح كل 

 .شيء وإما عبدا ختضع ملن يتحكم فيك، وإما موافقا للدولة وإما معارضا هلا
، )املثال والواقع(أو ) الفكر واملادة(والفلسفة الغربية تقوم على ثنائية  

وقامت ) العلم والوحي(امت الفلسفة الديكارتية وعلى هذه الثنائية ق
اإلشكالية املفتعلة بني العلم والدين وأصبحت هذه الثنائية املفتعلة هي املعمول 

 .به يف دين اهللا ويقولون عن اإلسالم إسالم سياسي أو إسالم طقوسي
ويقول أحدهم أنا مسلم وبنايت حمجبات، ولكن السياسة عندي مغايرة 

 ثل اإلسالميني الذين يتدخلون يف السياسةللدين، ولست م
وهذا املفهوم النصراين الكنسي عن الدين أصبح شائعا اليوم عند الطبقة 

 )!!مثقفة(اليت يسموا 
وهو انتكاسة إىل فكر علي عبدالرازق وجولد زيهر وهتلر، وهكذا 

 .جيعل املشركون له من عباده جزءاً
، ]١٥٦:البقرة[ ﴾C   D   E   F   G ﴿وهللا األمر كله واملصري اإلنساين كله 

﴿ ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬®   ¯   °   ±﴾ 
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   6   5   4   3   2   01   /   .   -   ,   +   *   (   )   '﴿ ]٨٥-٨٤: املؤمنون[
   ±   °   ¯﴿، ]٩١: املؤمنون[ ﴾@   ?   <   =   >;   :   9   8   7

²   ³   ´µ   ¶   ¸   ¹   º﴾ ]٥١:النحل[. 
اليت حذر ) جتزئة الطبيعة(ويف هذه الثنائية املفتعلة يكون الشرك وتكون 

، بينما ال يعرف الواقع البشري دولة هلا حاكمان وال )هوايت هد(منها 
طائرة هلا قائدان وال سفينة أو سيارة كذلك، ولكن الناس يضلون فيعبدون 

غريه من العباد وسيلة إليه مثل احلسني أو غري اهللا معه أو من دونه، أو جيعلون 
 .، ويقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى ويشفعوا لنا عند اهللاجليالين

أما املؤمنون املوحدون فيعبدون اهللا وحده، وال يشركون به شيئا ال 
الالت وال حسني وال شيخ الطريقة، وال اإلمام املعصوم وال العلم وال 

 . أي معبوداحلضارة وال
 :مشكلة وجود الشر يف العامل -

وهي مشكلة عويصة عند الفالسفة، خاضوا فيها منذ القدم ومل يصلوا 
إىل حل ولن يصلوا، ما داموا معتمدين على نظريام وعقوهلم، دون إميان 

 الذي جعل لكل شيء حكمة ال حتيط ا العقول فانظر مثال ،بعالم الغيوب
خلضر فهذا يف الظاهر شر أنكره عليه موسى، لكن إىل الغالم الذي قتله ا

   u   v﴿تأويل ما مل يستطع موسى عليه صربا، يف  ذلك بين أناخلضر 
w   x   y   z   {   |   }   ~﴾ ]إىل أن يقول]٨٠:الكهف ، :

﴿Æ   Ç   È   É﴾ ]أي أن كل ما تستنكره العقول من األفعال ]٨٢:الكهف 
 وله حكم ال يدركها البشر، وليس االختالف إمنا هو بقدر أو وحي من اهللا

 ، كما يزعم بعض الصوفية،بني اخلضر وموسى اختالفا بني احلقيقة والشريعة
. فكالمها عامل بالشريعة لكن أحدمها أطلع على ما مل يطلع عليه اآلخر

والواجب على البشر اإلميان باهللا وأن ذلك حلكمة ال نعلمها، وأن اهللا يبتلي 
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لو اطلعتم على الغيب :  وأنه رمبا كان خريا، قال بعض الصاحلنيبالشر واخلري
 .الخترمت الواقع

وحينما يكون املرء أكثر علماً باهللا يكون راضياً بكل ما يقدر، حىت 
   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   ¹ ﴿:  قال تعاىل له أن ذلك شروإن ظهر

Á﴾ ]١٩: النساء[. 
ه أن ابنه سقط من السطح جاء رجل إىل الربيع بن خثيم يشكو ل

لعل ذلك خريا، فسكت الرجل على : فانكسرت رجله، فقال له الربيع
مضض وعاد إىل بيته، وبعدها جاءه رسول الوايل ليخربه بأن ابنه مطلوب 

 ! للخروج مع اجليش لقتال احلسني بن فاطمة
وأحد امللوك قُطعت إصبعه، فاستاء لذلك ولكن وزيره اهلرم طمأنه، 

 ذلك خريا، مث إن ذلك امللك أسره أعداؤه، وأرادوا أن يقدموه وقال لعل
 !قربانا لصنمهم، لكنهم مل يقدموه ألن به عيبا وهو أن إصبعه مقطوع

وأحد الناس سرق اللصوص غنمه ووضعوها يف مكمن، وقدر اهللا أن 
القبيلة األخرى اجتاحت تلك القرية وأخذت كل أنعامها غنيمة إال مواشي 

  .د سلمتذلك الرجل فق
وقد حدثين أحد اإلخوة الكرد أنه كان موظفا خبمسة آالف ريال، 
وطمع يف أن جيعل املدير راتبه مثانية آالف ريال وأحل يف ذلك فأىب املدير، قال 
فقدمت استقاليت مث إين فتحت عمال حرا يدر علي أضعاف ذلك واحلمد هللا 

 .أن املدير رفض إعطائي مثانية آالف
 صلح احلديبية، ال سيما أن من شروطه أن يرد وقد كره املسلمون

املسلمون إليهم من ذهب إىل املدينة، وملا اجتمع أبو بصري ومن معه وقطعوا 
 إلغاء الطريق على املشركني، أرسل املشركون وفدا يطلب من الرسول 

 .هذا الشرط
وال صحة ملا قاله داروين من أن الطبيعة ختبط خبط عشواء، وال ما 

 :كما قال الشاعر اجلاهلي" الطبيعة العمياء"بقوله " برتراند رسل"  بهوصفها
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   متته ومن ختطى يعمر فيهرم  رأيت املنايا خبط عشواء من تصب 
اليت عرب هنا ) الالمعىن( ورسل لوقعنا يف مأساة "داروين"ولو أننا صدقنا 

وحنن جنزم أا معضلة . إا معضلة اإلنسان: "كولون ولسن"كثريون، وقال 
 .اإلنسان الذي ال يدري ملاذا خلق وليست معضلة كل إنسان

وليس يف هذا الوجود قدر أعمى قط، وال شر حمض، حىت خلق إبليس 
 .خري ليس هذا موضع التفصيل فيهفيه الرجيم 
 :اخلامتة -

الكالم يف الفلسفة والقضايا الفلسفية طويل، لكننا خنتصره للقارئ 
 .ثنني ال ثالث هلماالكرمي ببيان أن أمامنا طريقني ا

 .إما شريعة اهللا وإما أهواء الذين ال يعلمون
   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: قال تعاىل

s﴾ ]١٨:اجلاثية[. 
وكذا التجربة هذا األمر الصريح منه تعاىل أنه ليس لنا من خيار، و

اهللا، فهي الطريق إذ ليس لنا سعادة وال طمأنينة إال باتباع شريعة الواقعية 
الوحيد الذي جيمع لنا كل وسائل املعرفة الصحيحة من فطرة وعقل وحس 

   J   K   L﴿: وحي، وهي درب مطروق، فلسنا أول السالكني، قال تعاىلو
M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z﴾ 

 . اآلية]١٣:الشورى[
 وفق احلرية اإلنسانية احلقيقية وحنن حينما خنتار ذلك فإمنا نعمل أيضاً

وال يعقل أن يرغمنا .. والقيم الراقية اليت ال يصل إليها البشر بغري اإلسالم
الغرب على اتباعه وهو يؤمن خبصوصية اتمعات، ونسبية احلقيقة، ويدعو 

 . إىل أن الناس أحرار فيما خيتارون-كما يزعم-
هل اإلميان هو تفتيش وعمالً بقيمه ومبادئه هو، كان الواجب على أ

املناهج األمريكية واإلسرائيلية وأن يرسل املسلمون جلنة لتقصي احلقائق عن 
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حقوق اإلنسان يف هذين البلدين، وال يصح العكس، وهو الواقع مع األسف 
فقد أرسلوا هم ليربمان ليفتش املناهج يف السعودية وأرسلوا جلنة تقصي 

وقدم األمريكان آراءهم ) العيسى(ابق حقائق أمريكية قابلت وزير العدل الس
كيف يقام حد : على احلق، حىت أم اعترضوا على حدود اهللا وقالوا

 !القصاص يف السعودية؟
فيا عجباً ملن كان شرعه أهواء الذين ال يعلمون كيف يعترض على من 

 شرعه الوحي املبني؟
 ويا عجباً ملن كان بيته من زجاج كيف يرمي أهل القالع احلصينة

 باحلجارة؟
وكيف تصدر وزارة اخلارجية األمريكية تقريرا سنويا عن حقوق 

   ¢   ¡   �﴿: اإلنسان وال يفعل ذلك املسلمون الذين قال عنهم رم
  ؟]١٣٩:آل عمران[ ﴾¤   £

  .عندنا) حب الدنيا وكراهية املوت(ولكنه واهللا الذل والوهن 
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  خامسا
  قضايا علمية عامة
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 كثري من ااالت أن املسلمني يهمهم احلقائق واملعاين دون يالحظ يف
، وسك املصطلحات لألمور العملية، أما الغرب فهو يهتم املظاهر واملباين

  .باألمساء العريقة واملصطلحات الكبرية ألمر عادي رمبا ال حيتاج لذلك
املسلمون هم أصحاب السبق احلضاري يف كل جمال، وحترص أمريكا و

 كلما قرب ، واملالحظ تارخييا أنهى استقطام وإعطائهم اجلنسيةاليوم عل
 هذا ،الزعيم السياسي أو األديب من ديار اإلسالم كان أكثر عبقرية وإبداعا

وخريهم من امتدح اإلسالم وأثىن على رسوله الكرمي أو  ،إن مل يكن مسلما
  :تأثر باإلسالم كليا أو جزئيا، وإليك أمثلة لذلك

  :يف أمريكا
 كما أن ، من أصل أندلسي"إبراهام لينكون"رر العبيد عندهم حم

  . من أصل قوقازي"روزفلت "زعيمهم املشهور يف احلرب العاملية الثانية
  :يف روسيا

أكابر الزعماء هناك من اجلنوب احملاذي لتركيا وبالد املسلمني مثل 
ة  من أوكرانيا، هذا يف السياس"برجنيف" من جورجيا، و"جوزيف ستالني"

  فما القول يف اآلداب؟
 كما أن أكرب ، األصل األرترييذو" بوشكني"فأكرب شعراء روسيا هو 

 ،"الشيخ زبري" الذي يقال غربيا أن أصله "شكسبري"شعراء بريطانيا هو 
، "لوركا"ويقول األسبان إن أكرب أديب يف القرن العشرين هو شاعرهم 

، وأنه هو الذي علّم د هذا هو الذي تغىن بأجماد طارق بن زيا"لوركا"و
  !اإلسبان احلضارة وهم علموها الغرب

الذي تنضح "جيوفاين بوكاشيو" هو مويقول اإليطاليون إن أعظم كتا 
  . رواياته بتمجيد صالح الدين األيويب

  .ويقول األملان أن أكرب شعرائهم هو جوته الذي امتدح اإلسالم كثريا
 النيب الذي أثىن على "دشوربرنا"ويقول األيرلنديون إن مفخرم هو 

  . حممد
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 الذي قامت "فولتري"ن أهم أدباء عصر التنوير هو ويقول الفرنسيون إ
 هو صاحب كتاب حممد وكان شديد "فولتري"على أفكاره الثورة الفرنسية، و

  .البغض لليهود
 الذي مجع مقتطفات من "تولستوي"كما أن أكثر الغربيني حكمة هو 

عجاب بتولستوي، ويقال شيخ حممد عبده شديد اإل وكان ال،كالم النيب 
  .إن حرية تولستوي الدينية وكفره بالنصرانية قاداه لإلسالم واهللا أعلم

  األموال وأوائل رؤساء أمريكا فقد كانوا يدفعون"جورج واشنطن"أما 
  . للشريف حممد العلوي ملك املغرب وما حوهلا)اجلزية(

ة مل يظهر يف الغرب مثلهم، دع وقد أبدع املسلمون وظهر منهم عباقر
 وانظر إىل الدولة العثمانية بل إىل ،األجيال األوىل والدول اإلسالمية األوىل

آخر أيامها فقد كان من العباقرة يف جماالت شىت العامل النحرير والسياسي 
 الذي كان وزيرا ، باشاد العسكري القدير الشيخ أمحد جودتاحملنك والقائ

 وأشرف على تدوين جملة األحكام العدلية، وكان يف ،)العدل(للحقانية 
ا بارعا وقائدا عسكريا ناجحا ويف آخر عمره استقال من يالوقت نفسه سياس

 وكان مما قرأ بعض مؤلفات ابن ،املناصب كلها وانكب على كتب العلم
تيمية فأدهشه ما فيها من علم وغري رأيه فيه، وعلم أنه ينبغي للعامل أال 

  .ع بل يقرأ الكتب نفسهايصدق ما يشا
التركيز على  وإليك بعض ما تقدم فيه املسلمون من العلوم املختلفة مع 

  .مسألة مصدر التلقي إذ هي األساس
 فر الغرب من اخلرافات النصرانية فوقع يف اجلهل املركب يف األمورلقد 

األخطر كاحلكمة من وجود اإلنسان والكون، والغرب يسمي املسلمني 
راك، وهكذا مساهم األديب الربيطاين احلائز على جائزة نوبل كلهم األت

 ).اكتشاف األتراك ألمريكا( روايته يف) جورج أمادو(
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وهم يف أمريكا ) باتريك ستني( فمنهم املعاصرونأما الصليبيون 
ون املسلمني  املسلمني ويضايقون احملجبات ويسموبريطانيا يشتمون

  !) املنتنةاملراحيض(ويسمون دوهلم ) الصراصري(
ء بينما اإلعالم وهكذا ينشر اجلهلة واحلاقدون ثقافة االجتثاث واإلقصا

ر ثقافة التسامح والتعددية ونبذ خطاب الكراهية وحنن العريب مشغول بنش
  !وحدنا املتهمون باإلرهاب

  .، وقد سبقت اإلشارة لبعضه وستأيت له بقية بإذن اهللاهذا حال أكثرهم
 عن مفقود ويتساءلون من حيث ال جييبهم ونيبحثواملفكرون الغربيون 

  .أحد
  رها حممولوواملاء فوق ظه   كالعيس يف البيداء يقتلها الظما 

فاإلسالم سهل التناول وفيه اإلجابة عن كل تساؤل، والشفاء من كل 
املاديون يعتمدون على ، لكنهم ماديون ينكرون ما عدا احملسوس، ومرض

اجلثة املتعفنة ا عداها، فهم كمن يرى ، وال يدرون شيئا عماحلواس وحدها
  : أين هي؟ وقدميا قال أبو زكريا الرازي ال يرى الروح وال يدريولكنه

  عن اجلسد املنحلّ واهليكل البايل    خروجهاوأين حمل الروح بعد 

وهم يرون الضوء صادرا من النجم ولكن رمبا يكون النجم نفسه قد 
 وبينه، وهم حيسون املريض ولكنهم ال انطفأ وإمنا يرونه لبعد املسافة بينهم

وهم يرون احلاسوب . يرون امليكروبات أو الفريوسات اليت أصابته باملرض
ولكنهم ال يرون كيف يقوم بعمليات اجلمع والطرح والضرب والقسمة يف 

ل أو األرضي ولكنهم ال يرون حلظات معدودة، وهم يرون اهلاتف اجلوا
 ولو كان يف ،ر يف اللحظة نفسهانتقل الصوت إىل الطرف اآلخكيف ي

أقاصي األرض؟ وهم يقرأون تركيبة الدواء ولكن املصانع املركبة له ال 
يدركوا، بل ال يسألون عنها؟ وهم يفتحون التلفزيون أو املذياع ولكن ال 

وأمثال ذلك مما يتعاملون معه ! يرون املوجات اليت تنقل الصورة والصوت
  .دون أن تدرك حواسهم عمله
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هل رأوا حبواسهم احملدودة أطوال املوجات وحركة االلكترونيات، و
 اجلنينية ومرحلة واملرحلة هم يف الرحلة املنوية اوهل أدركوا كيف كانو

الطفولة أليس ذلك كله يقينا عندهم؟ فمن أين جاءهم اليقني إذا مل يكن له 
  .مصدر إال حواسهم

 يعلمون أين عقوهلم  الالعقليني منهم أرقى من احلسيني ولكنهمبل إن 
! اليت ا جيادلون وحياورون، وال يستطيع أحد منهم أن يقول إنه رأى عقله

فهم يف احلقيقة كما قال الشيخ على الطنطاوي رمحه اهللا كرجل حبسته يف 
واملسلم ال ينكر ، )احلواس ( مخسة ثقوب صغرية لهقفص من حديد وجعلت

العقل، والعقل طريق للوحي، احلس وال العقل ولكن ال طريق للحس إال ب
، وهم يعتمدون على نظرية التطور والعقل بال وحي كالبصر بال نور

داروين نفسه كان مترددا حائرا حىت أن بعضهم ألف كتابا العضوي مع أن 
  ".تردد داروين"عنوانه 

حنن نرى الضوء ونرى الربق ولكننا ال نرى ألوان الطيف السبعة ورمبا و
  . العلم أا أكثرجاء زمان يكتشف فيه

 كالكيمياء والفيزياء والرياضيات واجلغرافيا كما ال نتنكر للعلوم احلديثة
، وفيها آيات وبراهني وهي من مجلة  لو حسنت النيةتوحيدالعلوم فهي من 

   s   t   u﴿ واألرض، سماواتالنظر يف ملكوت اهللا والتفكر يف خلق ال
v   w   x   y   z{   |   }   ~   �   ¡﴾ ]٢٠:العنكبوت[.  

من أسباب ذلك قيامها لكن  و،العلوم الشرعية أشرف من غريهانعم 
علم ي أن تزيد اإلنسان إميانا وخشية، وأن وشرطها احلس، ىعلى العقل ال عل

أن علوم التوحيد األخرى تفصيل هلا وأدلة عليها، واهللا تعاىل هدى اإلنسان 
وليس ، خميرين يف العمل ا أو تركهوعلّمه وأنزل له الشريعة ليعمل ا ولسنا 

 بل هو ، للتخيري]٢٩:الكهف[ ﴾G   H   I   J   K   L﴿ : مثالقوله تعاىل
  .دخل النارلك إن شئت فادخل اجلنة وإن شئت فاكقو

  .وحىت احلس يف اإلسالم له مفهومه اخلاص
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ومن احملسوسات العرف والعادة، ومن رمحته تعاىل جعل العادة حمكَّمة 
 وما كان عليه اآلباء واألجداد يسمى يف ،ال ختالف الشرع والعرفبشرط أ

 والعقل اجلمعي قد يوافق احلق وقد ،"العقل اجلمعي"االصطالح املعاصر 
 وجيب أال يفهم الناس ،ما هو أعلى منه وأرقىخيالفه، والدعاة يريدون للناس 

 نوح عليه أن الدعاة يريدون أن يتفضلوا عليهم، فالتفضل هو الذي ادعاه قوم
 وال شك أم ]٢٤:املؤمنون[ ﴾~   {   |   } ﴿م، حني قالوا السال

وأم إمنا جلأوا إىل اختالقها ملا أعوزم احلجة، فهذا ،كاذبون يف تلك التهمة
   Ã﴿ : وقوهلم،]٧٨:يونس[ ﴾×  Ó  Ô  Õ Ö ﴿ :كقول قوم فرعون

Ä   Å   Æ   Ç   È ﴾ ]فيقول يتكلم عن النيات منومثلهم  ،]٦٣:طه 
، والطواغيت دائما يستدلون إم يريدون احلكم وغرضهم كذا وهدفهم كذا

   J   K   L   M   N   O   P   Q   RS ﴿قول فرعون ك باحملسوسات،
T U﴾ ]فخر٥١:الز[ودعوى عون ما يراه الناس أو ما رأوه، ، ويد

يف غاية لسالم هو اهللا الدجال أنه هو اهللا ودعوى النصارى أن املسيح عليه ا
اهللا تعاىل أجل وأعظم من أن يتجسد يف شكل رجل ميشي بني البطالن ف

عامل الشهادة، ي عليه سائر قوانني  وتسر ويأكل ويتغوط،الناس وميوت مثلهم
 ،)واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حىت ميوت(:  قولهوقد صح عنه 

 ﴾ª   ©   ¨   § ﴿وسى عليه السالم أن يرى اهللا كما يف قوله وطلب م
 ﴾©   ¨   § ﴿ هو يف ظاهره مثل قول بين إسرائيل ]١٤٣:األعراف[
 ولكن شتان بني الطلبني، إذ أن موسى عليه السالم طلب ،]١٥٣:النساء[

على أن الرجل . االطمئنان القليب وزيادة اليقني ومل يكن متعنتاً كبين إسرائيل
  .ذي له فضله وجهاده ومرتلته حيتمل منه ما ال حيتمل من غريهال

 وقد ،، وجيلب االطمئنان إذا حصلواحلس يقوي العقل ويزيد اإلميان
 ،]٢٦٠:البقرة[ ﴾)   '   &   %   $﴿قال خليل الرمحن عليه السالم 
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 وحاشا اخلليل أن يكون ،وذلك لكي يصبح حق اليقني عنده عني اليقني
  ).حنن أوىل بالشك من إبراهيم: ( يف نفي الشك، وقد قال شاكا

وليس يف القرآن والسنة إنكار حتلل جسد اإلنسان بعد املوت أما الروح 
عجب (والكافر، بل اجلسد يفىن كله إال فنحن قطعا جنهلها املؤمن منا 

قد علمنا ما  (:البعث واهللا تعاىل يقول ملنكري ، كما يف احلديث)الذنب
   d   e   f ﴿:  ويقول تعاىل،)تنقص األرض منهم وعندنا كتاب حفيظ

g   h   i j   k   l   m   n   o﴾ ]أما أجساد األنبياء ،]٤-٣: القيامة 
  . وال تأكلها األرضوالشهداء فال تتحلل

وبعض الناس كالبهيمة ال يؤمن إال مبا يرى، ويقول إنه ال يرى عذاب 
ونعيمه، وهذا صحيح غري أن املسكني نسي أنه ال يرى املالئكة القرب 

  .كالديك وال يرى الشياطني اليت يراها احلمار
  أوليس اإلنسان أكرم على اهللا منهما؟ 

، وقد يكون حلما مفرحا وهل يرى املسكني حلم النائم لو نام جبواره
  .وقد يكون حلما مزعجا

انني املادة اليت يسميها الغربيون واملسلمون ال يتنكرون حلقائق العلم وقو
، ولكنهم باليقني وقوة الثقة وصدق التوكل خيرقون قوانني )قوانني الطبيعة(

العامل احلسي ويأتون بالعجائب سواء القوانني الفيزيائية أو الكيميائية أو 
، دع آيات البيولوجية وغري ذلك، ويغريون كل املعادالت احلسية املألوفة

  . وهي تبلغ ألف آية، ومنها انشقاق القمر فلقتنينبوته 
واملسلمون كذلك ال يتنكرون للعقل كما فعل النصارى، بل يؤمون أنه 
نعمة عظيمة من اهللا جيعلونه مناط التكليف، وبه يعرفون صدق الوحي، واهللا 

  ).األقيسة العقلية (تعاىل ضرب يف كتابه األمثلة اليت يسميها شيخ اإلسالم
واملسلمون ليسوا جمرد نصوصيني أو مساعني يقبلون أي خرب بال عقل، 

انت لو نظرت يف ،وبعضهم يشتغل بالنص ألنه هو املدلول ألنه يتنكر للعقل، 
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 من دقة االستنباط وحسن االستخراج ما يدل املسائل اخلالفية مثال لرأيت
  .يلسوف ورمبا أكربعلى أن الفقيه عبقري، وأن عقله كعقل الف

ليس اخلرب كاملعاينة، فإن  (:واليقني نفسه تتفاوت درجاته قال النيب 
   ¤   £   ¢﴿ :يعين قوله تعاىل ،)أخرب موسى مبا صنع قومه بالعجلاهللا تعاىل 

 فلم يلق األلواح فلما عاين ما صنعوا ]٨٥:طه[ ﴾©   ¨   §   ¦   ¥
 .ألقى األلواح

حني يرجع الفالسفة الغربيون العقل إىل جمرد التفكري فيما تنتجه و
 ،احلواس أو ختتربه، فهم بذلك يقللون من قيمة العقل ويضيقون مصدر املعرفة

  .وعلى هذا التضييق كان اوس والسمنية واجلهم بن صفوان

ر العقل وامنت اهللا به علينا فقالولكن اإلسالم قد: ﴿µ   ¶   ¸   
¹   º   »   ¼   ½   ¾   ¿   À   Á   ÂÃ   Ä   

Å﴾ ]مه يف  وعقيدة أهل السنة وسط يف العقل بني من حيكّ،]٧٨:النحل
-،  وبني من يهدر قيمته حىت أنه عنده ال حيسن شيئا وال يقبحه،الوحي

فكيف خيتار الليرباليون الضيق وبني أيديهم ما يشمل ذلك ويزيد عليه؟ وملاذا 
  الوقوف عند السمع والبصر فقط وإنكار األفئدة؟

  وأين التجريبيون من أحكام الفطرة البدهية الضرورية؟

مصدرها عقولنا وليس ديهة أو نؤمن ا بوكم من أحكام نصدرها بال
 انظر مثال عامل الغيب ومنه معرفة اهللا تعاىل، هل اإلميان به احلواس وحدها،

  يعتمد على احلواس وحدها؟

 لنا وجعلن األمر كما يقولون ملاذا خلق اهللا لنا العقول؟ ولو كا
  .معلومات فطرية بدهية ال حتتاج إىل إعمال الفكر فضال عن احلواس

   3  2  1﴿واهللا تعاىل حينما أخربنا عن إهالك القرون األوىل قال 
   #   "   !﴿ : وقال،]٣٧:ق[ ﴾=   >   ;   :   9   8   7   6   5   4

   ½﴿ : الكفار، وقال عن]٤٢:الروم[ ﴾+   *   (   )   '   &   %   $



 

 
 

١٧٣٦ 

¾   ¿   À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç﴾ ]اخلرب : فللمعرفة مصدران، ]١٠:املُلك
  .الصادق والنظر العقلي الصحيح

وقد أخطأ الغربيون ملا هربوا من النصرانية إىل التجربة وحدها، فليس 
  .ان باحلس فقط أو الشك يف احلقيقةاحلل هو اهلرب من اخلرافة إىل اإلمي

وليس احلل أيضا أن يكون أصل اليقني هو الشك كما فعل فالسفة 
 حيث جعلوا الشك هو الوسيلة للوصول إىل ،اليونان واملتكلمون يف اإلسالم

  .اليقني

  ومىت كان الباطل وسيلة للوصول إىل احلق؟

  .  جاء باحلق املبني"ديكارت" وال "كويينتوما األ"فال 

 مث توسع الغربيون "ديكارت" و"هيوم"وعلى هذا الشك قامت فلسفة 
  . كما تقدمحىت قامت عليه جل فلسفام

وما النسبية املطلقة إال صورة حديثة من الشك، فكيف يتبع الشاكين 
  من آتاه اهللا اليقني؟

ورمبا كان عليها يف احملسوسات، للغربيني أخطاء علمية كثرية كما أن 
  .نهم أن جزيرة العرب صحراء قاحلة ذلك ظ ومن،أكثرهم

 ليس صحراء )الدرع العريب(فما يسميه خرباؤهم والعلم نفسه يكذم، 
ملطر يف وكذا مشال جزيرة العرب، فهو مثل الشام ليست صحراء وإذا هطل ا

  .هضبة جند حتولت إىل جنان
  وكل املناطق املدارية يف العامل يقل، مداريةجزيرة العرب منطقةنعم 

فيها املطر وليست كاملناطق االستوائية لكن األماكن غري الصحراوية يف 
بية، وأما صحراء الربع اخلايل وجزيرة العرب أكرب من كربيات الدول األور

فهي مساكن عاد الذين سلط اهللا عليهم الريح الصرصر العاتية ملا كفروا وهي 
  .ء نيفادا يف أمريكاحتتضن يف باطنها من النفط واملعادن ما ال ختتزنه صحرا

لكن ألن األمريكان مسوا حرب تدمري العراق عاصفة الصحراء مسى 
مقلدوهم أنفسهم مقاتلني من الصحراء، وملا رأوا ناطحات السحاب يف 



 

 
 

١٧٣٧ 

اليمن مسوها مااتن الصحراء متناسني أن أجدادهم إمنا مسوا بالد اليمن 
  .صحراءوليس ال )العربية السعيدة(

العلم تصديق اإلشاعات والعمل مبقتضى ما يقال دون ومما يتناىف مع 
التأكد منه، فمثال ملا سأل الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا أحد املتعاقدين 

  !جئنا على اهللا مث على الطيارة: كيف جئت للملكة؟ قال
وحدثين أحد أعضاء جلنة التعاقد أنه سأل بعض الشيوخ عن حكم 

  !حرام:  فقالالصالة على النيب 
وأنا مسعت شيخا من كبار شيخ األزهر يقول إن الرياض مدينة قدمية 

 وإذا أراد أحد من هؤالء املساكني أن يكون تفكريه حرا ،وبيوا من الطني
ويعتمد على ما يرى ويسمع بنفسه فإنه ال جيد يف القنوات السعودية إال 

 ويقرأ ما تقوله ،م ما يسمى احلليف االستراتيجياحلديث عن الغرب وتعظي
مستر "الصحف الغربية عن اململكة فيصدق ما يقوله الرافضة عن مذكرات 

 وأن الوهابية يكفرون املسلمني ويكرهون الرسول، وأن ، املزعومة"مهفر
زهرة عن  الناس يف احلج جمبورون أن يكونوا وهابية وأن ما قاله الشيخ أبو

 وأن ما قاله اجلربيت خطأ، ولذلك يسألون احلاج ماذا قال ،الوهابية صحيح
  لك الوهابيون وأي كتاب أعطوك؟

 أي ال أحد )حمد(: نوا يقولونويقول املغرضون منهم إن الوهابية إذا أذّ
أم يقولون برسول اهللا، فريد عليهم من يرون أنفسهم معتدلني أو موضوعني 

  !رد ساعي بريدحممدا رسول اهللا لكنهم يعتقدون أنه جم
 اعهم يطعنون يف بين أمية توصال للطعن يف معاوية يوالرافضة وأش

وبالطعن فيه يتوصلون للطعن يف الصحابة ويقولون إمنا معاوية أحد والة 
 ، وإن البخاري ومسلم إمنا وضعا كتابيهما بطلب من السلطة العباسية،عمر

  .ن يف الشيخنيوهكذا يطعنو
والناس يصدقون الشائعات واألكاذيب وكثافة الضخ اإلعالمي ال سيما 

ثر حىت يف أصحاب العقل ؤ وت،إذا اقترن بذلك ضعف الدعاية املضادة
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 جمنون، وحديثا ظنت  فقد ظن ضماد األزدي أن رسول اهللا ،والفطنة
سلمون إرهابيون واشتد كرا ملا كلفتها املؤسسة  أن امل"بلري"أخت زوجة 

الصحفية اليت كانت تعمل فيها بالذهاب إىل رام اهللا وهناك فوجئت بعكس 
  .ما كان يقال هلا فأسلمت

فمىت تم وسائل اإلعالم احملسوبة على السعودية باحلقائق بدال من 
  .إفساد الناس؟

  :واملفسدةاملصلحة  -

 وال بذل اجلهد ، املصاحل واملفاسد مع العقيدةال يتناىف العمل بقاعدة
 واهللا تعاىل إمنا أمر  كون بعض األمور حمظورة من أصلها،وإنكار املنكر مع

 ومن سعة اإلسالم ،مرئ يف حدود طاقته وال ريب أن الطاقات ختتلفاكل 
أن بعض الناس له أن يأخذ بالرخصة أو يرتكب بعض املكروه عند احلاجة أو 

خذ بالعزمية كما كان أولو ت عند الضرورة، بينما لآلخر األبعض احملرما
 بعض الصحابة من الوالية وولّى الرسل، وكما حذر النيب العزم من 

  .، وإمنا يظهر التفاوت بالشورى والتقييم الصحيحغريهم

أهل االختصاص  وإذا أمجع العلماء أو ،وينبغي للمسلمني إحياء الشورى
على مصلحة مل جيز العمل بضدها وإن مل حيصل اإلمجاع عمل املسؤول برأي 

إذا مل يكن يف األمر بينه ختالفه، وال خيرج ألكثرين، واملسلم يعمل بالقرائن ا
  .شيء من العدل عن الدين قط

إذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي : "قال ابن القيم رمحه اهللا
  ".اهللا ودينهطريق فثم شرع 

  ."أي طريق استخرج ا العدل والقسط هي من الدين: "وقال

،  بل األغلب هو االمتزاج بينهما،واملصاحل واملفاسد ال تتمحض غالباً
 من حالٍ ، فهي ختتلفكذلك الشاطيب رمحه اهللا على أن أكثرها وقد نبه

 وقت دون وقت ويف بلد دون بلد خذ مثالً حلال، ومن شخص آلخر، ومن



 

 
 

١٧٣٩ 

 فهي يف بعض البالد غري ، الناس على العمل بالدستورهااليمني اليت يقسم
  .مشترطة

على أنه جيب مراعاة احلال والظرف الذي يعيشه اإلنسان، مث احلكم 
  .عليه بالعدل

وشيخ اإلسالم ابن تيمية نص على أن املبتدع خري من الكافر وعلى أن 
ال عن املوازنة بني ما يأيت النور الذي فيه ظلمة خري من الظالم احملض، وق

فهذا طريق املوازنة واملعادلة ومن سلكه كان قائما " :اإلنسان وما يدع
  ".بالقسط الذي أنزل اهللا له الكتاب وامليزان

واحلكم الصحيح على اإلنسان ال يكون من موقف واحد أو جانب 
واهللا تعاىل بعث " :واحد، فكل مسلم فيه ما هو مرغوب وما هو عكسه

 كما قال رمحه " وتعطيل املفاسد وتقليلها،ل بتحصيل املصاحل وتكميلهاالرس
  .اهللا

فتفطّن حلقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه " :وقال شيخ اإلسالم أيضا
 حبيث تعرف مراتب املعروف ومراتب ،األفعال من املصاحل الشرعية واملفاسد
  ."املنكر حىت تقدم أمهها عند االزدحام

 إىل  جعل احلكم يف بعض األمور راجعاًأن له احلكممع واهللا تعاىل 
   N   O   P   Q﴿:  فقال عن اخلالف بني الزوجني،االجتهاد البشري

R   S   T   U   V   W   X﴾ ]اآلية]٣٥:النساء .  
  .وجعل للمجتهد أجر االجتهاد وإن أخطأ

   ¿   ¾   ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º   ´﴿ :وقال عن كفارة الصيد
À   Á   Â   Ã﴾ ]اآلية]٩٥:املائدة .  

ال يعين  املصلحة صنما يعبد من دون اهللاوالنهي عن التقليد أو عن اختاذ 
إهدار املصاحل واملفاسد بإطالق، وترك املوازنة بني اخلري والشر واحلسن 

  .والقبيح



 

 
 

١٧٤٠ 

 أمر وهو ترتيل لكهللا هو دين االعتدال والتوسط يف  وديننا واحلمد
 ومن الظواهر البارزة يف التاريخ عل بشرية،يم وليس ردة فالرمحن الرح

فمن :  وال يعرف التوسط،الفكري أن الغرب يرتد من النقيض إىل النقيض
 وحمو ،التدين النصراين والتشبث خبرافات ال أصل هلا إىل الكفر بكل دين

  .الدين من اهلوية وتصريح اإلنسان بأنه ملحد ال دين له

  . املستمر إىل اإلميان بااليار احلتميومن اإلميان بالتقدم

  .تة إىل اإلباحية املنفلتةومن الرهبانية املتزم

  .ومن الفردية املطلقة إىل اجلماعية اليت حترم امللكية الفردية

  .إىل التطور املطلق ومن الثبات املطلق

  .ومن اإلطالق يف كل شيء إىل النسبية يف كل شيء

  . رجال الدين إىل احلرية اليت ال ضابط هلاومن التبعية العمياء للملوك أو

  .ومن املدارس العقلية إىل مدارس الالمعقول

  .ومن االستبداد املذل إىل الدميقراطية وحكم الشعب

  .ومن احلجر على الفكر إىل حرية التعبري اليت من معانيها حرية الكفر

 فعل من النقيض إىل نقيضه بال توسطالغربيون تسوقهم ردات الوهكذا 
  .يف احلالني

 ولكن ،وزعموا أم خرجوا من العصور املظلمة إىل عصر التنوير
حنن ندخل عصر ظلمات جديد وبعضهم كتب عما مساه : بعضهم قال

  ".التنوير املظلم"

 ويقبلون ،غالبا هلم دوافع حسنة ومن اعتدال املسلمني وحبهم للعدل أن
 عند الكفار من مساوئ ماع جاء به وال تفتنهم احلضارة الدنيوية احلق ممن

خلقية وعادات ممجوجة، أما املستشرقون فأغلب دوافعهم سيئة، ولكنهم إذا 
ر بعضهم ويعببتعبريات خمتلفة، فمنهم منرون عن ذلك خالطوا املسلمني تغي 

يقول إن الصحراء سحرته ومن يقول إن مصدر سحره هو العادات 
 الذي ال ميلك شيئا يستدين يال سيما من يرى البدواالجتماعية لدى البدو، 



 

 
 

١٧٤١ 

، وهو األمر الذي ال يوجد قط يف اتمعات  مع أنه ال يعرفهلكي يكرمه
 ومنهم يبدي إعجابه بالتاريخ اإلسالمي ومنهم من ينجذب هلذه ،الغربية

  .املؤثرات مجيعها

 تبهرهم السرية الشريفة وما كان عليه الصحابة وبعض أعداء اإلسالم
  .ارم واخللق، وبعضهم قد يسلموالسلف عامة من املك

ا قرأ  أقسم أنه إمن-بعد إسالمه كما حدثين بنفسه-وبعض القساوسة 
  .د عليهماالقرآن والسنة أول مرة لري

 الشاذين عن املعتدلني وتبنيوقد حرص الكفار على عقد مؤمترات حتدد 
الثة  وقد كانوا يعقدون مؤمترا كل ث،)الراديكاليني(الطريق القومي يف نظرهم، 

، حيث حددوا أهل السنة وميزوا من ومن ذلك مؤمتر جروزين املعروفأيام، 
ليس من أهلها، وجعلوا املتكلمني والصوفية هم أهل السنة، وأخرجوا 

  .الوهابية واإلخوان منها

وبعد مؤمتر جروزين كثر اللغط والتشويش حول األشاعرة، وحنن هنا 
 اليت يتضح ا الفرق عض احلقائقلن نطيل يف املوضوع وإمنا نشري فقط إىل ب

  :بينهم وبني أهل السنة احملضة
أن أكثر املسلمني اليوم ليسوا على مذهب األشاعرة، إذ ال  -١

 وإمنا ،يعتقدون أن اهللا ليس داخل العامل وال خارجه أو أنه يف كل مكان
 وال يعتقد عقيدة األشاعرة إال ،يعتقد املسلمون أنه تعاىل فوق كل املخلوقات

الفئة القليلة اليت علّموها خالف فطرا، كما أن أكثر املسلمني ال يقولون 
  .بالكسب وال بالصفات السبع مثال

أنه حسب عقيدة األشاعرة يكون أكثر املسلمني يعتقدون ما هو  -٢
  :كفر ألسباب منها

 أن عقيدة األشاعرة تقول إن النصوص ال تفيد اليقني، وإمنا اليقني -أ
  .  العقلهو ما حيكم به

  . أن عقيدة األشاعرة تقول إن اإلميان بظواهر القرآن كفر-ب 
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 أن عقيدة األشاعرة صرحية يف أن نسبة األسباب للعلل أو -جـ
 وشرح جوهرة التوحيد ، لإلجييانظر مثال املواقف(للمسببات كفر، 

  :، ومن اجلوهرة مثال يقول ناظمها)وريللباج

  كفر عند أهل امللةفذاك     لعلة ومن يقل بالطبع أو با
  فماذا يقول العلم التجرييب؟

  وماذا يقول األطباء يف هذا القول؟
٣-  بتقلبات وتطورات كثرية، بل إن األشعري أن املذهب األشعري مر

حامد الغزايل،  املعايل اجلويين وأبو الواحد يكثر التنقل كما فعل الرازي وأبو
  .السنةويف آخر أمرهم يعودون إىل دين عجائز أهل 

 مث إنه انتقل إىل ،فقد وضع الرازي قانون التعارض بني العقل والنقل
رآن أي الرجوع إىل طريقة القإىل الفلسفة اإلشراقية، مث إنه انتهى يف وصيته 

، وأما أبو املعايل اجلويين فقد عاد للتفويض كما عقيدة أهل السنة واجلماعة
 واعترف بأن ،آخر عمرهمث رجع عن ذلك ) العقيدة النظامية(يف كتابه 

لقد ركبت البحر األعظم وخضت  ": وقال،التفويض ليس مذهب السلف
فيما ى عنه أهل اإلسالم وها أنذا أموت على دين عجائز نيسابور فإن مل 

  ."يدركين اهللا برمحته فالويل البن اجلويين
  .والغزايل تارخيه معروف والكالم فيه مكرر

ري مسبوق بالقرون الثالثة الذين مل يكن أن اإلمام أبا احلسن األشع -٤
 بل كانوا كلهم على عقيدة أهل السنة واجلماعة ،فيهم مؤول وال مفوض

 واألشاعرة متأخرون أوهلم أبو احلسن أفضلهم الصحابة رضوان اهللا عليهم،و
 كما يقولون، فهم ليسوا من القرون )٣٣٠ أو ٣٢٤(األشعري املتوىف سنة 

  .، وليسوا من السلف بل من اخللَفالثالثة املفضلة قطعاً
أن غاية الشيخ أيب احلسن األشعري أن يكون قد تاب ورجع عن  -٥

، وال يصح اختاذ  كما ذكراالعتزال كما قال بعد أن عاش معتزليا أربعني سنة
التائب إماما بل جيب أن يكون اإلمام هو من عاد التائب إىل عقيدته، 



 

 
 

١٧٤٣ 

وبكل ما قال : ر ويف مقاالت اإلسالمينيواألشعري قال يف رسالته ألهل الثغ
إمام أهل السنة  نقول واإلمام أمحد كما هو معلوم هو) أي اإلمام أمحد(

  .واجلماعة
غري  أن العربة باملنهج العام وليس بوقوع اخلطأ أو حبسن الظن يف -٦

 ومن كان منهجه اتباع الوحي املعصوم ليس هو مبعصوم إذ كل بين آدم ،حمله
 أما من كان منهجه الكالم ن ال خيطئ بل له الكمال املطلق، مخطاء وجلّ

  .ما قاله الشافعي رمحه اهللا يف حق املشتغلني بالكالم فحكمه
املعايل  مذهب األشعرية يف اإلميان هو مذهب جهم، بل صرح أبو -٧

  :يف اإلرشاد باختياره دون مذهب السلف وقال صاحب اجلوهرة
  النطق فيه اخللف بالتحقيقو        وفسر اإلميان بالتصديق 

  فإذا كانوا خمتلفني يف النطق بال إله إال اهللا فمن يتبعهم من املسلمني؟
 هذا ما ،األشعرية يف احلقيقة على مذهب ابن كالب يف الصفات -٨

 وقرره قبله شيخ اإلسالم ابن ،قرره الشيخ محاد األنصاري بعد طول حبث
احلسن   بن كالب كما ذكر أبود، وقارن بني عقيدة عبداهللا بن سعيتيمية

  . وبني ما عليه أكثر األشاعرة اليوم،)مقاالت اإلسالميني(األشعري يف 
تأويل خمتلف " كتابه  يفاألشاعرة يؤولون كما فعل ابن فورك -٩
وهذه التأويالت هي تأويالت بشر املريسي، انظر مثال رد اإلمام " احلديث

 :الدارمي على املريسي، وقال صاحب اجلوهرة
  رم ترتيهاوأوله أو فوض         وكل نص أوهم التشبيها 

ليس كل من أخطأ فأول بعض الصفات أو فوضها أشعريا، وإمنا  -١٠
  .يرد اخلطأ على صاحبه مبوجب عقيدة أهل السنة واجلماعة

األشاعرة جربية حىت أن الرازي قال اإلنسان جمبور يف صورة  -١١
خمالفون للكتاب والسنة ) القدر(إلميان خمتار، فهم يف هذا الركن من أركان ا

  !وإمجاع السلف فكيف يكونون هم أهل السنة؟



 

 
 

١٧٤٤ 

   W   X﴿ :واهللا تعاىل نسب فعل العبد إليه وجيازيه به كقوله تعاىل
Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b   c  ﴾ ]٨- ٧: الزلزلة[، 

الزنا (األشاعرة مثل ه هللا تعاىل مطلقاً كما يقول تومن األفعال ما ال يصح نسب
  .)والسرقة وشرب اخلمر

بعض احملدثني كالنووي حيسن الظن باملتكلمني وهذا خطأ منه،  -١٢
واملتكلمون ليسوا هم النخبة املثقفة الواعية، كما يظن م من خفي عليه 

بعض أعداء وخ الصابئة والفالسفة واجلهمية، كما أن  بل هم فر،حاهلم
  . يقل أحد إم أشاعرة كابن اجلوزي مثال ينفون الصفات وملاألشاعرة
السالم مع ماله من فضل ودين  كالعز بن عبد-بعض العلماء  -١٣

 مع أم يف -وجهاد يظن أن األشاعرة نصروا الدين وحيبهم ألجل ذلك
  .احلقيقة ال لإلسالم نصروا وال للفالسفة كسروا

ن وبشر ينبغي لألشاعرة أن يتربأوا من أقوال اجلهم بن صفوا -١٤
 كما ينبغي لصوفيتهم أن يتربأوا من أقوال بن عريب والتلمساين وابن ،املريسي
  .سبعني

، عية أشعرية وأن احلنفية ماتريديةيدعي بعض األشاعرة أن الشاف -١٥
وهذا باطل تكذبه حقائق التاريخ، ويبطله حكم الشافعية كابن سريج 

وكثري من علماء ) القارئمثل مال علي (واإلسفرائيين وعقائد أئمة احلنفية 
  .احلنفية اآلخرين مثل البريكوي

من دخل يف عقيدة األشعري من املالكية فهو مفضل لألشعري  -١٦
  : على مالك يف العقيدة كما قال قائلهم
  ويف طريقة اجلنيد السالك       يف عقد األشعري وفقه مالك 

 يدة،وال ريب أن اإلمام مالك رمحه اهللا أصح من األشعري يف العق
 ، وانظر إىل املوطأ مثال وما شرحه به ابن عبدالرب رمحه اهللاوأعبد من اجلنيد،

  .ورسالة ابن أيب زيد وكالم ابن خويز منداد



 

 
 

١٧٤٥ 

لألشاعرة أقوال انفردوا ا عن أهل السنة واجلماعة بل عن  -١٧
 وقوهلم ، كقوهلم بالكسب وقوهلم بالكالم النفسي،الفالسفة واملعتزلة

 فكيف يكونون هم أهل السنة؟ نعم هم أقرب ألهل السنة ،اديباالقتران الع
من الفالسفة والباطنية واجلهمية واملعتزلة والرافضة لكن مذهبهم فيه تناقض 
واضطراب، خبالف مذهب أهل السنة احملكم املطرد ألنه يبتع الوحي 

وهم من أهل السنة مبعىن أم ليسوا شيعة أي باملفهوم العام، ومن . املعصوم
 كما ، لكنهم ليسوا من أهل السنة احملضة،صلّى منهم فهو من أهل القبلة

كان مالك والسفيانان وشعبة وأيوب وابن مهدي والبخاري والنسائي 
  .وأمثاهلم

بقيت عند االمام األشعري رمحه اهللا بقايا من مذهب املعتزلة  -١٨
  .لطول مكثه معتزليا، وهو يظن أن تلك البقايا حق ال شك فيها

 يعرف اجلاهلية -غفر اهللا لنا وله-كان أبو احلسن األشعري  -١٩
ل مثالً مذاهب الناس ه لإلسالم فهي جمملة انظر كيف فص أما معرفت،تفصيال

 وملا جاء يف كتاب مقاالت اإلسالميني إىل ،يف معىن اإلنسان ومعىن اجلسم
  . حنن بكل ما قال اإلمام أمحد نقول: وقال،عقيدته هو أمجلها

  .فيه  يذكر مؤمتر جروزين أي كتاب أشعري لكي نبني هلم مامل -٢٠
األشاعرة اليوم على ما قال الباجوري يف جوهرة التوحيد وهي  -٢١

عقيدة كالمية واضحة، فكيف يكون أصحاب الكالم هم أهل السنة 
  واجلماعة؟
حامد صاحب إحياء علوم  أكرب الصوفية وأعظمهم أثراً هو أبو -٢٢

 اإلحياء من الواهيات واملوضوعات واحلكايات الصوفية الدين، ومع ما يف
ذكروا دليال مل يالذين اجتمعوا يف جروزين وليس فيه باب عن اجلهاد قط، 

 وعلى ما ،من الكتاب والسنة أو فعل أحد من السلف على الرقص الصويف
يقوله الصويف من الرؤى واملخاطبات، ال سيما دعواهم أن اهللا خياطبهم وأن 

  . يأمرهم بكذا وكذاالرسول 



 

 
 

١٧٤٦ 

 ، أن لألشاعرة مصادر يأخذون منها عقيدم منها فلسفة اليونانكما
 وما كتبه موسى بن ميمون ،)ينبوع املعرفة(يف وما كتبه يوحنا الدمشقي 

، ولو كان املصدر هو الكتاب )املقدمات اخلمس والعشرون(اليهودي يف 
  .حدمها ملا كان هذا االختالف بينهموالسنة و

 أن العربة دائما باملنهج وليس مبجرد املوافقة أو االنتساب، وحنن نكرر
أما األخطاء فكل بين آدم خطاء، فمن كان منهجه علم الكالم مثال فهو 

االتباع ولكنه أخطأ فأول صفة أو  خمطئ وإن أصاب، أما من كان منهجه
مية حسب علمه، فخطؤه مغفور وال صفات أو صحح أحد املذاهب الكال

خيرج بذلك عن السنة إذْ ليس كل واحد من أهل السنة معصوماً، لكن ال 
  .نبه إليه بأفضل أسلوب وإمنا ي،يقلّد يف اخلطأ

 كاحلافظ ،وكذا من أحسن الظن بأهل الكالم مع أن منهجه حديثي
زهد ابن حجر واإلمام النووي، وقلْ مثل ذلك عن الصوفية وأصحاب ال

  .البدعي

كان بنو إسرائيل ميسخ اهللا أجسادهم وجيعلهم قردة وخنازير، أما -
منافقو هذه األمة فيمسخ اهللا قلوم مع بقاء اسم أحدهم عبداهللا مثال ومع 

  !ادعائهم أم مسلمون

وهذا املسخ حتدث عنه بعض الصحابة الكرام، واليوم يستخدم الغرب 
 الغزو السلوكي مع الغزو الفكري ما يسمونه غسيل الدماغ كما يستخدم

  .ويساعد على ذلك االتصاالت احلديثة
العلم يف اإلسالم يقوم على التحرر الفكري وينكر اجلمود والتقليد،  -

وقد متىن اإلمام أبو حامد الغزايل الشافعي أن يكون مذهب الشافعي يف 
  .الطهارة كمذهب مالك

ى أن يكون شافعيا؟ وملاذا من الذي أرغم اإلمام الغزايل عل: وحنن نقول
ه؟ فلم ال يكون بمل يتحرر من أغالل التقليد؟ أليس عقله جبارا كما تدل كت



 

 
 

١٧٤٧ 

إذا صح احلديث فهو "له اختيارات كابن تيمية؟ أمل يقل الشافعي نفسه 
  ".مذهيب؟

 قال ،بد من معرفة اجلاهلية  ال وقيمته لكي يعرف املسلم حقيقة دينه-
   :)مسائل اجلاهلية(يف مقدمة كتابه الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

 ما عليه أهل اجلاهلية الكتابيني هذه أمور خالف فيها رسول اهللا "
  : مما ال غىن للمسلم عن معرفته،واألميني

  . ا هـ.وبضدها تتميز األشياء    فالضد يظهر حسنه الضد 

خ اإلسالم ادد رمحه اهللا أن من ويف هذه الرسالة املذكورة ذكر شي
انظر  (عادة اجلاهليني الفزع إىل امللوك، والقول بأن الدين انتقاص لدين امللك

  .)املسألة الثانية والستني والرابعة والستني

هذا ": لبيالطس عامل قيصروهكذا قال اليهود عن املسيح عليه السالم 
  ".ال قيصريقول إنه ملك اليهود وحنن ال نعرف لنا ملكا إ

 إمنا كان علمه ينبغي التوسع يف العلم قدر املستطاع واإلمام أمحد  -
 باإلمامة يف باحلديث والفقه جزءا واحدا من إمامته وقد شهد له الشافعي 

  .مثانية أمور معروفة

 ما استطاع، حنبلي أن يقتدي به يف سريته كلهاوعلى من يدعي أنه 
  .وال يهمل جانبا منها إمهاال كلياً

وكثري من األقوال أو اخلرافات اليت يف الفقه احلنبلي وال سيما املتأخرة 
  .مل يقلها اإلمام أمحد ومل ختطر له ببال

وهو طريقة عقلية حكيمة وأسلوب  من احلكمة يف الدعوة التدرج -
نتقال من املعلوم إىل اهول وإن شئت قلت يبدأ من احملسوس نبوي يبدأ باال

  .إىل الغيب املطلق، ورمبا استدل على الغيب املطلق بالغيب النسيب كما سيأيت

فكثري من املواضع يف القرآن جاء فيها االستدالل على البعث بإحياء 
  . عقل، وهذا أمر يراه البدوي والفالح وعامل األحياء وكل ذيألرض امليتةا



 

 
 

١٧٤٨ 

ومن التدرج ما حكاه اهللا تعاىل عن خليله إبراهيم إذ بدأ يف حماجة قومه 
من الكوكب مث القمر مث الشمس مث انتقل إىل الغيب وهو اإلميان باهللا الواحد 

  .األحد

فاملعرفة ثالث دوائر دائرة احملسوسات ومفتاحها احلس، مث دائرة 
 ومفتاحها الوحي الذي خيربنا املعقوالت ومفتاحها العقل، مث دائرة السمعيات

  .عن عامل الغيب

وينبغي لطالب العلم أن يتلقى عن شيخ عامل يعلّمه صغار العلم قبل  -
 )قوقل( وال يكون شيخه جمرد كتابه أو ، ويتدرج به يف قضايا العلم،كباره

العلماء، والكتابة اإلقبال على حيث أصبح اإلقبال على االنترنت أكثر من 
  .ا والكذب رائج،ةبالعامية سائغ

الفوضى "ابتدعت أمريكا مصطلح وإمنا  يوجد فوضى خالقة؟ ال-
لتستر به سعيها إىل التفتيت واالستقطاب، أو لتستر ا إخفاقاا " اخلالقة

 وإال فالفوضى مل ، وهذا من تالعبها باملصطلحات،املتتالية يف بالد اإلسالم
 إن الواليات املتحدة "يسكونداليزا را"تكن ولن تكون خالّقة وقد قالت 

أرادت للشرق األوسط الدميقراطية واألمن ولكن مل يتحقق أبدا ال 
  "!الدميقراطية وال األمن

الالنظام( وصف هلا لغة وعقالً هو وأصح(.  

  :الكلية إذا مل جند يف املسألة نصالرجوع لألصول  -

 العقل املسلم يدخل اجلزئي حتت الكلي، ويستدل على النظري حبكم
  .نظريه

 فإننا نرجع إىل النصوص ،وإذا ترك اهللا حكما معينا رمحة بنا غري نسيان
  .العامة، ونلحقه باألقرب، وجنعله جزئياً يدخل حتت ما علمنا من الكليات

ما أُنزل علي فيها شيء إال :  عن بعض األمور فقالوقد سئل النيب 
   _   ^   [   \   ]   W   X   Y   Z﴿ذة اجلامعة هذه اآلية الفا



 

 
 

١٧٤٩ 

`   a   b   c  ﴾ ]٨-٧: الزلزلة[.  
والغرب يستخف بالعقل املسلم، ويظن أن املسلمني من البالهة 
والسذاجة حبيث يصدقونه بال تفكري، فقد زعم األمريكان أم وجدوا بني 

لني، مث إن فرنسا الركام جبوار مركز التجارة العاملي جواز سفر ألحد الفاع
زعمت أا وجدت جواز سفر أحد اجلناة جبوار جثته املتفحمة يف باريس، 

  .وهكذا

  :نظنآيات اهللا أعجب مما  -

هو مه القاصر حيسب أن ما يراه عجبا اإلنسان بعقله احملدود وعل
  .كذلك، ولكن من آيات اهللا ما هو أعجب منه

ألن اهللا تعاىل أمات وذلك كشأن اليهود والنصارى إذ كانوا يعجبون 
، لكن اهللا أهل الكهف ثالثة قرون مث بعثهم، وجعلوا ذلك اختباراً للنيب 

   S   T   U   V   W   X   Y   Z﴿ :أوحى إليه القصة وقال يف أوهلا
  .]٩:الكهف[ ﴾\   ]

لني واآلخرين، سيما حني جيمع اهللا األو فالبعث بعد املوت أعجب ال
ن يكذب بقصة أهل الكهف من يقول إن اهللا اختذ ولدا فاقرأ مم وأكذب

  .السورة من أوهلا

  :أي العلم أعظم -

 أبدام فوق العلوم اليت اس الدنيا جعلوا العلوم اليت حتفظملا عظّم الن
تداوي قلوم، وأصبحت العيادات النفسية أعلى عندهم من العيادات 

 والقرآن ، واألخرى تأتيهم جمانا،ن األوىل تتقاضى منهم أجورااإلميانية، مع أ
النبوية حتصنهم من املرض أصال أي أا تعطيهم الوقاية اّانية، مع  واألذكار

  .فوائدها األخرى ال سيما األجر يف اآلخرة

 أعلى قدرا ممن يعطوم ،وأصبح الذين جيربون على الفئران واألرانب



 

 
 

١٧٥٠ 

  . جتربةاحلقائق جمانا وبال

وأصبح الذين يشرحون الصراصري واحلشرات أعظم شأنا عندهم ممن 
  !يعلِّمهم دينهم

وليتهم يقتصرون على االشتغال باملفضول عن الفاضل، ولكنهم يعيبون 
 على أهل الدين عندهم أم يقدمون الوقاية أو العالج أو الفاضل ويعيبون

املساجد واحلفالت واملنتديات الرباهني جمانا، ويتحرون هلا جمامع الناس يف 
 على كما يعيبون ،واملناسبات، ويشفعوا بذكر اآلخرة اليت ال بد منها

اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، أم يدعون إىل إصالح أحوال 
رتل الربكات من السماء وخترج من تاتمعات كي تدوم النعمة والرفاهية، و

 سفينة اتمع وتعكري األمن، وقد سأَلت األرض، ومينعون السفهاء من خرق
نعم إذا : الصاحلون؟ قالألك وفينا ( إحدى أمهات املؤمنني رسول اهللا 

 : قال تعاىل،فالذي يدرأ العذاب هو اإلصالح وليس الصالح، )كثر اخلبث
﴿Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö   ×   Ø﴾ ]١١٧:هود[.  

فالداعية ينصح  ، الداعية وعمل القاضي عملبغي التفريق بنيين -
وحيذر والقاضي حيكم ويقرر، وإذا اجتمع كون القاضي من الدعاة فذلك 

  .خري له

 : الناس الدعاةزم مب يل-

زم الناس باجلمل الكلية أو احملكمات أو القطعيات والثوابت اليت إمنا يل
مكلّف اإلميان به على حد التعبري ال جيوز ملؤمن اإلخالل ا وجيب على كل 

، وملا جاء جربيل إىل الرسول " باهللا على مراد اهللاتآمن "املنسوب للشافعي
 آخر عمره وسأل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان أجابه بالكليات 

  .القطعية

 أئمة الدين مراعاة ، والفتاوى اليت أفىت اأما الظنيات وبعض األقيسة
للمصاحل واملفاسد وتتغري بتغري ظروف العصر فنجتهد فيها، وألف أحدهم 
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 االمام أمحد كتابا يف االختالف بني الفقهاء وعرضه على االمام أمحد قال له
 كما أن اآلراء ليست حكما خالفها ضال أو مبتدع، ،"السعة"مسه كتاب 

انني الوضعية اليت وضعها البشر بعقوهلم وإمنا املمنوع قطعا هو الدساتري والقو
  !وأهوائهم ظانني أن يف ذلك مصلحتهم

  .]١٤٠:البقرة[ ﴾µ   ¶   ¸   ¹   º ﴿ :قال تعاىل

   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r ﴿ :وقال
s﴾ ]١٨:اجلاثية[.  

  .]٤٣:الفرقان[ ﴾À   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È﴿ :وقال

 : اإلنسانية مشتركةاحلضارة -

يف كتابه " دايسون"كل الشعوب أسهمت يف احلضارة يقول الفيلسوف 
  :"العامل متمردا"

من احلقائق اجلوهرية عن العلم أن االهتمام به مل ينحصر يف الشرق أو "
 وال يف ساللة بشرية معينة مثل السود أو ،الغرب أو يف الشمال أو اجلنوب

  "!البيض أو الصفر

ن أن العلم وله املتعصب ريتشارد كوك وزميله عا يقوهذا عكس م
 ومن دوافع التأليف عن ضرورة اإلسالم ،)انتحار الغرب(غريب يف كتاما 

". جون بروكمان"للبشرية أن العامل اليوم على عتبة ثقافة جديدة عرب عنها 
 أي حسب ،دف إىل إعادة النظر فيمن نكون ومباذا نكون على حد تعبريه

  من حنن وما غاية وجودنا؟:  اإلسالمياالصطالح

  :التحوالت اهلائلةوالتغيري القادم  -
 حيث )اخلمسني سنة القادمة(مل يعد احلديث عن القرن القادم بل عن 

 ومن املعامل اجلديدة اليت ، عما هو عليه اليوم-كما يقولون-سيتغري العالَم 
الذكية تقضي يكثر احلديث عنها أن التطور العلمي سوف جيعل اهلواتف 
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 وأن الصحافة االلكترونية حتل حمل الصحف الورقية، وأن العامل ،على السينما
يحل حمل العامل الواقعي، وأن الناس سوف ينتقلون لطاقة ساالفتراضي 

أرخص وأنظف من النفط، ومنها الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية واملاء 
 .والرياح والرمال

 احليوية مثل التغريات املناخية اليت وسوف ينشغل الناس بالقضايا
ستؤدي إىل عصر جليدي مرتقب، حبيث يغطي اجلليد أوروبا وأمريكا 
بارتفاع يقدرونه خبمسني متراً، ويتجلى ذلك يف التحوالت اليت سوف 
تشهدها األرض السيما أن بعض خصائص القطبني سوف تنتقل إىل خط 

ية، وطل األمطار بغزارة على االستواء، وسوف تغمر املياه السواحل العامل
الصحارى الواسعة يف العامل كصحراء جزيرة العرب والصحراء الكربى، 

نتائج االحتباس احلراري كوغري ذلك ، األمر الذي جيعلها مروجاً وأاراً
  .، والعلم عند اهللاوقطع الغابات

أضف إىل ذلك األحباث اليت تتحدث عن زيادة نسبة ثاين أكسيد 
 اال احليوي لألرض واالختالل الذي سيؤدي إىل أن ينقلب الكربون يف

 ،دوران األرض فتطلع الشمس من املغرب، والتطور يف حبوث اخلاليا اجلذعية
، وكيف اض الوراثية أو القاتلة كالسرطانوكيف يسهم ذلك يف عالج األمر

 وإىل ما سوف تؤدي الكشوف الفلكية ،سيكون االستنساخ مستقبال
 وما تقوم به من ،يف ستكون احلياة يف ظل اهلندسة الوراثيةاجلديدة، وك

تعديالت قد تكون جذرية يف اإلنسان وغذائه، وكيف أن زيادة البحث يف 
 سوف تؤدي إىل إبطال الداروينية ائياً، ،احلمض النووي والشفرة الوراثية

وبالذكاء  وكيف أن اإلنسان سوف يستيعض باحلواسيب عن التفكري،
 ن الذكاء العادي، وبالطّب البديل عن الطب الكيميائي احلديثالصناعي ع

  .إخل.. 

وأبرز املشكالت اليت سوف تواجه العلم والعلماء هي أن السؤال قد 
بل إن العلم بال شك ! يصاغ جيدا، غري أن اجلواب عليه ال ميلكه أحد منهم
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سوف يرغم على العودة للدين، وهكذا يكون الناس يف حاجة إىل ضوابط 
 سوف يؤدي إىل  وحدهالعلمي أخالقية كما يقولون، وإال فإن التقدم

وسوف )  وآينشتاين،هالواي(انتكاسة كربى يف القيم اإلنسانية كما عرب 
يف حتقيقه وهو أن يكون للناس ) هومدس(ينهار احللم البشري الذي طمع 

وعدالة أكثر وانتقام  ، وكتب أكثر وبنادق أقل،مدارس أكثر وسجون أقل
تراند رسل وآلدوس بروأمثال ذلك مما ختيله اليوتيوبيون قدميا ودعا إليه . لأق

  !!هكسلي يف القرن العشرين

وهذا كله يثبت حاجة البشرية لإلسالم، وإال ظلت تعيش النكد : أقول
  )!العلم التجرييب(ر داخل القفص نفسه الذي حبست نفسها فيه كاملتوقع وتف

 العطشان كأسا من ماء زمزم ويف إمكان املسلم أن يقدم للغرب
 لكن اإلنسان الغريب تعود على الطرق البعيدة وهو ال يريد أن يأيت ،مباشرة

بد أن يقرأ حبثا   الهأي أن. إال من طريق الصني مث يشرب هو بنفسه إىل مكة
  .طويال يثبت له حاجة حضارته إىل اإلسالم وإفالسها يف عامل القيم

لعلم ال دين الشك والظنون وكون اإلسالم هو دين القطع وا
 جيعل غري املسلم ال يعتنقه إال عن علم واقتناع ولو رجع بعد ،واالحتماالت

  .ذلك لكان مرتداً جيب قتله

واملهم هو أنه البد من الضوابط األخالقية اليت ال يزرعها يف أعماق 
  .الضمري إال اإلميان

للفرقان الذي والبشرية اليوم مع شدة حاجتها للقيم األخالقية حتتاج 
  .النافع من الضار من العلومتعرف به 

   L   M   N   O﴿ :واهللا تعاىل جعل تقواه سببا للفرقان فقال تعاىل
P   Q   R   S   T﴾ ]٢٩:األنفال[.  

وبالفرقان مييز اإلنسان بني زلة العامل وجدال املنافق بالقرآن، ويرتب 
ل، وقد كان السلف الصاحل عداوته كما أمر اهللا، ومييز بني احلق والباط
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يفرقون بني املتشاات، وحيلّون كل املعضالت ذا الفرقان والنور الذي 
  . وكان تومسهم صادقا وفراستهم حقا،منحهم اهللا إياه لصالحهم وتقواهم

قنني تبد مما يسمى  ومما يضاد هذا الفرقان أن يظن بعض الناس أنه ال
 وهذه الدعوى تكاد ختتفي اليوم ،يعة مع ما لذلك من مفاسد وأضرارالشر

  .وحيل حملها القانون بامسه الصريح وهذا ما يسعى إليه املفسدون

  :فمن مفاسد التقنني
  . أنه مينع االجتهاد يف معرفة مراد اهللا ورسوله-أ

 ومنها أنه حيمل الناس على قول واحد دون سائر األقوال وقد -ب
  .يكون ذلك القول مرجوحاً

ح اال إلمكان أن يطبق املدونة القانونية كما  ومنها أنه يفس-جـ
  .يسموا أي ضابط أو عسكري من ذكر أو أنثى

 ومنها أنه يفسح اال الستقدام القضاة من اخلارج حبجة إلزامهم -د
  .بتطبيق املدونة

 ومنها أنه ميهد إللغاء الشريعة كلياً بذريعة إلغاء املدونة وليس -هـ
يبيون إللغاء الشريعة يف تركيا بإلغاء جملة األحكام الشريعة وقد مهد التغر

  .العدلية

بد أن   ومنها أن الذي خيتار القول الراجح أو الرواية الراجحة ال-و
  . وقد يكون غريه أعلم منه على األقل يف هذه املسألة،يكون عاملا

 عند بعضهم جمرد ترقيم ملا ختتاره اللجان، مع أن  ومنها أن التقنني-ز
ب الفقه مرقمة وبعضها ميكن ترقيمه بال جلنة، وهذا أهون أحوال بعض كت

  .التقنني

 ،عرف ألهل العلم حقهم أن تؤتى البيوت من أبواا وأن يوينبغي
ونقدم من هو أعلم منا على أنفسنا، وكثري من طلبة العلم يطلبين كتاباً من 

ه الشيخ صاحل تأليفي فال أعطيه، وإمنا أعطيه كتاب امللخص الفقهي الذي كتب
  .الفوزان
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جريهم قسراً وقد حرصت أمريكا  ومما يفعله أعداء اهللا قتل العلماء أو
 على قتل العلماء العراقيني يف الذرة والكيمياء - فيما بعدومثلها إيران-

والفيزياء وكل ميدان إذ خافوا أن يكونوا سبب تقدم للمسلمني يف هذه 
لعامل اإلسالمي متخلفا مستهلكا عالة  وهم يريدون بقاء ا،ااالت املهمة

عليهم يشتري أو يستأجر منهم كل شيء، وإن كان البد من التقدم التقين 
  .فليكن املتقدمون شيعة ميكن السيطرة عليهم

  :العصرانية -

 ملنهج بعض األساتذة جينحون إىل العقالنية والعصرانية وال مييلون
 يف لبنان، )االجتهاد(وجملته ) يدرضوان الس(ستاذ السلف وأقواهلم، ومنهم األ

، واألستاذ حسن "املسلم املعاصر"واألستاذ مجال الدين عطية مؤسس جملة 
حسني أمحد أمني مؤلف  الترايب رئيس حزب الشعب يف السودان، واألستاذ

 . على تفاوت بينهم يف ذلك)دليل املسلم احلزين(كتاب 

  :تفوق العلم اإلسالمي -

ي يف بعض األمور إىل مرحلة مل يبلغها الغرب وقد وصل العلم اإلسالم
" أو املري كما يسمى حديثا" فقد كان القائف ،حىت بأجهزته وجماهره

يعرف أثَر البكر من أثر الثيب وهو ما يعجز عن معرفته الغرب واحلذاء 
  .الذكي اليوم

 : استشراف املستقبل-

، " املستقبلعلم استشراف" من أهم ما حيتاج املسلمون إليه من العلوم 
 وأمهها مجيعا ما يف كتاب اهللا ،ولديهم وهللا احلمد له مصادر ليست لغريهم

 اليت ميكن ا ، من األخبار والسنن الكونية واالجتماعية،وسنة رسوله 
  .معرفة أسباب القوة والضعف، وأسباب ايار احلضارات والدول واتمعات
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رات وهي الرؤيا احلسنة يراها املؤمن أو  املصادر الصحيحة املبشومن
ث  ومن آداا أال حيد،  والرؤيا الصادقة جزء من النبوة كما أخرب،ترى له

رها تعبريا صحيحا، ويدل على ذلك كتاب اهللا أو عاملا يعب ا إال من حيب
  .يا امللك وتعبري يوسف عليه السالم هلا كما يف رؤ،تعاىل

 أما رؤى ، ورؤيا املوبذان،ومن الرؤى املشهورة يف التاريخ رؤى دانيال
 ، كما رأى إبراهيم عليه السالم يف منامه أنه يذبح إمساعيلوحياألنبياء فهي 

  .  أنه طاف بالبيت احلراموكما رأى النيب 

 ويستبشر ؟من منكم رأى رؤيا البارحة:  يسأل أصحابهد كان وق
  . ا

وإذا تواترت الرؤى الصادقة أو تواطأت فهي حق كما يف ليلة القدر 
  .ويف األذان

 من أحداث ومن مصادر معرفة املستقبل اليقينية ما علمنا إياه النيب 
  :تأيت مستقبال

فأخربنا عن قتال الترك، وعن قتال اليهود، وعن النار اليت تطلع من 
 وأخربنا أنا ،وعن املالحم مع الروم املدينة فتضيء هلا أعناق االبل ببصرى،

  .سوف نفتح القسطنطينية وسوف نفتح روما

 ربنا أنوأخربنا أن هذا الدين سوف يبلغ ما بلغ الليل والنهار وأخ
ما بشرع اهللا وأنه عليه السالم، عيسى بن مرمي عليه السالم سوف يرتل حاك

يقتل اخلرتير ويضع اجلزية وال يقبل إال اإلسالم، و  يكسر الصليبسوف
 ويصلي خلف هذه األمة ،باب لدبوأخرب أنه سوف يقتل املسيح الدجال 

  .)أي خلف خليفة اهللا املهدي(

ا وعن أهوال يوم القيامة والشفاعة االموأخربنا عن أشراط الساعة وع
والصراط وامليزان واحلوض واجلنة والنار وما سيكون فيهما من سعادة أو 

  .شقاء
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 الدراسة الفاحصة للتاريخ وأخذ العربة :ومن املصادر الصحيحة أيضاً
 واالستنباط منه ،من وقائعه، مث النظر يف واقعنا املعاصر شرقا وغربا

احلاضر واملاضي، فسنة  املستقبل من من املقدمات وتوقعواستخالص النتائج 
 وكان السلف يستدلون بالبدايات على النهايات، ثابتة ووعده حق،اهللا 

العاقل هو الذي يعرف الفتنة حال إقباهلا فإذا أدبرت عرفها العاقل "ويقولون 
  ".واجلاهل

اء  أو ادعالكهانةوعلم استشراف املستقبل ليس ضربا من التخمني أو 
 ، وقد خيطئ ولكنه خري من اجلهل،الغيب ولكنه علم له قواعده وأصوله

والفهم متفاوت كما واتهد فيه إذا خلصت نيته هو بني األجر واألجرين، 
وهذا العلم اليوم من فروض الكفايات، وال يصح كان بني داود وسليمان، 

  .دونهملن مكنه اهللا منه أن ينشغل مبا هو 

لغربيني الذين ينشئون له املراكز واألقسام وجيرون وحنن أوىل به من ا
  . ولدينا فيه مصادر قطعية ال ميلكوا،األحباث والدراسات

ل وقد حاول اليهود أن يعرفوا عمر هذه األمة اعتمادا على حساب اجلم
سكندر راعنة مبا سيحدث، وذهب أرسطو باإل وتنبأ الف،الذي تعلموه يف بابل

  .ستقرئ له طالعه كما يزعميل) يدلف(الكبري إىل معبد 

وحاول احلكم بن برجان استنباط املستقبل من القرآن، واستنبط مىت 
وا من الصليبيني، وحدد سنة فتحها، ومات ريدخل املسلمون القدس وحير

  .هو قبل فتحها

 وضالل من يظنون ،ونستطيع اليوم بكل سهولة أن نعرف اية إسرائيل
 التطبيع سوف جيلب لنا شيئا، ن التنسيق األمين أوفاوضات، وأأن احلل هو امل

  .وأن نعرف ضالل من مينع االنتفاضة وقتال اليهود

ويستطيع من آتاه اهللا الفهم منا أن يقارع احلجة باحلجة وأن ينقد 
حنتج عليهم   فإذا احتجوا بالتوراة،دعايات اليهود وأكاذيبهم وافتراءام باحلق

ريخ احتججنا عليهم بنهاية احلمالت الصليبية، بالقرآن، وإذا احتجوا بالتا
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 ولكن حنن أوىل بداود منكم ،وإذا قالوا إن داود غلب جالوت قلنا هذا حق
يا قتلة األنبياء، واملقالع الذي تقولون إن داود عليه السالم قتل به جالوت 
هو اليوم يف أيدي أبطال االنتفاضة واملقاومة، وجالوت العصر هو جيشكم 

وكان الروم مدداً جلالوت كما أن أمريكا اليوم متدكم، ،  املعتديالصهيوين
 ومبؤامرة أحباركم صلبوا من شبه هلم أنه املسيح بن مرمي عليه السالم،

مششون وأصروا على بيالطس أن يصلبه ويطلق اللص بارباس، وإذا قالوا 
  نا اليوم مششون؟ أهل غزة قلنا أيكان من

 فلدينا حب الشهادة وهو ،تيجية والنوويةوإذا فخروا بأسلحتهم االسترا
 وال يعتريه اخللل املوجود يف مفاعل دميونه، الذي لو ،خمزوننا االستراتيجي

تسربت منه اإلشعاعات النووية كما هو قول بعض خرباء الذرة اإلسرائيليني 
  .لدمر إسرائيل واألردن وبعض مصر والسعودية

 ذكرنا هلم )مناحم بيجن(وإذا ذكر اليهود جيل اإلرهاب وعصابات 
أي املزارع ) كييوتز(الفرق اهلائل بني اليهود األوائل الذين أسسوا القُبص 

 ومنهم القاصة ، باعتراف اليهود أنفسهم،اجلماعية وبني جيلهم احلايل املترف
" املوت له ولدان" اليت كتبت رواية ،اليهودية يائيل دايان ابنة موشي دايان

  .يلنيتعبرياً عن اختالف اجل

وكذلك الباحث اليهودي الذي هرب من إسرائيل وذكر إرهاا 
  ).نعوم شومسكي( وهو ،وفسادها كثرياً

 وما هو ، من فتنة الدجال-كما حذر كل نيب- حذرنا النيب وقد 
  ).سالطني السوء(أخوف عنده علينا من الدجال وهم األئمة املضلون 

نا كذلك من اهلوى املتبع والشح املطاع، ومن التنافس على وحذر
الدنيا، وعلمنا كيف نتقي الفنت، وأن الذنوب هي أساس كل بالء، وأن اهللا 

  الهتزال فيها طائفة منصورة وأن يبعث هلذه األمة من جيدد هلا دينها، وأا ال
عرفة ن مصادر ملبد هلا من اجلهاد، وأن األمم سوف تتداعى علينا، وبي

 اإلهلام أصلها الوحي مث، وميكننا االستنباط منهااألحداث املستقبلية 



 

 
 

١٧٥٩ 

والتحديث، وفراسة املؤمن وتوقعات أصحاب العقول الفذة والنظرات 
البعيدة، مثل ما كان الفضيل بن عياض يتوقع الشر من املأمون، ويقول لو 

  .ناسكان يل دعوة مستجابة جلعلتها يف السلطان فإن بصالحه يصلح ال

 اليت ال تتبدل ،ويضم املسلمون لذلك ما ذكره اهللا عن سنته يف خلقه
 ومن ذلك أنه أهلك قوم لوط بفعل اخلبائث، وكذلك سوف ،وال تتحول

يهلك كل من أباحها يف أي عصر فكيف مبن جيمع إىل ذلك العتو 
  . والتطفيف والطغيان،واالستكبار، والفرح مبا عنده من العلم

عرفون قدر هذا العلم ويسألون عنه، كما اشتهر ذلك وكان املسلمون ي
 بل كان عوامهم يهتمون به، فقد سألت امرأة من أمحس ،عن حذيفة 

  .أبا بكر الصديق ما بقاؤنا على هذا األمر؟ قال ما استقامت عليه أئمتكم

األمة األمية أعلم ومن العجيب يف التاريخ الفكري البشري أن تكون 
بأحداث آخر الزمان من غريها من األمم، ال سيما أهل الكتاب الذين 

وبني نتائج علمهم، فاملسلم يعلم يقيناً عن الساعة مجيمعون بني ما يف كتا 
 ما ال يعلمه غريه، ولو أنك سألت ،وأشراطها واملالحم مع الروم وغري ذلك
ق قددا، فأما امللحدون فال يؤمنون الغربيني عن اية احلياة لذهبوا طرائ

أما املؤمنون ا فبعضهم ال علم له إال ما يف التوراة ورؤيا و، بالساعة أصال
وهم -يوحنا عن هرجمدون وسنوات الضيقة وما أشبه ذلك، وبعضهم 

، رض ألف سنة يؤمنون بأن املسيح عليه السالم سوف حيكم األ-األلفيون
والفيزيائيون فغاية ما لديهم أن يقولوا رمبا ) مولوجياالكوز(أما علماء الكون 

اصطدم أحد الكواكب باألرض فأحدث بذلك ارجتاجا هائالً ميوت منه كل 
من عليها، وال يعلمون شيئا عن الشمس إذا كورت والنجوم إذا انكدرت 

  .خلإ.. ال إذا سريتوالبحار إذا سجرت واجلب

علمون عن خروجها  وال ي، مثال فليس هلا يف كتبهم ذكرالدابةأما 
سببه اختالل يف الشمس من مغرا فهو عندهم جائز لكن شيئاً، وأما طلوع 

جوج (دوراا حول الشمس، وأما يأجوج ومأجوج فتسميهم التوراة 
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لكن ليس فيها تفصيل عن أحواهلم وعما يفعله عيسى عليه السالم ) جوجأوم
  . الوحيلعلم الذي نطق بهاواملؤمنون إزاءهم، وأمثال ذلك من 

ي حق يعرف به ما يكون مستقبالً، والغرب املسكني الذي ليس له وح
 الذين يعملون حىت يف البيت ،حياول معرفة املستقبل عن طريق املنجمني

األبيض األمريكي، ومن هؤالء من خيط الرمل ويقرأ الكف والفنجان ويسأل 
  .وأمثال ذلك) اجلن(األرواح 

ا يعدهم إال غرورا، وتلهث اإلدارة وهكذا يعدهم الشيطان ومينيهم وم
األمريكية وراء السراب اخلادع وغاية ما يريده مفكروها أن يرتقوا ليكونوا 

ووصل م التكلف إىل حد استنباط أحوال الطقس اليومية  ،مثلنا يف اليقني
  .من التوراة كما هو يف أمريكا

ت فهو مقدماا، مع البعد عن اخلرافاأما معرفة نتائج األمور من 
العامل هو الذي يعرف  ( حني قال بعضهم،ط سبق إليه السلف الصاحلاستنبا

 وهم يستنتجون ،)الفتنة عند ورودها، أما اجلاهل فال يعرفها إال عند إدبارها
  . ومن معرفة عاقبة الطاعة وعاقبة املعصيةالثابتةذلك من سنن اهللا 

ا منهم، فقد ويف ذلك سنن عامة مبثوثة يعرفها الناس حىت من خالفه
قد علمت أنا (نكسر جيشه اقال أحد السالطني املتحالفني مع الصليبيني ملا 

  ).!!لن ننتصر وقد حالفنا الكفار

وقد كان اجلاهليون قدميا يتنبؤن مبا سيكون عن طريق الكهان وزاجري 
الطري وأمثال ذلك من اخلرافات، وقد أبطل اإلسالم كثريا من عادات 

رافام حول زجر الطري وعلم الغيب والعرافة والكهانة  ال سيما خ،اجلاهلية
 وأمثال ذلك مما يعرف ،والتشاؤم من شهر صفر واإلميان باهلامة وخط الرمل

  :العقالء بطالنه، قال الشاعر لبيد

  وال زاجرات الطري ما اهللا صانع  لعمرك ما تدري الطوارق باحلصى 
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 قال تعاىل عن مثود ،قريةوذكر اهللا يف القرآن تطري قوم مثود وأصحاب ال
﴿ =   >   ?   @   AB   C   D   E   F﴾ ]مما يدل على قدم هذه ،]٤٧: النمل 

  .]١٨:يس[ ﴾T   U V ﴿اخلرافة وكذا أصحاب القرية الذين قالوا لرسلهم 

طري تسري أمريكا اليوم فال جتد بيتاً وال غرفة وال مقعداً له توعلى هذا ال
  . أبداً)١٣(رقم 

 تأخر احلكومات يف العامل اإلسالمي أن ميزانية البحث من عالمات
 .العلمي والتطوير قليلة إذا قورنت بكثري من دول العامل

 وإذ يقوم ديننا على احلق واحلجة ،وحنن إذ ندين اهللا بالربهان والعلم
الذي " نعوم تشومسكي"واليقني نرجو أن يسلم كل من ينشرمها السيما 

  :اب ليست يف غريه منهاحيب احلق، وتتوفر فيه أسب
إملامه باللغة العربية حيث وجد أن السبيل ملعرفة اللغة العربية هو  -١

  .الرجوع للمعاجم العربية

  .للسانياتا وأنه استاذ عاملي يف اللغويات -٢
 ويعرف حقيقة احلضارة الغربية وحقيقة اتمع ،أنه إنسان حر -٣

  .اإلسرائيلي واألمريكي
  ريكية حتاربه فماذا ينتظر؟أن احلكومة األم -٤

، "ديانة اجلَمال"اإلسالم وحده فيه أكثر مما تصوره هيجل عما أمساه  -
عبادة اإلنسان "، أو برتراند رسل فيما مساه "دين الفطرة" "روسو"وما مساه 

 وكذا ما يفترض من ،"مستقبلنا ما بعد البشري"أو فوكوياما يف كتابه " احلر
 وهذه املصطلحات مهما ما بعد التحديث،ة اجلديدة أو عصر الوجودي

 كما تنوعت تعرب عن شيء واحد هو حاجة اإلنسان الفطرية إىل معبود يعبده
  .، وإقراره بأن له مصريا بعد هذه احلياة"كولن ولسون"قال 

ويف اإلسالم األجوبة الشافية عن كل األسئلة اإلنسانية احلائرة اليت 
، وكذا ا أن جتيب عليه"كولن ولسن"ا كما افترضه" فلسفة املستقبل"حتاول 

  ".الفلسفة اخلالدة"ما مسي 
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علما بأن خالق اإلنسان العليم حباجاته، والرحيم به، واللطيف بعباده، 
والرازق هلم، مل يترك اإلنسان يتخبط ويبحث بنفسه، بل أرسل الرسل وأنزل 

السالم  وهو ملة إبراهيم عليه ،الكتب وجعل دين األنبياء كلهم هو اإلسالم
 ومن شك يف ذلك ينبغي أوال مناقشته يف أصل ،ودين اهللا الذي ال يقبل سواه

  .تصوره عن اهللا وصفاته وكماله

 كما نقله عنه كولن "جوستاف نيومن"فال يقر مسلم أبدا ما قاله 
  "!إن اإلنسان كاإلله كالمها عاجز متاما"ولسن 

يء يف األرض وال  وأما اهللا فال يعجزه ش،بل نقول أما اإلنسان فعاجز
  .يف السماء

 وإمنا ،أن هناك آهلة كربى وآهلة صغرى" هيجل"وليس األمر كما يظن 
ما اختذ اهللا  (:هو إله واحد، واهللا تعاىل أبطل الظن بأن معه إله يشاركه بقوله

من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على 
  .لقاطعة، وبغريها من الدالئل ا)بعض

 ﴾M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y﴿: وقال تعاىل
  .]٤٢:اإلسراء[

  .كما أنه ليس يف اإلسالم صراع بني ما هو بشري وما هو إهلي

 متأثر بالبيئة النصرانية والثقافة واإلنسان الغريب عامة "هيجل"ولكن 
 الذي حفظه اهللا مما عبثت الوثنية اليت عاش فيها، وكان عليه أن يقرأ القرآن،

به أيدي رجال الدين من األحبار والرهبان، وأن يدع أساطري اليونان 
والرومان، كيف وهو باحث مطلع وفيلسوف حر، وأال يظل حبيس الغثيان 
الذي حتدث عنه سارتر أو يدحرج الصخرة ذهابا وإيابا كما قرر كامو يف 

دعي الغرب أنه خرافة وأن يبحث عن احلقيقة فيما ي) يفزسيأسطورة (
  ).اإلسالم(

 كما يقال، بل هو مدمرةليس البحث عن احلقيقة شهوة إنسانية  -
دافع فطري وهو الواجب على كل إنسان، واهللا تعاىل برمحته جعل ذلك 
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را لكل ذي عقل ولو كان أميا، ميس﴿ x   y   z   {   |   }   ~   �   
¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ® ﴾ ]١٧: الغاشية -

٢٠[.  

   ¾   ½   ¼   «   µ   ¶¸   ¹   º   ´   ³ ﴿: وقال تعاىل
  .]٤٦:سبأ[ ﴾¿

  .]١٠١:يونس[ ﴾   ^[   \   ]   X   Y   Z﴿: وقال تعاىل

   e   f   g   h   i   j   k﴿: وقال عن أويل األلباب
l   m   n   o   p   q   r   s   t   u﴾ ]١٩١:آل عمران[.  

  :والكفر بالطاغوتباهللا  باإلميان مأموروناملسلمون  -

وقد جعل الغربيون العلم احلديث طاغوتا يأملون أن حيل هلم كل 
وما صح ) ميتافيزيقيا(مشكلة، ويبالغون فيه مع أن له جماال غري جمال الغيبيات 

وهو جزء من التفكر يف األنفس واآلفاق يقود أهله ، منه فنحن مأمورون به
 ،ان باهللا وتقواه وخشيته، أما اال اآلخر الذي ال يبلغه العلم البشريلإلمي

، فقد تكفل اهللا به، ال سيما التشريع قال "بالنك"والذي هو وراء جدار 
 ﴾g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s ﴿: تعاىل

هله علما، هوى وجاهلية وإن مساه أفهو ، فكل ما خالف حكم اهللا ]١٨:اجلاثية[
، وكل ما خالف شرعه فهو ]٥٠:املائدة[ ﴾Ð   Ñ   Ò ﴿: كما قال تعاىل

من أهواء الذين ال يعلمون، وإن ادعو العلم ومتسحوا به وجعلوه كالبقرة عند 
  .اهلندوس

   0   /   .﴿ :واهللا تعاىل مل ينف عن الكفار العلم مطلقا بل قال
ا هو الواقع املشاهد يف  وهذ،]٧:الروم[ ﴾7   6   5   4   3   2   1

اجلامعات الغربية اليوم، ومراكز البحوث وكل املؤسسات التعليمية، وقد 
 من علم ال ينفع، وأكرب مصيبة جينيها اإلنسان على نفسه استعاذ النيب 

ن وعلى العلم أن يتخذه مرجعا لفك أسرار املوجودات، وأنه وحده يغين ع
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   ~   {﴿: اجلانب اآلخر للنفس اإلنسانية وهو اإلميان بالغيب قال تعاىل
، وهذا الفرح مذموم شرعا ]٨٣:غافر[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �

  .باطل عقالو

واجلهل البشري حاليا ال يقلل من االجنازات اهلائلة اليت حققتها 
ون إن البشرية اجنزت البشرية، فإن الباحثني يف التاريخ احلضاري للبشرية يقول

أكثر مما اجنزته قبل ذلك يف القرون الطويلة الغابرة األخرية مسة قرون اخليف 
مث اجنزت يف اخلمسني عاما األخرية مثلما أجنزت يف اخلمسة القرون املاضية، 
مث اجنزت يف اخلمس السنوات األخرية مثل ما اجنزت يف اخلمسني عاما 

  .املاضية

م كمن يفتح بابا لريى خلفه مدينة جمهولة ومع هذه االجنازات فه
  .]٨٥:اإلسراء[ ﴾É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿وصدق اهللا 

 أما العلوم اإلنسانية ،هذا يف العلوم الطبيعية اليت ختضع للتجربة والقياس
فهي أعقد من ذلك بكثري، وال يستطيع العلم إال أن خيمن أو يعمم األحكام 

 على الكالب، "بافلوف" وجتارب ، على مرضاه"فرويد"، كتجارب عنها
فكيف بالبيئات نفسها بية ووكثري من التجارب ثبت اخفاقها يف البيئة األور

  .األخرى

 يصلحان لتفسري ،فال التحليل النفسي وال الفعل املنعكس الشرطي
  .املشاعر اإلنسانية، بل إن التفسريات اجلزئية حمل نقد وشك

شيئا عن بشرية ال يغين ذلك شبعت غريزة حب االستطالع الومهما أُ
 الذي جيده كل من مل جيعل الشريعة مورده، ،ميايناخلواء الروحي والظمأ اإل

  وهل متتلئ كأس إذا مألت أخرى؟

ولكنه ال ) كيف( أن جييب عن -ولو بعد حني-رمبا يستطيع العلم 
إذا الغايات ال ) ملاذا(يستطيع االجابة عن السؤال االخر امللح على الفطرة 

يب عنها إال الدين ومن ذلك الغاية العظمى، وهي وجود اإلنسان نفسه جي
  .]٥٦:الذاريات[ ﴾C   D   E   F   G   H﴿ :قال تعاىل
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  .]١١٥:املؤمنون[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~﴿: وقال

 وإال فهو تعاىل غين عنا ،العلم نعمة من نعم اهللا الكثرية على بين آدمو
اد جل شأنه أن خيلق آدم عليه السالم يف هذه وعن كل خملوق، وملا أر

   0   /   .   -   ,﴿تراض األرض قالت له مالئكته فيما يشبه االع
، لكنه تعاىل ملا علم ]٣٠:البقرة[ ﴾7   6   5   4   3   2   1

آدم األمساء كلها ظهر فضله وبانت حكمة خلقه ذا العلم النافع، وال يزال 
 العلوم اليت ميز اهللا به اإلنسان عن احليوان األعجم علم اللغة اليوم من أعظم

  .حىت عند املاديني

 وإذا أردت أن تعرف مقدار عقل أحد فاستمع ،واللغة هي مظهر العقل
  .إىل كالمه

تاه جوامع الكلم، وأي عاقل اليوم يقارن آ أن ومما اختص اهللا به نبيه 
  . بكالم غريه من األنبياء يرى الفرق واضحاكالمه 

  .فكيف بالفالسفة وأصحاب النظريات الذين ال يعرف الغرب سواهم

فال يأيت األطباء املتخصصون مبثل طبه، وال يعلم الفيزيائيون عن الكون 
ثل ما يعلم، وال مثل علمه، وال يعلم املؤرخون من أخبار األمم القدمية م

يدري الباحثون االجتماعيون عن سنن اهللا يف اتمعات أكثر مما أخرب عنه أو 
  .أمر بفعله

  . ألمتهوجيهل علماء السالالت البشرية كثريا مما علَّمه 

 الذي كما أن املتخصصني يف األحياء ال يعلمون كثريا مما أخرب به 
  .كان يعرف لغة الطري والدواب

وادارك علم البشر يف الزالزل وملاذا تقع، وعلم ذلك العوام من أتباعه 
.  

 ، والنيب  فالقوم فيه ال يزالون يتخبطون،"علم النفس"دع ما يسمى 
  .وصحبه هم اخلرباء النطاسون



 

 
 

١٧٦٦ 

 الذي ،وغاية ما يعرفه علماء الكون اليوم هو نظرية االنفجار العظيم
يقولون إنه حدث يف زمان ومكان ال يعلمون عنهما شيئا بل حيول بينهم 

  ".جدار بالنك"وبني معرفته ما يسمونه 

 ومع ذلك وغاية ما يعرفه علماء األحياء هو نظرية التطور العضوي،
  . ويتحدث عن عيواثغراافهم أنفسهم أول من يعرف 

ويعترف علماء التغذية بأم جيهلون بعض ما تتركب منه بعض األغذية 
  .من الفيتامينات واملضادات احليوية وما يترتب على ذلك من نفع أو ضر

 تقرر أن مرض كذا ،كما أن املستشفيات الراقية جدا يف العلم البشري
  . شفاء لديهااا ليس هلومرض كذ

وهذا أكرب علمائهم ألربت آينشتاين تطورت بعده فيزياء الكم وجاءت 
  .مبا مل خيطر له ببال

  .والفطرة متيز بني أنواع العلوم وتعرف إمجاال ما تأخذ وما تذر

وهذه الفطرة إنسانية عامة بل هي أيضا حيوانية فالقط إذا أعطيته شيئا 
  .ك شيئا هرب بهأكله جبوارك وإذا اختطف من

  :تغري العلم وتفتت الغرب -

االنفجار "ثبت اليوم بطالن كالم أفلوطني عن الفيض بعد نظرية 
واتبعه فيه إجنيل ) فرفريوس(الذي قال به " اللوغوس" وكذلك بطل ،"الكبري
 كما ثبت اآلن بطالن اعتقادات اليونانيني والرومان والبابليني ،يوحنا

هلنود والصينيني وكل النظريات الشركية القدمية عن واآلشوريني والفراعنة وا
  .نشأة الكون وأصل اإلنسان

كما تبني للغربيني بطالن نظرية تفوق العرق اآلري وأن مججمة الغريب 
  !!أكرب من مججمة الشرقي

كما بطلت نظرية القوميات املختلفة والتفوق العرقي، وأصبحت نوعا 
 اليت تشمل عدة قوميات )فاألحال(من الفاشية وحلت حمل القوميات 



 

 
 

١٧٦٧ 

يب، أي أن ما كانوا ووأجناس، مثل حلف الناتو وحلف وارسو واالحتاد األور
 وملا تبني هلم ،باألمس يأخذونه على العثمانيني أصبحوا هم اليوم يفعلونه

  .ضرر القومية والقطرية صدرومها للعامل اإلسالمي

وج من االحتاد ولذلك يستنكر الغربيون مطالبة بعض اإلجنليز باخلر
ض األمريكان مبادئ  قو-ال سيما حلف الناتو-األوريب، وذه األحالف 

  ".مبدأ مونرو"ويلسون األربعة عشرة وحرفوا مسار 

والغرب اليوم ينتكس إىل ما هو أسوأ من الوطنية وهو التفتيت اإلقليمي 
واللغوي، وحياول تعويض ذلك بتقسيم بالد املسلمني مثل فصل جنوب 

  وفصل تيمور عن اندونيسيا، ويضعون خرائط لتفتيت،ان عن مشالهالسود
 فيطالب ، الدول مثل خارطة الدم، ولكن الداء ينخر يف كيانه هو أكثرأكثر

) الباسك( ويطالب ،باالستقالل عن مدريد) كاتالونيا(أهل قطلونية 
باالستقالل عن العرش األسباين، ويطالب سكان اسكوتالنده باالستقالل عن 

باالستقالل عن فرنسا، ويطالب ) كورسيكا(يطانيا ويطالب أهايل بر
الناطقون بالفرنسية من البلجيك باالستقالل عن بلجيكا األخرى، ويطالب 

 والية أمريكية لالنفصال عن ١٥باالنفصال عن إيطاليا، ويسعى ملبارديا إقليم 
ن يفوزوا يف  ال سيما من كانت لغته اإلسبانية، بل كاد املكسيكيون أ،االحتاد

  ".انيورفكالي"انتخابات الوالية الذهبية 

أما فلوريدا فيقول كثري من سكان أمريكا الالتينية إن عاصمتهم هي 
  .ميامي قاعدا

  .وبعض املدن األمريكية اليوم جتعل اللغة االسبانية هي لغتها الرمسية

وهكذا يتفتت الغرب من تلقاء نفسه، وينفِّس الغربيون عن ذلك 
ويج لتقسيمام وخرائطهم يف بالد املسلمني وال تكفيهم اتفاقية بالتر

  .، بل يريدون أن جيعلوا العامل اإلسالمي مفتتا أكثر)بيكو-سايكس (

  . حىت أمريكا ترفضه علنا،ردستان إال إسرائيلتقالل كوال يؤيد اس



 

 
 

١٧٦٨ 

  : العلم يصحح نفسه-

 "نيوتني" كما قال ،أن الضوء موجةوقد كان مبلغهم من العلم الظن 
 أبطل ذلك، مث جاءت البحوث املتطورة يف ميدان فيزياء "آينشتاين"ولكن 

  .الكم بعد آنيشتاين وهكذا

واملتوقع أن تتطور األمور مستقبال ولكن الناس يف النهاية سوف جيدون 
، وأنه )الوحي من اهللا(بد من العودة إىل مصدر العلم الصحيح الثابت   الهأن

، ويف ظالل الوحي "جدار بالنك"ا يقول العلم ال سيما ال إله إال اهللا، وهكذ
  .تكون احلياة الطيبة واألمة الواحدة

  :ومن التغريات اليت يتوقعوا واهللا أعلم ا

 وينتقلون إىل ،أنه بعد سنوات سوف يستغين العامل عن اهلواتف الذكية
  .العامل االفتراضي الذي يشاهدونه بأعينهم من نظارات خفيفة الوزن

ينتقل من التصنيع الثقيل إىل التصنيع اخلفيف ومن التلفزيون احلايل إىل و
 اليت تسري ، ومن السيارات احلالية إىل سيارات املستقبل،تلفزيون املستقبل

  .بذاا

وسوف يستغنون عن هذه املطارات بأن يكون فوق كل بيت مهبط، 
ن عن والطائرات نفسها سوف تكون أسرع وبط عموديا، وسوف يستغنو

  .النفط وينتقلون للطاقة البديلة

وينتقلون من الطب الغريب احلايل إىل الطب البديل، وأمثال ذلك مما 
  .سبق ذكر بعضه

 فيجزمون أنه لن يبقى بيت حجر وال مدر إال أما املؤمنون بالرسول 
سالم سوف يبلغ ما بلغ دخل يف اإلسالم بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن اإل

  .النجم

  :اإلسالم حرية الفكر يف -



 

 
 

١٧٦٩ 

 أن املرفوع من ،ومن حرية الفكر يف اإلسالم وأمهية التدبر يف القرآن
 التفسري قليل ومن احلكمة يف ذلك أن نتدبر كتاب اهللا ونستخرج منه الكنوز

  .يف كل عصر

كفر وحرية وهنا جمال احلرية العقلية لكن خيلط الليرباليون بني حرية ال
 فتجدهم يتعدون حدودهم وينالون من املقدسات وإذا قيل هلم ما ،الفكر

  . ويطالبون حبرية االفتراء باسم حرية الصحافة!!حرية فكر: هذا؟ قالوا

عون حرية الفكر إال إذا خالف ذلك ما يريدونوالغربيون يد.  

 األمريكان لصاحب  حرية الرأي والدميقراطية أن يسمحأوليس من
  والنازيني اجلدد؟" ويكيلكس"ع موق

عندنا حرية الفكر يف : حرية الفكر يف حدود القانون قلنا: وإذا قالوا
  .حدود الشرع

أم أن املفكر حر يف أن يكفر باهللا ويكذب بوجود األنبياء واملالئكة 
 وإذا شكك يف واجلن، لكن جيب أن يعادي من يعاديه النصارى واليهود؟

  .أرقام اهلولوكست حوكم
  سب اإلله فإن الناس أحرار       قاد للسجن إن سب الزعيم وإن ن

الناس مفطورون على معرفة اهللا وعلى انه وحده املعبود ال شريك له 
وعلى حمبة احلق والعدل واتباعه، وعلى ذلك أمثلة حسية كثرية تتضافر مع 

  :األدلة النقلية، خذ مثال أحدها

 مراقبا بآخر من ضباطها كانت وزارة الداخلية السعودية تستبدل
لرياقبوا األشرطة وكلما جاء ضابط آمن مبا يسمع يف األشرطة وصدقه ومل 

  .جتد احملاوالت الكثرية يف استبداله دوريا بل إم عمموا اخلري ونشروا احلق

  . حني نزع القطن من أذنيهوهذا ما فعله الطفيل بن عمرو 

  .كذا ضماد األزدي ملا استمع للنيب و
  .ومثلهما كل عاقل يثق يف اهللا مث يف عقله



 

 
 

١٧٧٠ 

 باملقارنة بني قصة موسى عليه السالم كما جاءت يف التوراة وكما -
جاءت يف القرآن، يتبني لكل ذي عينني فضل القرآن، هذا عدا عن كالم 

 .رويد الذي زعم أن موسى عليه السالم كان فرعونيازنادقة اليهود مثل ف

والشر ليس " الشر ال ينسب إىل اهللا تعاىل كما جاء يف احلديث -
 وانظر كيف تأدبت اجلن مع اهللا يف سورة اجلن وكذا نسب اخلضر ،"إليك

فأردت، فأراد (العيب إىل نفسه يف سورة الكهف ونسب اخلري إىل اهللا 
  ).ربك

 ومل يقل إذا ]٨٠:الشعراء[ ﴾Â   Ã   Ä   Å﴿ :وقال خليل الرمحن
  .أمرضين

 عن كثرة الظلم يف األرض وكثرة الشرور واستحكام املصائب -
 الذي خيلص البشرية وينقذها ،نشأت عند الناس فكرة املخلص أو املنقذ

  !ويأيت باخلري والسعادة لبين اإلنسان

، ومنهم بعضهمفآمن اليهود بأن خملصهم هو اهللا تعاىل كما يقول 
، أو هو املاشيح كما هو قول آخرين، أو هو احلركة )ناطورري كرتا(مجاعة 

الصهيونية اليت أسسها هرتسل، واملؤمتر الصهيوين األول وانتهت بقيام دولة 
، وهم إمنا ينتظرون املسيح الدجال كما ذكر ابن  كما يقول الصهاينةإسرائيل

لدجال من يهود أصفهان سبعون القيم يف هداية احليارى وقد ثبت أنه يتبع ا
  . عيسى بن مرمي عليه السالم يقتله بباب لداحلقألفا وأن مسيح 

وآمن النصارى بأن املسيح عليه السالم سوف يرتل ليحكم األرض 
 !وخيتطف النصارى إىل السحاب) وهم املسلمون عندهم(ويقتل الوثنيني 

  . األمممشتهىووهو عندهم خملص العامل 
الذي " ص الذي يسمونه شوتن أو األشرزيطااملخلِّوآمن اوس ب

  .خيلصهم كما يزعمون، وجيدد االمرباطورية الفارسية



 

 
 

١٧٧١ 

وعلى هذا االحتمال الومهي قامت إيران احلديثة ومدت نفوذها إىل بالد 
العراق وبالد الشام واليمن وإن كان كثري من الشيعة بل من أهل السنة ال 

  .يعلمون

مان أو صاحب السرداب املوهوم، الذي وآمن الرافضة بصاحب الز
 وعلى هذا الوهم قامت أل األرض عدال بعد أن ملئت جورا،سوف مي

  .عقيدم من عبداهللا بن سبأ إىل اخلميين

سوف تؤدي إىل ظهور " الكور"وآمن اإلمساعيلية بأن الدورة الزمانية 
  . الذي خيلصهم من الواقع املرير،اإلمام املعصوم

مريكيني بأنه ال خالص للعامل من مشاكله إال بالقيم وآمن كثري من األ
  .األمريكية وباحلرية األمريكية واحلكم الدميقراطي

 بأن اخلالص للعامل -على اختالفهم يف الوسيلة-وآمن الشيوعيون 
رات ومنها وشروره إمنا هو يف القضاء على امللكية الفردية والكفر بكل املخد

رأمسالية ومنها التفاوت الطبقي بني طبقة والقضاء على شرور ال!! الدين
  ".الكادحني"وبني طبقة الربوليتاريا " األثرياء"األرستقراطيني 

 ويقيمون العدل ،واحلق أن البشر باإلسالم يتخلصون من أوهام اخلياليني
يف الواقع البشري بقدر االستطاعة، وبانتهاج املنهج العلمي وباالطالع الواثق 

ون يتبني ملن حيكم بالعدل أنه ليس يف اإلسالم ما مساه على ما يكتبه اآلخر
إن قصد ا " املرابطية"االنغالق، وال فيه ما مساه اجلابري " حممد أركون"

الذي زعم نصر أبو زيد أنه يقع رد أن " نالتأنس"أتباع الويل املرابط، وال 
التام والنور يرتل النص اإلهلي إىل اإلنسان، وإمنا فيه اخلري واهلدى واليقني 

 .املبني إن تدبره

 املالحظ أن املفكرين املغاربة اليوم أكثر استخداما للمصطلحات -
 كما أن علماء املالكية يقدمون ملؤلفام مبقدمة معرفية ،الفلسفية من املشارقة

عن عقيدم مث يتبعوا بالتصنيف، ومن فوائد هذه املقدمة املعرفية أن القارئ 
اه الكتاب، كما هو حال أهل السنة ملا كثر الرفض، يستطيع حتديد اجت



 

 
 

١٧٧٢ 

وجعلوا الترضي عن الشيخني والصحابة أمجعني، عالمة لكي يستطيع املصلي 
  .معرفة أن املسجد سين وليس شيعيا

 العامة حيتاجون دائما إىل من يفتيهم فينبغي افتاؤهم ال سيما فيما تعم -
  عهم وماذا يقصدون؟به البلوى ويكثر يف جمتمعام، مع معرفة واق

وعندي أن فتاوى الشيخ عبداهللا املصلح أنفع من فتاوى بغض أعضاء 
هيئة كبار العلماء، وينبغي مع إفتاء الناس تنبيههم إىل ما هو أهم وأعم مما 

  .سألوا عنه، فاألساس هو الدعوة والتزكية وليس جمرد املعلومات

لكن الغرب يقتلهم  من املسلمني من نبغ يف العلوم العصرية كثريا، و-
 حيي :أو يالحقهم بالتهم، وإن أحسن إليهم استفاد هو من علمهم مثل

 وأمثاهلم كثري كما يف التفصيل ،أمحد القاضي. عبدالقدير خان، ودواملشد، 
 .اآليتيف بعض الفنون 

 ليس كل املسلمني يستنبطون ما وراء اخلرب، ويعرفون املنافقني يف -
الستنباط واملعرفة بعضهم، وذلك فضل اهللا يؤتيه حلن القول، وإمنا اختص با

  .من يشاء من عباده، ويصيب برمحته من يشاء

اجلاهل قد يغلب العامل ويسكته ال بقوة احلجة ولكن باملكابرة، ومن  -
ذلك يف عصرنا أن الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا، ركب سيارة 

) معك بن عثيمني( له الشيخ أجرة يقودها عامي يفيت الناس بغري علم فقال
  )!معك بن باز(فرد عليه السائق اجلاهل 

ناظرت عاملا فغلبته وناظرين جاهل ": وصدق اإلمام الشافعي حني قال
  ".فغلبين

 وليست قومية بني العرب والفرس ،املعركة دينية بني الشيعة والسنة -
جة األوىل كما حتاول قناة اإلخبارية وأخواا، فهي معركة عقائدية بالدر

ة، ال سيما بعد أن استهدف وبذلك أقر كثري من املدافعني عن الدولة السعودي
  .ن منطقة مكة املكرمةاحلوثيو



 

 
 

١٧٧٣ 

 ومن األدلة على حقيقة املعركة وأا بني السنة والشيعة، أن القوات
قتلت طفال صغريا بل ) القوات العراقية(الرافضية اليت يسميها بعضهم 

  !!!، بتهمة أنه من أحفاد قتلة احلسنيسحقت عظامه حتت دبابة

ومن شك يف حقيقة املعركة فلينظر إىل حال أهل السنة يف العراق عربا 
  .كانوا أم كردا

مة اإلسالمية احلضارية أا أخرجت للعامل عباقرة أفذاذاً  من مفاخر األ-
 ا أن يكون مثلهم يف أي زمان أو مكان حىت يف التكنولوجيا اليت يفخر قلّ
وكراهية ) فينا(غرب، السيما العنصر التركي الذي حيتقره الغرب تبعاً لعقدة ال

 ومن هؤالء الترك األفذاذ اخلوارزمي صانع أول كمبيوتر يف ،منه للجهاد
يف العامل، وحىت يف املتأخرين ) ريبورت(وابن اجلزري الذي صنع أول . العامل

صطفى املنفلوطي جتد من يفخر بأن فيه عرقاً تركيا مثل أمحد شوقي وم
م ، وأشرف ملوغريمها، واملصدر الوحيد لنبوغ الشعب التركي هو اإلسالم

 )وا إسالماه(له هو اجلهاد، ولذلك صرخ سيف الدين قطز يوم عني جالوت 
وبعد قرون فتح حممد ) املنصورة(وكذا يف ) الظاهر بيربس(وانتصر فيها 

، وقد )اسطنبول(زمن إىل  الحترفت مع مث )إسالم بول(الفاتح بيزنطة ومسيت 
 .تقدم القول عن أمحد جودت باشا

ويسمون ) العرب( يسمون هؤالء كلهم ،واملستشرقون والغربيون عامة
 والشك أن اللغة كانت العربية أما األصول العرقية )احلضارة العربية(ذلك 

  .فمتنوعة ومن أمهها العنصر التركي

فيها الفيلسوف اليوناين تلك اليت ضل  عرف املسلمون احلركة قدمياً -
 ألن السهم عند انطالقه ال بد أن ، حني قال إن احلركة ممتنعة،زينون األيلي

يقطع نصف املسافة، وال ميكن قطع نصف املسافة إال بقطع نصفها أوال 
 ! والالاية ممتنعة فاحلركة إذن ممتنعة،وهكذا إىل ما ال اية

ن علم احليل، لكنهم عدون احلركة نوعا م يبعض الفالسفةوكان 
  .يسخروا خلدمة اإلنسان كما فعل ابن اجلزري والرازي



 

 
 

١٧٧٤ 

   Y﴿ : قال تعاىل،املفترون توعدهم اهللا بالعقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة -
Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b   c   de   f   g   

h﴾ ]هي واهللا لكل -كما روى الطربي- قال أبو قالبة ،]١٥٢:األعراف 
 .مفتر إىل يوم القيامة

 قصة لبعض الناس مع أمري -ورواها الطربي أيضا-وأورد املؤرخون 
  .املؤمنني علي بن أيب طالب يف ذلك

فإذا كانت عقوبتهم يف الدنيا الغضب والذلة فكيف بعقوبة اآلخرة نعوذ 
 بعضهم بعضاً، وأن يتهمباهللا من عقوبته يف الدارين، ومن عاجل العقوبة أن 

م الساسة مث يركلوم وقد رأيت من كانت إدارة املباحث حترق يتمندل 
 وامهم ،كتبه أو تلقيها يف القمامة، ويلعنون من كتب هلم التقارير الكاذبة

بالتقصري مع مراقبتهم الدقيقة ومساعهم لكل درس أو حماضرة وقراءم لكل 
  .كتاب

نهاية سوف  فهم يف ال، ويدعهم،وخري لإلنسان أال يرد عليهم مطلقا
  :يرد بعضهم على بعض

  إن مل جتد ما تأ كله    كالنار تأكل بعضها 

  .وهم سيأكل بعضهم بعضا ويفضح بعضهم بعضا

  . مطالبني بقتليصفحة للمباحث) ٢٥(هم خبصوصي وقد كتب بعض 
وهذا الفعل ال يعدو عندي كونه حتكما يف السلطة احلاكمة على حد 

  :قول جرير

  لو شئت ساقكم إيل قطينا    يفة هذا ابن عمي يف دمشق خل

  ! لسقتهم إليه)لو شاء(قال اخلليفة األموي لو أنه قال 

وهكذا يكون هؤالء املفترون أشد على احلكومة من تنظيم الدولة الذي 
  .ينفذ العمليات بنفسه وال يستخدم احلكومة لتنفيذها

نساق من العلم الشرعي الصحيح أن يبدأ العامل باألهم قبل املهم وال ي -
 .وراء أسئلة الناس وهو يعلم أم يتركون أكرب مما سألوا عنه



 

 
 

١٧٧٥ 

م جهاد الروم بالشام على جهاد بين قومه مشركي فعبداهللا بن املبارك قد
الترك يقاتلوننا على الدنيا أما هؤالء فيقاتلوننا " وقال قوله املشهور ،الترك

ث مل يصل إال  واإلمام أمحد ملا ذاكر أبا زرعة يف احلدي،"على الدين
  .الفرائض

 ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية قدم األصول على الفروع كما هو معلوم
  .وذكر سبب ذلك

والشيخ حممد بن عبدالوهاب اهتم بتصحيح االعتقاد وحماربة 
  .الشركيات والضالالت

والشيخ حممد بن إبراهيم اهتم بالتحاكم إىل الشرع وبين حكم 
  .القوانني، وأكثر من ذلك جدا

الشيخ حممد األمني الشنقيطي ملا رأى انصراف الناس إىل األفكار و
 أكثر احلديث عن كون القرآن يهدي لليت هي أقوم، وأن اإلسالم ،الغربية

  .كامل شامل

هتم بردهم إىل ناس إىل التقليد اوالشيخ األلباين ملا رأى انصراف ال
  .وهكذا. السنة

  !)كل شيء نونإن الذي جييب الناس عن ( :وقال اإلمام مالك

حبديث العرنيني بني للعلم مكانه الالئق ووقته املناسب ومن التحديث  -
 بعض العلماء أو الدعاة أو اخلطباء يقولون إن لويل األمر أن يدي احلجاج أن

  . يزيد يف مدة احلكم ما شاء

وهنا ننبه إىل أن حديث العرنيني حق وثابت، ولكن أنكر احلسن 
 أنس بن مالك أن حيدث به عند ى خادم رسول اهللا البصري رمحه اهللا عل

احلجاج، فاحلجاج سوف يسفك املزيد من الدماء متبعا هلواه، وإذا أنكر عليه 
  .أحد استدل ذا احلديث

ومثله اليوم احلديث عن اإلرهاب بني يدي الغرب، وما ينشره 
  !ا ويصفونه بأنه أخطر من أسلحة الدمار الشاملالليرباليون هنا يف جمتمعن



 

 
 

١٧٧٦ 

بعض الناس أصلحهم اهللا يلزم غريه أن يكون مثله ناسيا أن من العلم  -
 يعرف املنافقني وال جيب إلزام الناس به، وقد كان حذيفة  ما هو خاص

 بذلك، فكان ال يصلي على جنازة أحد  وقد أسر إليه النيب ،بأمسائهم
 الذي كان يقول صلوا منهم ولكن ال ينهى الناس عن ذلك، اقتداء بالنيب 
ينعلى صاحبكم ومل يصل هو على من مات وعليه د. 

 ومن ،فيهحد واكان على التخيري ال يصح إلزام الناس بفعل أمر ا وم
 أن أفضل الصيام صيام داود، وهو عليه الصالة والسالم ذلك أنه أخرب 

 دين كان يفطر حىت يقال ال يصوم، ويصوم حىت يقال ال يفطر، ودينه 
  : مع غري املسلمني حىت، ال دين التزمت واالنغالق،اليسر والفسحة

نصارى جنران أن يصلوا فيه وقد أجاز للحبشة أن يلعبوا يف املسجد ول
، ومل يقتل  قبل حترمي دخول النصارى يف جزيرة العرب املشرقنيمستقبل

إا " :صلوات اهللا عليه رأس النفاق وأصل اخلوارج مع أن ذا اخلويصرة قال
لى عادام يف تقدمي الغزل يف ، وترك العرب ع"لقسمة ما أريد ا وجه اهللا

الشعر ويف ذكر اخلمر وحنو ذلك مما ال واقع له، ومعلوم أنه جاءه رجل وقع 
اً من التمر، وأنه ترك قستون وسومعه على امرأته يف ار رمضان وعاد إليها 

 واألمثلة ، مع أنه آخى بني املهاجرين واألنصار،القبائل على راياا وجتمعاا
الم دين الرفق واألفهام ختتلف منذ قدمي الدهر، واألجر عند اهللا كثرية، فاإلس

هللا الذي جعل ديننا هكذا ومل يكلف  وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، فاحلمد
داود أن يفهم ما فهمه سليمان عليهما السالم، ومل يقل إن داود جاهل أو 

  .]٧٩:ءاألنبيا[ ﴾|   }   y   z﴿ :مبتدع أو خمالف للحق بل قال تعاىل

اعترفت املباحث األمريكية املسماة مكتب ) العريان(أثناء حماكمة  -
 بأا راقبته عشر ،يف بلد احلرية املزعومة) إف يب آي(التحقيقات الفيدرايل 

 كما أم قالوا لسامي ،سنوات وسجلت عليه قرابة مخسمائة ألف مكاملة
اكمته، وسجنت  عاما من حم١٥احلصين أنت لعنت أمريكا وكان ذلك قبل 

كيوز، ا على التميمي يف واشنطن والدكتور رافل يف سري-بعد التتبع-أمريكا 



 

 
 

١٧٧٧ 

وكذلك الداعية الكيين على املزروعي، ومن مل يسجنوه راقبوه مراقبة عينية 
وتنصتوا على مكاملاته كالدكتور حممد حامد األمحري، وذنب اجلميع واحد 

ضية الفلسطينية وليس مع عندهم هو أم مسلمون، ويتعاطفون مع الق
 .إسرائيل

 :عمالقة احلضارة الغربية -

 ومن تتبع سرية أبطال ،من خالل كالم الغرب نفسه عن عظمائه
  :احلضارة الغربية حيق لكل عاقل أن يسأل

العامل "إذا كان هيجيل عنصريا متعصبا إىل حد أنه ملا كتب ما مساه 
 وإذا وإذا كان فوليتر ملحداً،ال بعيد، مل يذكر اإلسالم من قريب و" الشرقي

كان جوليان هكسلي داروينيا، وإذا كان برتراند رسل يفضل النازية على 
أحدمها قسيس متعصب، ) انتحار الغرب(الرأمسالية، وإذا كان مؤلفا كتاب 

وإذا كان فرانز كافكا يهوديا حائرا، وإذا كان كارل ماركس مدرسياً، 
اباً، وإذا كان روسو خمفقاً يف التربية، وتوماس مور خيالياً، وكان توما كذ

وإذا كان مجيس جويس جمدفاً، وإذا كان ديفيد هيوم شكاكاً، وإذا كان 
كالسيكياً، وسبينوزا مؤمناً بوحدة " آينشتاين"حاملاً، وإذا كان " كانت"

الوجود، وإذا كان فرويد يهودياً حاقداً، فما حضارتكم الغربية أيها الغربيون 
  ؟!إال هؤالءوهل كرباؤكم 

قد يستطيع املكابر أن جيادل يف شيء لكنه ال يستطيع اادلة يف كل  -
 .شيء

ومن السياسة احلكيمة ، وهذه ثغرة يف فكره جعلها اهللا منفذاً للمؤمنني
  :يف اجلدل واملناظرة العدول إىل ما ال شك فيه وال جدال

 حممد بن نا ال أريد ابن تيمية أوفإذا قال لك الصويف أو الرافضي أ
   وقل له ألست تريد القرآن؟،عبدالوهاب فدعهما



 

 
 

١٧٧٨ 

وهذا العدول قد ذكره اهللا يف كتابه عن إبراهيم اخلليل عليه السالم فإنه 
 مع أن كالم الطاغية باطل؛ بل )أنا أحيي وأميت(مل جيادل الطاغية يف قوله 

 ﴾`   _   ^   [   \   ]   W   X   Y   Z﴿ :عدل عنه إىل قوله
  !!]٢٥٨:البقرة[

والذي يوحد الناس اليوم هو كتاب اهللا، وهو يف كل مسجد ومكتبة 
  !!ومن شذ عنه شذ يف النار

من مثرات العلم سعة األفق، ووحدة األمة، وإعذار املخالف، وقد  -
ذكر ابن تيمية رمحه اهللا أن اخلالف بني األئمة يف الشريعة الواحدة يشبه 

  .اتفاقهم يف التوحيداخلالف بني األنبياء يف الشرائع مع 

، وحسبك يف ذلك قوله "التفرق"ي عنه يف الكتاب والسنة وإمنا املنه
   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   U ﴿ :تعاىل

V﴾ ]وقوله تعاىل،]١٥٣:األنعام : ﴿I   J   K   L   M   N   O   P   Q   
R﴾ ]١٥٩:األنعام[!!  

 رأي واحد أو عقيدة واحدة أو ومن احملال أن يكون الناس كلهم على
  .مذهب واحد

هذا التقارب العاملي يدل بذاته على أنه يكفي اإلنسانية رسول واحد  -
وكتاب واحد، وقد جرت السنة االجتماعية أن نشر الدعوة بني الناس يفضي 
م إىل الرد عليها وهذا أمر عادي البد منه، وال مينع حدوثه من نشر احلق، 

 ،]٤٢:األنفال[ ﴾a   b   c   d   e   `   _   ^   [   \﴿ :قال تعاىل
  .واحلق ضالة املؤمن ولو صدر من عدو أو كافر

وال يشك عاقل أن اإلعالن خري من اإلسرار، وأن وضوح احلق خري 
من التكتم عليه، ولوال ما يقوله املطبلون ما ظهر احلق، ولوال ما كتبه 

م اجلواب الصحيح، ولوال أن األسقف النصراين بولس ما ألف شيخ اإلسال
ابن املطهر احللي كتب منهاج الكرامة ما كتب منهاج السنة، ولوال شبهات 



 

 
 

١٧٧٩ 

 ..م أهل احلق وبينوا حماسن التشريعاملستشرقني وما أثاروه ما رد عليه
  .وهكذا

بد منها ومن أعدل من قرأت له  اليت الالعدل من صفات العلماء -
ية ولو قلت إنه أعدهلم لكنت صادقا، وقد من العلماء شيخ اإلسالم ابن تيم

كما فعل حكم الشيخ بتعزير من لعن أحدا من املسلمني أو لعن األشعرية، 
كذلك قد يكون املادح كأيب علي ، وجاهالوقد يكون الالعن الكندري، 

 . خمطئاًهوازياأل

ومن عدله أنه ذكر أن الفالسفة فيهم ذكاء وزهد وأخالق ولوال 
  .أعقل الناساألنبياء لكانوا 

ومن عدله قوله إن ما يف أقوال املناطقة من تناقض وباطل ال يلزم منه أن 
  . يكونوا أشقياء يف اآلخرة إال إذا بعث اهللا هلم رسوال فلم يتبعوه

هي أول دستور مكتوب عرفته البشرية، وقد الصحيفة النبوية  -
ها ضمنت حقوق غري املسلمني، والصحيفة وردت من عدة طرق يشد بعض

 . بعضا وبعض ألفاظها يف القرآن وبعضه يف الصحيحني

 ورواها ،سحاق وابن زجنويه وأبو عبيد وأبو خيثمةإوممن رواها ابن 
 ذهب لبين اإلمام أمحد يف املسند من طرق ومما يدل على ثبوا أن النيب 

 وكذلك قصة  حاولوا اغتياله،انة حينها ولكنهمالنضري يطلب منهم اإلع
 مقتل كعب بن األشرف، ومن العلماء من صححها مثل أمحد شاكر وعبد

  .الرمحن البنا



 

 
 

١٧٨٠ 

  



 

 
 

١٧٨١ 

  
  
  
  

  
  
  
  سادسا

  فنون علمية خمتلفة
  اهلندسة، الرياضيات، الصيدلة، الطاقة - ١



 

 
 

١٧٨٢ 



 

 
 

١٧٨٣ 

يدون التاريخ أن أول من استخدم اهلندسة هم بناة األهرام : اهلندسة
 وذكر املؤرخون يف اهلندسة بأن ،ا ملعرفة هندسية معماريةاليت حيتاج بناؤه

هي  فيما يبدو األهرام  قاس ارتفاع األهرام بعصاه، وهندسةاليوناين" طاليس"
  ومن املعروف تارخييا أن،أفكاره اهلندسية" دساقلي"ه نم داألصل الذي استم

  .يتعلموالفالسفة اليونان كانوا يأتون إىل مصر 
اهلندسة املعمارية املتقدمة بىن املسلمون املدن وعن طريق املسح و

  كثريا آنذاك ويقصر عنها الغربيونومصروا األمصار على أسس علمية يقصر
   .عنها كثري منهم اليوم

 ، مسح عثمان بن حنيفبن اخلطاب  وبأمر من أمري املؤمنني عمر
ملسلمون العالقة الوثيقة بني اهلندسة  وعرف ا،وزميله أرض السواد

، أو "اهلندسة املستوية"سموا اليوم والرياضيات ال سيما اهلندسة اليت ي
  ".اهلندسة الفراغية"

 وكانت ،وبرع املسلمون يف اهلندسة وعدلوا كثريا من نظريات اليونان
م دقيقة،سجامعات األندلس تدرذلك، واستخدموا املقاييس لتكون قياسا  

، وإحداثياته هي أصل ما يسمى  منها"ديكارت"داثيات ويظهر أن إح
 مث طور ذلك الغربيون وشققوا فروعا للهندسة هلا عالقة اهلندسة التحليلية،

  .بعلوم أخرى كالكيمياء والفيزياء والكهرباء وعلوم النبات
ر عمر وملا مص مدينة مناهج لجيعلوا لك األمصار أمرهم أن 

 وأن جيعلوا عرض املنهج ثالثني ذراعا للمناهج الرئيسية وعشرة ،)شوارع(
  .أذرع للمناهج الفرعية

 ،دسني املسلمني اختاروا موقعا لبغداد يتناسب مع حالة اجلومث إن املهن
 ، مث بنوا بغداد يف املكان الذي مل يسرع إليه الفساد،إذ علقوا قطعا من اللحم

 على شكل دائرة تتوسطها هااموا املدينة على أسس هندسية رائعة وجعلووأق
  .دار اخلالفة واجلامع الكبري



 

 
 

١٧٨٤ 

وكان اخللفاء ينتقلون إليها وإىل الرقة ) سامراء ("سر من رأى"مث بنيت 
 وإىل سامراء استقدم املتوكل اإلمام أمحد بن حنبل ليكرمه ويهدي له ،مومسيا

 مل يأكل طعامه وصام وظل مواصال صيامه حىت مام، غري أن اإلأطيب الطعام
  .عاد إىل داره يف بغداد

 مد املهندسون املسلمون حبال يبلغ -ل املتوكلبقَ-ويف عهد املأمون 
  .طوله حوايل ثالثني ميال لقياس األرض ومعرفة حميطها

 تطورت تطورا أدهش ألباب الوفد الرومي  اإلسالميةمث إن اهلندسة
  .د ملفاداة األسرى كما ذكر ابن كثري وغريهالذي جاء إىل بغدا

كما عرف املسلمون األشكال اهلندسية، كاملربع واملستطيل واملعني 
  .واملخروطات والزوايا، وهم أول من عرف التطابق بني اهلندسة والرياضيات

" اهلندسة الوراثية"ولعل أكثر الفروع استخداما ومعرفة للناس اليوم هو 
 األحياء نون فيسم،)ثاتاملور( يف تعديل اجلينات اهلندسةوهي استخدام 

 األمر الذي جعل البلديات ،رون أحجام الفواكه واخلضروات ويكب،الالمحة
ما هو  هو طبيعي وبني من يقوم مقامها يلزمون الباعة بالتمييز بني ما أو

  .معدل وراثيا
م ثورة علمية ويف العلوم املتعلقة باهلندسة ميكن اعتبار ما قام به ابن اهليث

، إذ مل يكتف بإتقان أصول ياتوالبصريف ميدان الرياضيات التحليلية 
 وأراد ،ل يف اآلراء والفرضيات اليت وضعها فالسفة اليونانبل عد" أقليدس"

 "نيوتن"أن يضع مقياسا ملستوى النيل، وعلى أحباثه يف الضوء سار 
 صواب نظرياته، وأثبت احملدثون صحة تعديالته و، وطوروا"نشتاينيآ"و

  .وعلى حبوثه املتعمقة قامت صناعة النظارات يف العصر احلديث
" دافينشي ليوناردو"واهلندسة الغربية عالة على ما أبدعه املسلمون فإن 

 وال تزال ،كتبه املسلمون  إمنا اعتمد على ما،يةالذي وضع هلم اهلندسة العمل
   .الرموز العربية جلية يف خمطوطاته



 

 
 

١٧٨٥ 

 وقد كان كما ، الغربدمن رواد علم اهلندسة عن" رسغوفيثا"ويعد 
 أما يف اجلانب الرياضي البحت فقد أبدع ،يقول الغربيون يؤمن بالتناسخ

الذي يقول الرياضيون إنه " الصفر"املسلمون وتفوقوا كثريا حىت أم اخترعوا 
ني إنه أعظم اختراع يف أعظم اختراع يف عامل الرياضيات، وقال بعض الباحث

لم كله، وقسموا األعداد إىل آحاد وعشرات ومئات وألوف يخ العتار
، وجلهل الغرب وقعت "الكمبيوتر"، وعلى الصفر يقوم علم احلاسوب وهكذا

  . كما مسوها٢٠٠٠مشكلة عام 
راء كسور وعدل املسلمون كثريا من آكما عرفوا البسط واملقام وال

م يستخدمون ما يسمونه وال يزال الغربيون إىل اليو" أرمخيدس"و" فيثاغورس"
 ، رمزا للمجهول"س"ا ال يزالون يستخدمون حرف  كم،"األرقام العربية"

  .كما كتبه أبو احلسن األندلسي
" اليبنتر"وعلى كالمهم بىن " الايةال"ومما عرفه املسلمون مفهوم 

لته هو  أي رقم ختيأنبن تيمية رمحه اهللا ا وذكر شيخ اإلسالم ،"نيوتن"و
 -أو ينقله عما سبقه- وال عجب أن يعرف ذلك الالاية صفرا،بالنسبة إىل 

  .بعقله اجلبار وعبقريته الفذة
 وال ،واملسلمون يقرأون العدد أو يتصورونه مهما كانت ضخامته

 من الباحثني يف ري كما يقوله كث،ا ليس من جمال التخصصذيقولون ه
 ،"قوقل"ءته وقال  وقد قرأت أن أمريكيا كتبوا له رقما فعجز عن قرا،الغرب

 اإللكتروين "قوقل" ويظهر أن موقع ،أي أنه عدد ضخم ال أستطيع قراءته
  .أخذ امسه من ذلك

ثابت "يف ذلك كما عرف املسلمون حساب التفاضل والتكامل وأبدع 
 ومع ذلك تعلّم احلساب يف احللقات ،نه ذمي غري مسلمالذي يقال إ" بن قرة

أي علم، ومن الفرائض علم املسلمون املسجدية، حيث كان الطالب يتعلم 
 كما عرفوا الكسور وأصل ذلك ،املوافقة واملباينة واملداخلة واملناسخات

  . كما عرفوا مقادير الزكاة وأنصبتها،القرآن ال سيما آيات املواريث



 

 
 

١٧٨٦ 

 بل إم استخرجوا ،القسمة والضربكما عرفوا الطرح واجلمع و
خذوا علم اجلرب الذي ال يزال حمتفظا اهوالت العددية وحلوا املعادالت وأ

  .بامسه العريب إىل اليوم
ومن الظواهر امللفتة للنظر يف تاريخ العلوم اإلسالمية أنه ال منافاة مطلقا 

 ، بل كانت كل العلوم تدرس يف املسجد،بني العلم والدين كما يف الغرب
فعلوا وبا ألحرقوه حيا كما ولو أن أحدا من هؤالء النوابغ عاش يف أور

 وملا قدمت ،بوه كما فعلوا جباليلو أو حاكموه وتوبرونو،و ن وجردابسرفت
 ذهلوا حني رأوا ،احلملة الفرنسية إىل مصر ودخلت خيل الفرنسيني األزهر

وغريها تدرس يف صحن اجلامع ) اهليئة(اجلرب واملقابلة وكذلك علم الفلك 
 وال يزال ذلك ،ث والفقه إىل جانب القرآن والتفسري واحلدي،األزهر وأروقته

  تلكلو كانتو ،مثال" ات املتونمجمموع مه"معروفا حىت اليوم يف كتاب 
 حلكمت الكنيسة النصرانية وجمامعها بأا من علوم الكفار ،العلوم يف الغرب

أو من علوم الشيطان، وغاية األمر يف اإلسالم أن يكون بعض العلوم أفضل 
  .صحيحةهو حمرم لقيامه على أسس غري   وأن يكون من العلوم ما،من بعض

 حيث ذكر اهللا ،التناغم بني العلم والدين مأخوذ من كتاب اهللاوأصل 
 وأمره بالسري يف األرض والنظر يف ملكوت ،أنه سخر الكون كله لإلنسان

  أمثلة من الواقع احملسوس يف األرض وضرب للبعث،السماوات واألرض
  خيلق السماوات واألرض لعبا وعبثا وأنه جل شأنه مل،"النبات "وإحياء
 بل خلقهما باحلق وأقامها على العدل، ، كما يظن الذين كفرواوباطال

وكلما ازداد اإلنسان معرفة بأسرار احلياة كان أكثر خشية هللا وعمال بكتابه، 
 وحيذروا ، ليعترب برؤيتها األحياء ويتعظون،وإمنا أبقى اهللا آثار األمم الغابرة

   ®   ¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴿ من نفس املصري
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١٧٨٧ 

 وال يزال الباحثون يف ،تاما عرف املسلمون جداول اللوغاريتمك
عادالت  وللمسلمني م،"اخلوارزميات"ا أمريكا واجنلترا والغرب يسمو

أبو  وهو "املاهاين" منها معادلة ،هم حىت اليومرياضية ال تزال حتمل أمساء
  .عبداهللا حممد بن عيسى املاهاين

كما عرف املسلمون األشكال اهلندسية كاملربع والدائرة واملكعب 
عرفة  وبرعوا يف معرفة الزوايا وكيفية استخراج ذلك مب،واملثلث والكرة

 ، وشققوه إىل وضعه احلايلات مث طور الغربيون حساب املثلث،األضالع
 اليت ميكن ا معرفة مساحة ٧ على ٢٢وعرف املسلمون النسبة التقريبية 

 كما عرفوا التسلسل يف الفاعلني أو يف املؤثرات وبرهان التطبيق، ،الدائرة
  .وأمثال ذلك مما تتطلب معرفته علما بالرياضيات

بدعته اخلربة اهلندسية للمسلمني أن املهندسني املسلمني صمموا أومما 
 بدال من أن جتتاح ،نفقا جتري فيه السيول يف املشاعر املقدسة ومكة املشرفة

الكعبة املشرفة وتذهب باملقام وتضر الطائفني، ومسى املؤرخون ملكة ذلك 
النفق سلهبا وذكروا أن املهدي هو الذي رمو.  

لك املهندسني بإقامة االسطوانات اليت شحنها يف وأمر املهدي كذ
  .ت على العجالت إىل مكةر، مث جالسفن من الشام إىل جدة

ذكره اجلربيت يف  ومما يثبت أن علم اهلندسة مل ينقطع عنه املسلمون ما
 ، وأخذها عن الشيخ حسام الدين اهلندي،تارخيه من أن والده كان عليما ا

  . يدل على علمه بذلكبل إن كالم اجلربيت نفسه
الذي بىن " سنان"ركي ومن أعظم املهندسني املسلمني املهندس الت

 زبيدة وأجرى املاء العذب إىل إسالم  وأصلح جمرى عنياجلامع السليماين،
، "أيا صوفيا"أفخم وأعظم من  مآثر كثرية منها أن جامع السليمية  ولهبول،

طنبول ا، وال زالت جوامع اسولكن القوميني يريدون طمس مآثر األتراك كله
 ورمبا ضاهت األهرام ،من أعظم آثار الدنيا اليت يأتيها السواح من كل بلد

وجامع السلطان " سرايقبوطوب " ومن معاملها املشهورة أيضا ،يف ذلك



 

 
 

١٧٨٨ 

 وبنوا أيضا القالع العظيمة منها القشلة يف مكة وقلعة أجياد، أما اخلط ،أمحد
 حىت اشتهر بني الناس أن القرآن نزل يف ، واجلمالالعثماين فهو آية يف الروعة

كان يف كل مكتبة أو  املصريون وكتبه األتراك، وقد وحفظهجزيرة العرب 
 وذلك قبل منع تداول أي ، خبط مصطفى نظيف التركيبيت هنا مصحف

  .مصحف املدينة النبويةطبعة طبعة غري 
 منها صناعة ،ةيضا علوم هندسية كثرية غري اهلندسة املعماريولسنان أ

 وكان العثمانيون ال حيتاجون إىل خبري كافر يف أي ،السفن وبناء اجلسور
  .جمال غالبا

وبعض املفسرين كالرازي يف التفسري الكبري يذكر اهلندسة على أا نوع 
، ويعدها جزءا منه، ويذكر أمورا من علم احلركة "علم احليل"مما يسميه 

ع أن كل ذلك ليس حيال وإمنا هو علم ، والواق"ميكانيكا"املسمى اليوم 
  .جترييب ميكن أن يطبقه كل إنسان إذا عرف قاعدته

واإلنسان بطبعه مييل إىل األشكال املبسطة كاملثلث واملربع واملستطيل 
والدائرة كما نالحظ ذلك يف احلدائق واملنتزهات مثال، وذلك ألسباب منها 

  .وضوحها وسهولتها
 واجلبال والصخور والنباتات بأشكال ولكن اهللا تعاىل خلق األرض

أخرى متعرجة ومتنوعة، وهذا التعرج الذي نراه هو يف احلقيقة مجال 
وحكمة، وال يتناهى مهما كثرت املناظر واملخلوقات كما تتناهى األشكال 

  .املبسطة
كما أن املسلمني هم أول من عرف التطابق بني الرياضيات واهلندسة 

  .ة وهي مسطرة لقياس الزواياوالفلك، واستخدموا العضاد
ومن أشهر املهندسني املسلمني أبو الوفاء البوزجاين وأبو الرحيان البريوين 

املتقدم، ولو كان أحد من هؤالء غربيا " سنان"واملهندس املعماري التركي 
  .لرأيته يف كل كتاب مدرسي وأشادوا به كثريا



 

 
 

١٧٨٩ 

 ووضع القانون ،فالبوزجاين هو أول من حل املسائل اهلندسية املعقدة
يف املثلثات الكروية، واستخدم الربكار، وأثبت أن " اجليوب"العام ملا يسمونه 

  .دورة القمر غري منتظمة، وصنع الزيج املشهور بالزيج الواضح
وأما البريوين فقد ارحتل إىل اهلند وتعلم اللغة السنسكريتية، وكتب عن 

ومسى الغربيون " هيجل" من وهو بذلك خري واملنطق اهلندي، ،الفلسفة اهلندية
اليت إمنا عرفوها بعد ستة قرون، وقد " قاعدة البريوين"ما فهموه من كالمه 

 وقد حذى حذوه كثري من ،استخرج البريوين حساب مقدار حميط األرض
  ".نيلنو"الغربيني ذكرهم املستشرق 
فهو الذي بىن املساجد الشهرية يف تركيا " سنان"وأما املهندس التركي 

اليت حوهلا أتاتورك وحزبه من مسجد إىل " أياصوفيا"ا هو أضخم من مم
متحف، وهو الذي أعاد بناء عني زبيدة كما تقدم، وأجرى املياه العذبة إىل 
اسطنبول وبىن اجلسور املشهورة وكان ميزج يف فنه بني الدين والعمارة، وله 

  .مآثر ال نستطيع إيرادها كلها يف هذه العجالة
سلمني الذين أبدعوا يف الرياضيات واهلندسة أبو الوفاء ومن علماء امل

 الذي عاش يف القرن الرابع اهلجري، وهو ماهر -املتقدم ذكره-البوزجاين 
يف حساب املثلثات وله مؤلفات يف اهلندسة والرياضيات كما أن له 

  ".دالّة الظل"اختراعات ومنها 
 من ينبغ يف ومل تكن العلوم قد تنوعت والتخصصات قد تفرعت فكان

  .علم ينبغ فيما له عالقة به
وعرف املسلمون األبعاد واألطوال واألوزان مثل الربيد والفرسخ وامليل 
والشعرة والشعرية، والرطل والنواة واألوقية والصاع والفرق وأمثال ذلك من 

  .املكاييل واألوزان
ها ومن رمحة اهللا تعاىل أنه بث يف خلقه قوانني رياضية ال يزال بعض

  .جمهوال وبعضها يثري الدهشة



 

 
 

١٧٩٠ 

ومن القوانني الرياضية اليت تثري فينا الدهشة أن من تراه اليوم فردا واحدا 
سوف يصبح بعد عشرة أجيال قبيلة يصل عددها إىل مائة ألف، وأنك لو 
قطعت قطعة من الورق قسمني وقطعت كل قسم قسمني وظللت هكذا 

  . األرض والقمراربعا وعشرين مرة، لكان ذلك ميأل ما بني
ما يف القوانني " برتراند رسل"وملا رأى الفيلسوف الرياضي االجنليزي 

الرياضية من االضطراد جعل منطقه رياضيا، بل إن بعض الفالسفة الغربيني 
من أيام اليونان وتبعهم بعض املعاصرين حيصرون احلقائق يف الرياضيات 

  .وحدها
رف العقاقري وركبها،  كان املسلمون أول من ع:ويف الصيدلة -

وفصلوا الصيدلة عن الطب ألول مرة ومل يستوردوا شيئا من ذلك، بل كان 
 كما ،الروم يستوردون منهم، كما عرفوا بعض األمحاض وبعض النترات

عرفوا اللبخات واللصقات واملراهم واملساحيق والضمادات والفتائل 
 احلسبة يراقبون  وكان رجال،واستخدموا الصيدلية املتنقلة يف املعارك

 أي) األقراباذانات( شروط الصيدليات لكي ينطبق تركيب األدوية على
وهذه األقراباذانات حتدث عنها ابن القيم وغريه، وأمثال ذلك األدوية املركبة 

  .كثري يصعب حصره
وال يزال الصيادلة الغربيون يعتمدون على اخلربة اإلسالمية العظيمة يف 

ال، ومن ذلك أم رمبا جعلوا هذا ام يسمون الدواء املشروب شرابا إال أ
 وكذا، "الكحول"الشني سينا، كما أن الغول املذكور يف القرآن يسمونه 

  .زال بلفظه العريب إال أم ينطقون القاف كافاي إذ ال القلي
ويسمون التجارب ) الصنعة(وقد كان املسلمون يسمون الكيمياء 

  .تهم لذلك يف تركيب األدوية، ويستفيدون من معرف)الدربة(
، وعليها يعتمد أما األدوية العشبية فكانوا حيددون مقاديرها بكل دقة

  .الطب البديل اليوم



 

 
 

١٧٩١ 

  : الطاقة-
الطاقة اليت تسري ا اآلالت، : ومما له عالقة باهلندسة وامليكانيكا
  .واحتياطي العامل من الطاقة، والطاقة البديلة

هي النفط، وأكرب منتج له هو السعودية، لكن والطاقة املستعملة اليوم، 
يقول بعض خرباء النفط العامليني إن السعودية ستتحول إىل دولة مستوردة 

خرباء آخرون إن احتياطي النفط : ، ويقول٢٠٢٥للنفط حبلول عام 
السعودي نقص من حنو تريليون ومئيت مليار برميل إىل ثالمثئة مليار برميل 

 زميلتها الطاقة الغازية، إىلأيضا من الطاقة النفطية فقط، وأا سوف تتحول 
إن االنتاج السعودي للغاز قليل إذا قيس باالحتياطات : ويقول اخلرباء أيضا

  .اخل..الكربى يف العامل مثل الغاز الروسي والغاز اإليراين والغاز القطري 
ليت  يتحول العامل إىل الطاقة الكهربائية ا سوفويقولون إنه بعد سنوات

ال تكلف إال حنو عشر الطاقة النفطية، وحينها تصبح كل السيارات 
واملولدات بل والطائرات اليت تعمل باجلاز، وكل ما يستعمل البرتين والديزل 

  !واجلاز أكواما من اخلردة
ولذلك يقدم البنك الدويل رؤى جديدة، عن املستقبل تعتمد على 

  . والترفيهمصادر أخرى للدخل كالسياحة
 من ةا وقد غزت الشركات الصينية أسواق العامل مبنتجاا الرخيصهذ

  .املفروشات وامللبوسات واآلالت املختلفة
وبعض ذلك خيرج عن نطاق التجارة العادية إىل نطاق اإلغراق للقضاء 
على املنافسة، وسوف يظهر يف العامل مناطق جديدة لالستثمار كالقطبني، 

  . رية ملا يسمونه الشرق األوسطوبذلك تنتهي املركزية االستثما
والعجيب أن ااهدين يف بالد الشام يكررون النفط بوسائل بدائية 

ويقوم بذلك بضعة أشخاص فقط، وال حيتاجون للمصايف ) إيقاد النار(
  .الضخمة قط
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ومع ذلك يسعى الغرب إىل استرتاف نفط اخلليج وحفر احلفر العميقة 
  .له يف أمريكا مثال

ودية تبيع النفط خاما ومبا أن اإلقبال على البرتين يتزايد ومبا أن السع
داخليا كان ال بد من استرياد البرتين من اخلارج وهذا ما نشرته صحيفة 

وغريها ) أرامكو(االقتصادية السعودية، وكذا صحيفة الرياض وصحيفة 
 ألف طن من ٢٥٠تشتري ما مقداره ) أرامكو السعودية(ويذكرون أن 

  .ج واهللا أعلم٢٠١٧ استرياد البرتين سوف يتوقف حبلول عام البرتين وأن
وال تكفي املصايف اليت تتطلب معامل كثرية وآالف املوظفني 
ومساحات واسعة من األرض إلنتاج البرتين املطلوب وكذا الديزل وغريه من 

  !املشتقات النفطية
ي علما بأن النفط املكرر يعطي أرباحا تفوق جدا النفط اخلام، الذ

يشترطه الغرب، بل إن الربميل من النفط املكرر يلغ سعره قرابة مخسني ضعفًا 
  . لكن الغرب يشترط علينا أن نبيعه النفط خاماً!من النفط اخلام

ومن العجب أن الغرب يشتري منا الربميل من النفط مث يبيع علينا بعض 
  !!مشتقاته مبا يتجاوز مثن عشرات الرباميل من النفط اخلام

دون إىل إحراق مصايف النفط الكبرية ومنها مصفاة رأس تنورة اليت ويعم
  .هي أكرب مصفاة يف العامل، وكذا مصفاة اجلبيل
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 بالروث يتداوىقطاعي  الغرب يف قرونه الوسطى وعصره اإلكان
 ، وببقايا احلشرات وأجزاء منها،وبالبول الذي يستورد من األندلس املسلمة

 ،الفيلأذن  ووسخ ، ومرارة السلحفاة،كالضفدع ومرارة األسد وخصيتيه
، "سر األسرار"يف كتاب " ورسطأ" وكثري مما قاله ، والصراصري،والعقارب
  . كما حتدث عنه البوين والسيوطي،"حياة احليوان"مريي يف وذكره الد

وكان يعزو كل أمل إىل األرواح الشريرة كما يعتقد، وأن اجلن أو 
ود، أو يعبد األوثان كاملسلمني  أو من يكفر باملسيح كاليه،ساء أو احلسادالن

ذا ظفر الغربيون بدجال أو مشعوذ  وإ، هم سبب كل بالء ومرض،مهبزع
با الصليبية ميدانا للسحرة وتداووا عنده ومسعوا له وأطاعوا، فكانت أور

  . ومرتعا خصبا للخرافات واخلزعبالت،واملنجمني والعرافني
 كان العامل ،قابل ذلك اجلهل املريع وتلك اهلمجية املطبقةويف م

اإلسالمي الراقي املتحضر تكثر فيه املستشفيات املسماة آنذاك 
إلنشاء   وكان كل خليفة أو سلطان أو والٍ يسعى،"بيمارستانات"
 ، ومنها البيمارستان املقتدري،ذكراهد  بامسه كي خيلّ"مارستانبي"

 ، والبيمارستان النوري،والبيمارستان العضدي ،والبيمارستان الطولوين
  . والبيمارستان املنصوري،والبيمارستان األيويب

كما عرف العامل يف أيام احلضارة اإلسالمية ألول مرة املستشفيات 
 كما عرفوا ،ة للمرضى وفيها أسر،املتنقلة اليت كانت حتملها اجلمال

يف املعارك واحلروب، كما سيما   ذلك الواستخدام ،املستشفيات امليدانية
 ، وقد عرف املسلمون التمريض،"العيادات اخلارجية" عرفوا ما يسمى اليوم

 وكانوا يعرفون اجلراحة وخيترعون هلا ،وكان ذلك قدميا يف أيام النيب 
ب عنه زهراوي الذي كتومن أشهر اجلراحني املسلمني ال ،اآلالت واملخدرات

  . والشيخ حممد املختار الشنقيطي حديثا،ة قدمياابن أيب أصيغ
وعرفوا األدوية املفردة واألدوية املركبة وما تعاجل به األمراض اليت كانوا 

 واخلوانق، وذات اجلنب، والطاعون، ،يسموا بأمساء إسالمية مثل القولنج
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  . والسعال،والربص، واخلرف، والصداع، والسوداء، واملرة
 الطبية  وكذلك يسمون الكتب،كانوا يسمون املعاجل طبيباً أو حكيماًو

  .، أما طبيب العيون خاصة فيسمونه الكحال"كتب احلكمة"
بن حزم عن احلشرات الصغرية اليت ذكر أا او حممد بوحتدث اإلمام أ
ل على األق  أو، ورمبا كان يقصد اجلراثيم املعروفة اليوم،تعيش يف املستنقعات

نه ميكن إالذي يقول عنه املختصون اليوم " االميبا"ان ذو اخللية الواحدة احليو
 فكيف إذا علمنا أن علماء املسلمني كانوا يستخدمون ،أن يرى بالعني اردة

 وممن ذكر استخدامه شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه ،الزجاج لتكبري األشياء
 وقبل اكتشاف ،"منغفل"و "باستور"وقد عرف ذلك بعض الغربيني قبل . اهللا

  .اهر احلديث
والضمادات، واللفافات،  واملراهم، اللبخاتكما عرف املسلمون 

 وعرفوا  وما تقدم ذكره يف الصيدلة،واللصقات، والكمادات،والفتائل، 
، وعرفوا كذلك ما خيدر به اجلسم قبل احلجامة، والفصد، وجتبري العظام

  . املخدرةالعملية اجلراحية كالبنج وبعض النباتات
 ، زيادة الدم وأنه يزيد حىت يقتل املصاب أمته بضرر الرسول وعلّم

قد يكون خريا وليس من شرطه أن يكون دما فاسدا، كما علمهم أن املرض 
 وهذا من خصائص اإلسالم اليت ال يعرفها الطب ، لذنومهلم وأنه فيه تكفري

  . أي كافر من الغربيني أو الشرقينيالغريب وال
  .ج بالكثري مما ال نعلموال تزال حمالت العطارة أو أسواقها تع

  أن أصل الطب هو الوحي من اهللا كما ذكرةومن األقوال املعترب
 فاهللا ؛ وال غرابة يف ذلك، وابن تيميه وابن القيم وابن حجر"أرسطو" األقوال

 والطب ،والوحي هو أصل كل خري ،هو الذي علّم اإلنسان ما مل يعلم
 وعليه أثىن ابن ،النبوي القائم على الكتاب والسنة هو أرقى أنواع الطب

 األطباء إليه إمنا  طبن نسبةقال إن حذاق األطباء يقولون إالقيم رمحه اهللا و
  .هي كنسبة طب العجائز إىل طبهم
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 ولن ،ثرية مل يعرفها الطب الغريب حىت اليوم إىل أدوية ك أرشدو
، ورمبا تعلم اإلنسان الطب من احليوان الذي هداه يعرفها إال إذا رجع إليها

  .وجتنب النباتات السامة" اليخضور"اهللا بغريزته إىل أكل 
 ي اهللا عنها ملا سئلت ممن تعلّمت فعائشة رض،ورمبا تعلمه من البدو

!! ، كما سيأيت فيخربونه وأمسعهمتون النيب قالت كان األعراب يأ الطب؟
وال يزال أهل البادية اليوم يعرفون كيف يعاجلون اجلروح واألمراض وجيربون 

   . واحلميةوهلم خربة عظيمة يف الكيالعظام، ويقاومون السموم، 
يف مبا سبح ر و،أما العلم التجرييب احلديث فال يزال يف أول الطريق

  .]٨٥:اإلسراء[ ﴾É   Ê   Ë   Ì   Í   Î﴿ : وصدق اهللاجلهل،
 ويف ، كما قال اخلليل بن أمحد، فروع كله فهو،الطب جتربة وممارسةو

 وقبل أن يعرف العلم اخلاليا وأا تتمدد ،املخلوقات أسرار مل تكتشف بعد
 أن ينام د ىان صلوات اهللا وسالمه عليه قباحلرارة وتنكمش بالربودة ك

  .ورمبا كان ذلك حلكم أخرى! الرجل بعضه يف الظل وبعضه يف الشمس
 إىل العسل والتمر واحلبة السوداء اليت هي خري كما أرشد الرسول 

أي -طباء اليوم وحظرا ضادات احليوية اليت يصفها بعض األمن امل
براد باملاء، ويف الطب ، وأرشد إىل اإلل بريطانيابعض الدول مث -املضادات

وأرشد إىل القسط أو ،النبوي جتد السنا والسنوت واإلمثد واحلناء واملر 
 كما ذكر ، شاة أعرابيةإليةبري وحبري وومنه  ، كما قد يسمى)الكست(
،وحث على ا،ألبان اإلبل وأبواهل التداوي بوعلَّم أصحابه  فوائد التلبينة 

 وأخرب أن اهللا ما أنزل داء إال ، وبني أن ماء الكمأة شفاء من العني،احلجامة
  . أي أنه حىت السرطان له دواء مل يكتشفوه،أنزل له دواء إال املوت أو اهلرم

 وأخرب أن الفويسقة ،وأمر صلوات اهللا عليه بإطفاء السرج عند النوم
 وبذلك وضع األساس ملا يسمى ،سراج فيحترق البيت الجترقد ) الفأرة(

  ".جراءات السالمةإ"أو " فرق اإلطفاء أو الدفاع املدين"اليوم 
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 عن ى و، وأخرب أن العني حق،وى أن يورد ممرض على مصح
االقتراب من اذوم، وبذلك نعرف معىن العدوى الشرعي ال معناها اجلاهلي 

  .قدميا وحديثا
 كاألذكار واألدعية والرقية ، ال يعرفها الغرب أصالوأرشد إىل أدوية

  .  وكيف يعرفها من ال يؤمن برسالة رسول اهللا ،والصدقة
ألمراض كثرية، وهذا ال كما أرشد إىل أن الذنوب قد تكون سببا 

ما ظهرت الفاحشة يف قوم (: فقد قال ، يعلمه الغرب الكافر حىت اليوم
 ،)حىت يعلنوا ا إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل تكن فيمن قبلهم

 وقد فشا اليوم الزنا وعمل قوم لوط لدى ،وهذا من أضرار املعاصي والذنوب
 وكثري من أمراض ، فابتالهم اهللا باإليدز وقبله الزهري،الغربيني وأتباعهم

هي جبنسية إذ لو كانت   وما،"األمراض اجلنسية"حش اليت يسموا الفوا
 قد يتزوج أحدهم أربعا نكذلك ألصابت الصاحلني من هذه األمة الذي

 هذا مع أنه تعاىل ، وال يعرف هذه األمراضاإلماء،ويكون له عشرات من 
  .يعفو عن كثري وإال ألهلكنا مجيعا

حيث " احلجر الصحي" أصحابه ما يسمى اليوم وقد علّم النيب 
 وإذا كانوا يف بلد وأصام ،أمرهم إذا مسعوا بالطاعون يف بلد أال يدخلوا إليه

 وبذلك عملت الدولة العثمانية فأنشأت احملاجر للحجاج يف ،فال خيرجون منه
 تزال ذا االسم يف جدة  اليت ال)الكرانتينة(بريوت وجدة واحلديدة وغريها 

 ى التطعيم حسب فتو الدولة العثمانية كما أجازتوبريوت وغريمها،
أن " فرانكلني روزفلت" وقد متىن الرئيس األمريكي يف ذلك احلني ،علمائها

العثمانيني، فيفتون جبواز التطعيم، كما يكون رجال الدين النصارى كالعلماء 
ة امللكية الربيطانية إمنا عرفت التطعيم أن من املعروف تارخييا أن اجلمعي

وأوصت به شركة اهلند الشرقية، من املستشفيات العثمانية يف اسطنبول، 
وفكرة التطعيم أو التلقيح فكرة سهلة، تقوم على حتفيز مناعة اجلسم الذاتية 

  .لكن الغرب كان جيهلها، وكان رجال دينه حيرموا
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ستدل به على أي مرض يف ومن الطب املعاصر اليوم الطب الذي ي
 ،قدام واآلذانمثل األ" جممع كل شيء"حد يقول عنه اجلسم حبال عضو وا

 ا كذاباوبعض الناس يذهبون إىل املعاجلني بالرقية وقد يكون بعضهم مشعوذ
 ورمبا دخل بعضهم من باب املشروع إىل غري ، بالرقية الشرعيةوجاهال
 إىل  وأرشدنا ،لوب واألبدان واهللا تعاىل جعل كتابه شفاء للق،املشروع

  . وسورة البقرة وآية الكرسي واملعوذات،أفضل الرقية كسورة الفاحتة
ساء كما علمنا صلوات اهللا وسالمه عليه أذكار الصباح وأذكار امل

ذلك جمانا ال حيتاج نفقة أو كلفة،  وكل وأذكار النوم واالستيقاظ منه،
  .عمله اإلنسان لنفسه أو ألهل بيتهوي

 ،وقد بعث يل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رجال ألقرأ عليه فلم أفعل
وأرشدته إىل ما حضرين من الرقى القرآنية، ولو فتحت هذا الباب لتدفق علي 

 والضطررت إىل القراءة اجلماعية باملكرب ،األلوف ولشغلين ذلك عن العلم
  .فعل بعضهمكما قد ي" املايكرفون"

 اعتقادا منهم ،وقد سألين بعضهم عن حكم املاء والزيت املقروء عليهما
  .أن لذلك بركة ليست ملاء زمزم أو زيت الزيتون

وال بأس بإجراء العمليات اجلراحية على أن أعظم عملية يف التاريخ 
  .البشري كله هي حادثة شق صدره 

، يف العامل هي يف أمريكال اآلن ب أن أكرب بؤرة للشعوذة والدجلعجيوا
لوس " ويف "نيويورك" تراها يفات الدجل والضالل واخلزعبالت فعياد

  .عون أن الشفاء يأيت من الروح القدس املزعومهناك يدو "أجنلس
وأكثر الناس شعوذة وكذبا هم من ميتهن هذه املهنة اخلبيثة ال سيما 

  ".مستر توربو تشن" و"زكوملانسم"
  .طباء إىل املشعوذين والدجالنيورمبا ذهب العلماء هناك بل األ

وبعض هؤالء الدجالني يأتون إىل بلدان اخلليج ليجمعوا األموال 
الطائلة، وكان أحد املشعوذين يف جدة يقبض آالف الرياالت على اجللسة 
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  .العالجية الواحدة
 مديرا ملستشفى األمراض  الذي كان،وقال يل الدكتور أسامة الراضي

 كيف : وله حماضرات قيمة يف اليابان وأمريكا وغريها،بالطائف النفسية
رين كما  بني السحر والعني واجلن من جلسة واحدة؟ وهذا سؤال حيمييزون

ر كثريومل يقابلين ،فعالبالفرق  والعجيب أن هؤالء حيكمون ، من الناساحي 
جان أو فيك نظرة أو أنت كم قالوا له عندأحد ذهب إليهم إال وأخربين أ 

 قبض على إحدى غدده حور، وقال يل من أثق فيه إن أحد املعاجلنيمس
خرج، فقال املتحدث ملا اشتد عليه األمل عاهدت القارئ أن ويقول اخرج ا
  . أبداًإليه وفعال خرجت من عنده ومل أعد ،أخرج وال أعود

جمة العصبية اليت تشفي من كل ومن املشعوذين من يقول إنه يعاجل بالرب
، "ين" وهي عقيدة بوذية قدمية تقوم على القوة السالبة -بزعمه-مرض 

 وأنا ،"ذكورية" واملوجبة" أنثوية" وجيعلون السالبة ،"يانج"والقوة املوجبة 
 ولو كان فيها خري لكان ،أحذر كل أحد من هذه الربجمة فهي وثنية مغلفة

ل  خطؤها، ولو أا حتوقد جرا فعال مث تبين له، فاجليش األمريكي أوىل ا
 ،اإلنسان من الوضاعة إىل قمة اد والشهرة لكان أوىل الناس ا مدربوها

 احتاجوا إىل القدوم إىل الكويت وقطر واإلمارات والرياض وجدة اوملا كانو
  .وغريها جلمع املال

 واتبعوا أقوال سرائيل الذين تركوا كتاب اهللافلنحذر أن نكون كبين إ
  .هاروت وماروت

وإن شئت فقل الوثنية -ومن فروع الطاقة املوجبة والطاقة السالبة 
 يعتمد على ،هي إال نوع من اإلحياء الذايت اليت ما" اليوغا" رياضة -البوذية

  .، وخري منها اخلشوع يف الصالة وعند قراءة القرآنالتأمل والصمت
غرب واهلند والصني وكثري من ومن السحر ما يستخدمه اهلواة يف امل

 مع أن الثعابني ، ويزعمون أن الثعابني تتبع عزفهم كسبا ملال السواح،الدول
 قال ، وإمنا تتمايل مع احلركات، ومن القدمي عرف الناس أا صماء،ال تسمع



 

 
 

١٨٠١ 

  :الشاعر العريب
  صماء ال تسمع صوت الداعي ** األفاعيمن وذات قرنني 

 كان  حيث، بعضها على التلفاز السعوديوالسحر أنواع كثرية رأيت
، فتتحول ]١١٦:األعراف[ ﴾µ  ´  ³﴿الساحر خيدع أعني الناظرين 

  .الورقة إىل محامة وهكذا
 كما كتب "اإلنسان وقواه اخلفية"كتابا مساه " ن ولسنلكول"وقرأت 

 وكان الدكتور مصطفى حممود يقدم ،"القوى اخلفية"أنيس منصور كتاب 
 ونقله التلفزيون ،"العلم واإلميان"فزيون املصري عنوانه ا يف التلبرناجم

وفيه اهلالة   وقد شاهدت بعض حلقاته،السعودي عن التلفزيون املصري
 أن يظهر وبذلك حتيط بالربمهي، اليت يقول عنها مصطفى حممود إا ،الضوئية

 يعد األمر الذي ، إثبات وجود اهللا فقطأيالغاية إمنا هي توحيد الربوبية 
عدا احلضارة الغربية اليت متاري يف   ما،ما لدى مجيع احلضاراتدهيا مسلّب

كما يقول  وجيعل مالحدا األمر كله صدفة أو تطور عشوائي !!البدهيات
  .الداروينيون
إمنا هو يف " رحليت من الشك إىل اليقني"ن كتاب مصطفى حممود أي أ

 وليس ،ار بوجود اهللاحلقيقة رحلة من الضياع واحلرية واإلحلاد إىل اإلقر
  .!العجب كيف عاد بل العجب كيف أحلد

ويضرب " ازدواج الشخصية"يسميه بعض األمريكيني  ويف نظري أن ما
 ختبط الشيطان الذي دل عليه منال نوع ما هو إ له أمثلة،" كولن ولسن"

 وكيف ال يتخبط الشيطان قلوبا فارغة من ذكر اهللا واإلميان به، وإمنا ،القرآن
 الناس فبعد أن كانوا يضربون باليد أو بالعصا أو باحلذاء  أساليبتطورت

  ."الصدمة الكهربائية"أصبحوا يستخدمون اآلن 
 الذي كتبه قدماء ،وجد يف كتاب املوتى  أنه"كولن ولسن"ويقول 

هللا الذي أغنانا بالصراط املستقيم   فاحلمد،الفراعنة ما يدل على علم الغيب
 وبكتابه احلكيم عن كتاب املوتى ،الضالنيعن صراط املغضوب عليهم و



 

 
 

١٨٠٢ 

  .بردياته وإمنا عثروا اليوم على بعض ،املهلهل الذي فيه حق وباطل
 وكذلك كان ،ر النيب ح وقد س،واملؤمنون يؤمنون أن السحر حق

 ،ة كما دل على ذلك أحاديث كثري، ويؤمنون بأن العني حق،سحرة فرعون
  .]٥:الفَلَق[ ﴾J   K   L   M   N﴿: باحلسد كما قال تعاىلويؤمنون 

جمرد  ولكنهم أجساد وليسوا ،ويؤمنون باجلن كما ذكر اهللا ورسوله
 بل فيهم املؤمن والكافر والطائع ،كما يظن األمريكيون" أرواح شريرة"

بيتون توهم، بل هم خلق خيالطوننا ويوليسوا كائنات فضائية كما ي ،والفاسق
  .معنا

 ومع كل إنسان ،"إبليس" سيدهم قاطبة ن الذي)الشياطني(ومن اجلن 
  . فأسلم قرينهقرين إال أن اهللا أعان نبيه 

 وليس كل ،كما يؤمنون بآيات األنبياء وكرامات األولياء على حقيقتها
بط أو للفقيه أو للمرشد أو ألي خارق للعادة كرامة للشيخ أو للويل أو للمرا

كان خمالفا لدين   وما، وإمنا العربة بالتدين والتقوى واالتباع،اسم كان
 وإن زعموا أن فالنا قديس أو مملوء بالروح ،ألهلهاإلسالم فال كرامة 

 وهؤالء كذبة ، وقد حذرت التوراة من األنبياء الكذبة كما تسميهم،القدس
بغي أن  وين،يا ويقع لكل أحدفسري ذلك علمون خمادعون، أو ميكن تحمتال

رف بأنه مشعوذ، كما أنه ليس كل لص يقول نعلم أنه ليس كل مشعوذ يعت
  .لك إين لص، إال من تاب وهم قليل

وإمنا يذهب الناس إىل املشعوذين أو يزدمحون على أبواب العيادات أو 
انية  واإلمهال يف األدوية ا،غرف االنتظار لضعف اإلميان والتوكل

 الذي هو ، اخلوف من املوت: ورمبا كان سبب ذلك اهللع الشديد،املشروعة
اولة التشبث باحلياة بأية وسيلة، وهو يقني  وليس حم،حق جيب االستعداد له

  .لكل إنسان مهما طالت حياته
رأيت يقينا ال شك فيه أشبه بشك  ما (:قال احلسن البصري رمحه اهللا

  .) املوتمنال يقني فيه 



 

 
 

١٨٠٣ 

 رمحة اهللا باإلنسان أنه أخفى عنه كيف سيموت وإال لتنغصت ومن
  .حياته

 اه ويذرووأوصى أن حيرقه أبناؤ يف قدرة اهللا وقد شك بعض الناس قدميا
 من ينكر قدرة اهللا حديثا واليوم جتدنصفه يف البحر ونصفه يف الرب، 

كمالحدة األمريكان يوصي بأن حيرق وجيعل رماده يف كبسولة تدور يف 
، واحلرق تقليد جموسي قدمي، وبعض الناس تذر احلكومات رماده يف ضاءالف

  .البحر
 وبعضهم ،"جيلر"وبعض السحرة يهود من إسرائيل مثل املدعو 

 ويف أمريكا عيادات ، وبعضهم أمريكي،"درجيال"فرنسيون مثل املدعو 
 كما ينتشر السحر اليوم يف الدول اإلفريقية والدول ،وشقق وبيوت للسحرة

  .رقية يف آسياالش
 كما حيذروننا يف ،وكانوا حيذروننا يف الرياض من السحرة العمانيني

 وكثري من اخلادمات اليوم يسحرن ،مكة من السحرة املغاربة أو السودانيني
وقد ذكر ابن تيمية " يل الرهبانح"، ومن أنواع الشعوذة ما يسمى خمدومان

سيدة "نسبونه إىل العذراء أو  ومنها اليوم ما ي،ساحل له بعضها وهي حبر ال
هؤالء السحرة واملشعوذون يكثرون يف البوادي واألرياف و ،"انايدصن

  . بيئة هلم هي اجلهلأن أخصبوالقرى إذ 
 إن أكثر ما :وقد قال يل أحد قادة اجلهاد اإلسالمي أيام حرب الروس

المية  وقلت له ملاذا، قال إن وجود دولة إس،يعادينا الدول اإلسالمية فتعجبت
إن من " :لقا ، فتذكرت كالم شيخ اإلسالم ملاحقيقية سوف يكشف زيفهم

  !!"يبيع الذهب املغشوش إمنا يبيعه يف البوادي
 فذكروا أن رجال جاء إليهم كان يبيع ورقة من "امة"ومرة كنت يف 

 يبيع عملة ،رمزوهذا  ريال فقط، فقلت بالتأكيد ٣٠٠ ريال مببلغ ٥٠٠فئة 
  .صحيحةزائفة بعملة 



 

 
 

١٨٠٤ 

 وبعضهم يقول أنا استخدم اجلن ، كثرييأما االستعانة باجلن فه
 ورمبا استدل ،هم، قال سألت؟ فإذا سألته كيف عرفت صالحهم،الصاحلني

 وبذلك ضل كثري من الناس بل بعض ، يستخدمهمنيب اهللا سليمان كانبأن 
أنه الدعاة وطلبة العلم هداهم اهللا، وبعض هؤالء اجلن يدعي طول العمر و

  . وروى عنه أحاديث ليست يف الصحيحنيصحب النيب 
 ن بالقيسالء منهم ؤ وغريه كالم عن بعض ه"اإلصابة"يف كتاب و
 ويف كتب ابن ،وتفصيل أخبارهم وأنواعهم مذكورة يف األحاديث" إبليس
 االستعانة باجلن يف ، ويف"آكام املرجان يف أحكام اجلان" ويف كتاب ،تيمية

  .املباحات كتب األخ عبدالقادر الغامدي حبثا مطوال
 .املتقدم ذكرها أنواعهم ومنه ،جاء يف احلديث وحسبنا يف ذلك ما

 وقد جاء ،)العفاريت والسحابيون ومسترقو السمع( وأعظم اجلن
   K   L   M   N   O   P   Q   R   S﴿ :ذكرهم يف الكتاب والسنة كقوله تعاىل

T   U   V﴾ ]وقال]٣٩:النمل ، :﴿v   w   x   y   z   {|   }   ~   �   
  .]٩:اجلن[ ﴾¤   £   ¢   ¡

  . أي السحاب)ن يف العنانوعإم يستم(وقد جاء يف احلديث 
لسمع  وغريه عن الذي كان يسترق امندهرواه ابن  مامن أخبارهم و

 ،وم القادسيةنس وحدث عن ذلك يف يمث احترق، وكان يصحبه أحد اإل
  .واهللا أعلم

 ويزينون للناس ،وأسوأ اجلن قاطبة مردة الشياطني الذين يكفرون باهللا
 غري أن اهللا تعاىل إذا دخل رمضان يصفدهم ،الكفر والسحر والضالل

  اهللا وهم واهللا أعلم الذين قال،باألغالل، وكان نيب اهللا سليمان يصفدهم
  .]٣٨:ص[ ﴾À   ¿   ¾   ½﴿: عنهم

وإىل اخلرافيني وإىل اجلهلة ما يوحي إىل املشعوذين من قرناء ومن ال
.  والتحضري خرافة قدمية مذكورة يف التوراة،"رواححتضري األ"سمونه ي

عن امليت، ولو كان هؤالء يعلمون الغيب ألخربوا من  والقرين يتكلم وخيرب



 

 
 

١٨٠٥ 

  .يستخدمهم بقدوم اهليئة أو الشرطة إليه
   Ø  Ù   Ú   Û   Ü   Ý   Þ﴿: ه السالموقال اهللا عن عبده سليمان علي

ß   à   á   â   ã   ä   å﴾ ]١٤: سبأ[.  
 أن الفراعنة كانوا ،ومما يدل على أن الشعوذة قدمية قدم الشيطان

  .طان أن يستعيذوا حبورس ويتقربوا إليه ويأمرهم الشي،يعرفوا
ل ماء مثه ال يعاجل إال إذا كان يف حالة إغوبعض الدجالني يقول إن

، واإلغماء املعتاد رمحة من اهللا حيث يبقى اإلنسان حيا دون  الفلبيين"ديفيد"
 وبلغين أنه يف بالد ، املشعوذلونلكثري من طاقته، ومثل ذلك تغري أن خيسر ا

ويذهب املريض إىل ،ي يتغري لونه ويكتب الدواء باإلجنليزيةزهران رجل عام 
 مث إن هذا ،رس يف كلية الطب دقرينه وعندي أن ،الصيدلية فيشتري الدواء
بد أن   وهكذا كل من يستعني م ال،ه من النافذةاملشعوذ ألقت اجلن ابن

، إال إذا أطاعهم يف كل شيء ومنه السجود هلم ووضع ينتقموا منه يوما ما
  !القرآن يف املراحيض وكتابته بدم احلائض

   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `a﴿ويف سورة األنعام 
b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n﴾ ]األنعام :
١٢٨.[  

 يعبدوهم ستمتاع الشياطني م أن، وإمنا انس ال اجلنوهكذا جييب اإل
يضعوا املصحف الشريف يف األماكن النجسة أو يكتبوه بدم و ويسجدوا هلم

تابة كويأمروم باالستغاثة بكربائهم و، أو بأي شيء جنس كما تقدماحليض
 كما ،عجمية غري مفهومه أو أمساء مللوك اجلنأمسائهم اليت هي غالبا أمساء أ

 ، أحد الذين تاب اهللا عليهم من أهل الطائف-مع ما قرأت-أخربين بذلك 
مريكيني ويسمونه ومن هذا االستمتاع فيما أحسب ما يفعله كثري من األ

  .مون من يف لندنيكلِّ فتراهم يف نيويورك ، وهو التخاطب عن بعد،"يالتلباث"
 وقد تتبعت أحدهم يف الشارع مث ،وأما يف جدة فالسحرة كثريون

 ، قرأت بعض اآليات فجاء مهروال ودخل البيتفترة وبعد ،اختفى عين فجأة



 

 
 

١٨٠٦ 

والعجيب أن هذا الساحر كان حمافظا على صالة اجلماعة ويأيت املسجد 
  .ببخور باستمرار

 ومن ،"سترولوجيا"ه األمريكان ومن أنواع السحر التنجيم الذي يسمي
 وقول بعض االت والصحف حظك هذا ،"برجك كذا"التنجيم قوهلم 

  .كذا األسبوع
 ومما يدل على كذبه أنه يولد يف الربج الواحد ،وهذا كذب قطعا

، ومن  ومن يكون أمريا أو حقريا، يكون غنيا أو فقرياالذكي والغيب ومن
فقال  ،ذروا املعتصم ولكنه عصاهم وكان املنجمون قد حيعيش أو ميوت،

  :أبو متام
  يف حده احلد بني اجلد واللعب ** نباء من الكتبالسيف أصدق إ

  ."أبو معشر املنجم"ومن املنجمني املشهورين يف اإلسالم 
ومن التنجيم اعتقاد أن االقترانات الفلكية هي السبب يف احلوادث 

يت جعلها اهللا عالمات  ال، ورمبا كان ذلك ناشئا عن الدالالت،األرضية
 أن "هرقل"حتدث يف السماء عند وقوع األحداث يف األرض، كما عرف 

 وليس ،ملك أمة اخلتان قد ظهر بالنجوم اليت كانوا يعرفون ا األحداث
  .، مث خيرج املنجمون ما كان صدقا مبئة كذبةبالتقومي الوضعي

 العلوي كما اهتز ومما ال يذكره املنجمون تأثري العامل السفلي يف العامل
 بالشهب أخرب إبليس أن رمي اجلنوكما  ،عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ

  .دث هو بعثته  وكان ذلك احل يف األرض،إمنا هو ألمر قد حدث
ومما يذكره املؤرخون أن قبيلة ثقيف ملا رأت الشهب كثرت يف السماء 

 ولكن أحد ، وقالوا هذه القيامة،هم وبيع مواشيهم يف عتق أرقائشرعوا
ال تعجلوا وانظروا إىل السماء فإن : قال هلم"  ياليلعمرو بن عبد"كربائهم 

 ، وإن رأيتموها تساقطت فهذا يوم القيامةهني،كانت النجوم باقية فاألمر 
  .ى حاهلا وإذا النجوم على حاهلافنظروا فإذا السماء عل

 ﴾E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O﴿وصدق اهللا 



 

 
 

١٨٠٧ 

 جعل : قال قتادة،]١٦:النحل[ ﴾1   0   /   .-﴿ : وقال،]٩٧:األنعام[
ا ورجوما للشياطنياهللا النجوم زينة للسماء وعالمات ي فمن قال  "،هتدى
  ."غري ذلك فقد تكلف ماال علم له به

قد التنجيم ف فمن صدق ب،ومن ذلك قراءة الكف أو قراءة الفنجان
  .اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد

هذا  و، صرحياًأما من اعتقد أن األثري هو خالق النجوم فقد كفر كفراً
 ،بطالا" ألربت آينشتاين"اليت أثبت " األثريية"الكفر هو ما تقوله النظرية 

  :أحد الشعراء العربقال  حىت ، كان بعض الناس يف حينها يصدق اوقد
   إله واحد وهو األثري **ران طاوخالق هذه األكو

 بل يدعي بعضهم أنه فلكي وإمنا هو ،وهلؤالء كتب كثرية يرجعون إليها
  :مستنبط أو مستمد مما كتبه البوين وأضرابه وأذكر منها

  .بن سبعنيامشس املعارف للبوين شيخ  -١
  ".ن ولسنكول"نسان وقواه اخلفية  اإل-٢
 ويقرأ جزءا من التلمود ، وهو كتاب يقرأ مفرداأو الظهور الزهور -٣

  ."الكاباال"أو " القباله"هم ا سحرعند اليهود السيما سحرم الذين مسو
  . أسرار الروح ملؤلفه عبدالرزاق نوفل-٤
خوان مث ، الذي كان من اإل القوى اخلفية للمؤلف أنيس منصور-٥

  .أصبح وجوديا واهللا أعلم مبا مات عليه
  :لضيق الوقت يف هذا االوهناك كتاب كثريون أذكرهم إمجاال 

  .، وراجي عنايتمنهم عبدالفتاح الطوخي، ورؤوف عبيد
  : كثرية منهااوينبغي أن نذكر هنا أن للشفاء أسباب

ما أودعه اهللا تعاىل يف اجلسم اإلنساين من مقاومة األمراض واملناعة 
ضغط الدم والسكري و  السرطان فكثري من الناس يعافيه اهللا من،منها

 ،واجلسم يطرد أو حياصر أي شيء غريببال دواء بشري،  ،وغريها
 والدم يتجمد بإذن اهللا ،والكريات البيضاء والبكتريا النافعة تتوىل الدفاع



 

 
 

١٨٠٨ 

 ..باألكسجني املوجود يف اهلواء وهكذا
قرره شيخ   وهذا ما،بعض األمراض تذهب بدون عالج وختتفي بذااو

 . واألطباء حديثا،بن تيميةاسالم اإل
 مدة حمدودة إذا انتهت ذهب املرض، -طبيا- األمراض هلا بعضو

 . مثال له مدة سواء عليك أخذت الدواء أو مل تأخذه"الرشح"كالزكام 
 .كثري من األمراض يعاجلها األطباء بالطب الكيماوي املعروف اليومو
 واملرضى واألطباء ال ،بعض األمراض يذهب بالرقية والدعاء والصدقةو
 .يعلمون

 ال أثر له ، ورمبا كان دور املعاجل أو املشعوذ، األسبابدتعدوهكذا ت
  .مطلقا إال اعتقاد املريض فيه وإحسانه الظن به

 ويسميه األفارقة ،"الزار"ومن البدع الفاحشة ما يسميه بعضهم 
 بل ، وليس له أصل يف الكتاب والسنة،"أموك" ويسميه أهل املاليو ،"بوري"

بري ، والتغ"بري أحدثه الزنادقةاد نوع من التغحدث يف بغد" :إن الشافعي قال
  يف ذلك الزمن هو ضرب بالعيدان على املخاد فكيف اليوم؟

جزيرة غري  ويف ،نون من أهل الكتابووجيوز أن يكون لنا أطباء مأم
 وكذلك ،صالح الدين األيويبل كما كان موسى بن ميمون طبيبا ،العرب

 قال شيخ ، العباس مث يف العثمانينيكان كثري من اخللفاء يف بين أمية وبين
إذا كان اليهودي أو النصراين وحنومها خبريا يف الطب  ":اإلسالم ابن تيمية

 كما جيوز له أن يودعه املال وأن يعامله، ،ثقة عند اإلنسان جاز له أن يستطبه
 مع من يثق وأصل ذلك هو أخالقه ، "وإذا وجد طبيبا مسلما فهو أوىل

فيه من اليهود، مث ما كان أيام الصحابة كالطبيب اليهودي الذي كان ايام 
  .ابن مسعود يف العراق

 األمر ،"السمنة"ومن مظاهر اإلمهال الصحي املعاصر انتشار البدانة 
عيادات وكتب ونشرات ملعاجلتها وحماربة أندية والذي يستدعي إنشاء 
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 مطاعم  قلة احلركة وكثرة األكل وعدم العمل، وإىل ويعزى ذلك إىل،أسباا
  . وأمثال ذلكالسكّرالوجبات السريعة وإدمان املشروبات الغازية وتعاطي 
 وتذهب إىل عيادات ،ومن العجيب أن بعض النساء ال تطبخ

  !التخسيس
كما أن دعاة إفساد املرأة يقررون الرياضة على النساء بزعم ختفيف 

  .ا الرجال وكأم عاجلو،وزن
د من فوائده وفيتاميناته ليكون  الدقيق ارإنتاج يهمهم وصانعو اخلبز

كما جيردون السكر الطبيعي من فوائده ورمبا يكررونه بعظام ،بزاأسهل خ 
وبذلك ينتجون ما يسميه األطباء  ،احليوانات اليت قد تكون ميتة أو جنسه

  ".السم األبيض"
 أكرب قدر من احملصول عن طريق التسمني واهلندسة الوراثية يهمها إنتاج

 فترى الدجاج املشبع باهلرمونات وترى األبقار ،والتالعب باجلينات الوراثية
 وأمثال ذلك مما يرفضه األطباء ، وترى الفواكه واخلضروات املعدلة،املسمنة

  .وخرباء التغذية ويبينون أضراره وما من جميب
األطباء إدمان استخدام اجلوال ومن اإلفراط الضار بالصحة وحيذر منه 

، وكذا أي شاشة مثل شاشة احلاسوب، ولذلك "املوبايل"أو " اخلليوي"
أضرار جسيمة على العني والدماغ، وقد نصحت الشركات الصانعة 

 ٢٤للجواالت باقتصار استخدامه على الضرورة، حبيث ال تزيد املدة يف 
ليضع جبانب اجلوال  دقيقة، ومن أراد معرفة ذلك بنفسه ف٢٠ساعة على 

  .بيضة ليجد أا استوت
فيوصي األطباء باستخدامه مرة واحدة يف " الكمبيوتر"أما احلاسوب 
  !األسبوع وللضرورة

وتقدم املسلمني الطيب ذهلت له محلة نابليون على مصر، وكتب عن 
  .الفرنسي" جومار"طبهم 

اخللفاء ما بناه " ناتاالبيمارست"ومن أشهر املستشفيات اإلسالمية 



 

 
 

١٨١٠ 

العباسيون يف بغداد وغريها، ومابناه نور الدين زنكي يف حلب ودمشق، وما 
بناه صالح الدين يف مصر، كما اشتهر عند املسلمني مدارس للطب منها 
مدرسة قصر العيين بالقاهرة اليت حولوها إىل كلية طب قصر العيين، وكانت 

ويتسابق اخللفاء املستشفيات اإلسالمية تقدم الدواء والغذاء والكساء 
  .واألثرياء لإلنفاق عليها والوقف هلا

ومن عجيب املستشفيات اإلسالمية أا كانت تنهى املريض عن 
  .استخدام إناء غريه، وتتلف اإلناء بعد استعماله ملرة واحدة

نقل الدم الشيخ الفاضل حممد املختار الشنقيطي كتب عن اجلراحة وو
  .طباء على ما قرره من أحكام شرعية يسري األفجزاه اهللا خريا وجيب أن

اهللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وجعله منتصب القامة، ومحى و
خمه بعظام اجلمجمة ومحى قلبه باألضالع وجعل خمرج األذى يف اإلنسان 
بعيدا عن وجهه، ومن تأمل يف خلقه ازداد عجبا، واستنبط الكثري، وعلم أنه 

  . على اإلنسان ال تعد وال حتصىتعاىل حكيم عليم، وأن نعمه
ومن املدهش لألطباء يف هذا العصر أن يكتشفوا أنه يف أبوال اإلبل دواء 

 للعرنيني كما يف حديث العرنيني  وهو الدواء الذي وصفه ،ألمراض كثرية
 البادية يف  يف صحته، ورمبا عجبوا أكثر إذا علموا أن أهلجدالالذي ال 

 من وأنه يشفي ا بإذن اهللا، ،جزيرة العرب وغريها ال يزالون يتداوون ا
  . أكثر املستشفيات تقدما يف أمريكا أنه ال أمل له يف الشفاءقرر

 حنن مل نكتشف له نيقولو" ال دواء له"وليت األطباء بدال من قوهلم 
ما أنزل اهللا من داء إال وأنزل له : (دواءا، فقد قال الصادق املصدوق 

 فلماذا ال يعترف هؤالء جبهلهم؟ ،)دواء، علمه من علمه وجهله من جهله
وملاذا جتري البحوث الكثرية يف دول عديدة من العامل للشفاء من السرطان أو 

  .وا له دواءإال ألملهم يف أن يكتشفالسكري أو الوباء الكبدي وأشباه ذلك؟ 
، وقد جاء "التراب"ومن وسائل العالج املعروفة قدميا وال زالت حديثا 

  ). بريقة بعضنا،تربة أرضناب: (يف احلديث
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  يعرف الطب احلديث بعض فوائد احلجامة كان رسول اهللا نوقبل أ
ه بذلك ومنذ ذلك اليوم استمر  وأمرته املالئكة الكرام أن يأمر أمت،قد احتجم

املسلمون على هذا الدواء وعلى الصيام واحلمية، وتقليل األكل حبيث ال يزيد 
 شيء ال أما التداوي باألدعية واألذكار فهو،  كما يف احلديثعن الثلث

  .نتوقعه من كافر مطلقا
والغربيون اليوم يأكلون ويشربون بالشمال كما يفعل الشيطان، 

  .، بل إذا أكلوا مسحوا باملناديلناديل وليس باملاءويستجمرون بامل
 السواك، وإعفاء اللحية وكل ذلك ثابت لدى ومما أرشد إليه النيب 

 وقد قرأت للدكتور صربي ،األطباء اليوم، فكيف إذا تقدم الطب مستقبال
عملية جراحية حبالقة حليته، أنه كل يوم جيري " طبيبك"القباين صاحب جملة 

فما كان أغناه عن ذلك، وله سوى الة كتب طبية مفيدة على أنه قومي 
 ح،وليس إسالميا، واليوم يقرر األطباء أن إعفاء اللحية هو العمل الصحي

حيث أن جروح احلالقة قد تكون منفذا للجراثيم وسببا اللتقاط العدوى 
 "ديكور"عفي حليته تدينا بل صحة أو خاصة بني األطباء، وبعض الناس ال ي

باإلضافة و، !، ويقولون ذلك حىت ال يظن الرائي أم مطاوعةكما يقولون
  اجللد أبعد عن يجد فاعلهإىل أن إعفاءها أقل تكلفة وأحفظ للوقت جت

عفاءها يؤخر من أعراض الشيخوخة عكس ما يفعله إ كما أن ،واحلساسية
 ،!قصد إثبات أم شبابب و،ا باملردانالغشاشون الذين حيلقوا تشبه

وإعفاؤها من سنن الفطرة وقد حرص كل األنبياء على سنن الفطرة ال سيما 
ا يشبه ذلك إخفاء التجعيد عند مم، وخليل الرمحن إبراهيم وحفيده حممد 

  .كثري من الناس
 ال يقتصر على املدخن فقط كما أن األطباء يقررون أن ضرر التدخني

بل يستنشق جليسه مع الدخان اجلراثيم وغريها مما ينفث، وإين ألعجب 
  .كيف ال تنهى كل زوجة زوجها عن حلق اللحية والتدخني، ومثله الشيشة

وزارة الزراعة األمريكية تصدر نشرة عن أضرار اخلرتير وامليتة والدم و
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بلغوا من اجلهل ملتزمون بذلك قبل  واملسلمون مهما ،واملنخنقة وأمثال ذلك
  .وجود تلك الوزارة بقرون

) الكحة(يقول األطباء الغربيون اليوم أن أفضل دواء لعالج السعال و
ة ماء زمزم وأنه شفاء ملا شرب له، وممن شربه املاء، فكيف لو عرفوا قيم

  .واكتفى به أبو ذر 
 مل حيرم علينا إال رحيم بنا عليم حبالنا وهو تعاىل ،يتة والدموحرم اهللا امل

 وال يباح شيء مما حرم اهللا إال للمضطر إليه، وقد قرر األطباء يف ،ما يضرنا
. ارة الزراعة األمريكية قرارا بإسالتهعصرنا هذا مضار الدم، واعتمدت وز

  . مساخل وحمالت للحالل أنشأوابواملسلمون يف الغر
هيئة كبار العلماء السعودية أحباثا تضمنت قول رئيس وقد نشرت 

ن الذبائح املخنوقة أسرع فسادا ويتغري حدى الشركات يف أمريكا اجلنوبية إإ
  . خبالف ما أر منها الدم،لوا فتصبح زرقاء داكنة، ولو حفظت جممدة

 ومن زار اليابان أو ،واوس يأكلون احلشرات والثعابني والكالب
علينا هو محد اهللا على ديننا لصني يرى ذلك عيانا، فالواجب كوريا أو ا

ستعالء به ودعوة هؤالء املنحطني إليه، وينبغي تعلّم الطب والتفوق فيه، واال
هذا علم غلبنا عليه أهل "وإن كان كما قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 

  .ني غري أن الغرب اليوم أصبح حمتاجا لكثري من األطباء املسلم،"الكتاب
شوع وابن ملكا  منهم ابن خبتيوقد اشتهر أطباء من أهل الكتاب

بذل "السموأل بن حيىي املغريب الذي كان يهوديا مث أسلم، وألف كتاب و
 أما ،"طبيب" واحتفظ بلقب احلكيم الذي يعين "اهود يف إفحام اليهود

  فروعالطب كله إذودراسات، الطب احلديث فما هو إال نتيجة جتارب 
ئي إىل ما يسمى اليوم الطب البديل الذي يسميه يالك انتقل الطب الكيمولذ

  .البعض الطب اإلسالمي كما مساه الدكتور أمحد القاضي
وملا يئس األمريكيون من الطب الغريب، انتشرت الشعوذة وسافر 
األمريكان حبثا عنها إىل شرق آسيا وشبه القارة اهلندية وإىل الصني وإىل القارة 
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ة، وأصبح أكرب مصدر داعم للشعوذة هو املال األمريكي، وأكرب منو اإلفريقي
 أن تؤمن بغري اإلسالم أمرا عاديا عند أمة آمنت ويعدللشعوذة هو يف أمريكا، 

  .بالشعوذة، فهي أمة ال قرآن لديها تستشفي وتسترشد به
 العمليات من الطب الذي جيري املسلمني أرقى دكان الطب عنهذا و
عمليات اجلراحة هلا فاحلصوات اليت جيرون ، املعروفة اليوماجلراحية 
 نباتات تفتتها وحتوهلا املسلمون  األطباء يستخدمأو املرارة الكليةالستئصال 

إىل رمل يرتل من اجلسم، وتصلب الشرايني وأمراض القلب يعاجلوا أيضا مبا 
بعضها يؤدي إىل مرونة الشرايني وشفاء القلب، وعرفوا أن الدهون حيل 

، والزجنبيل واملر يستشفون ا من أمراض مل يكونوا يعلموا، منها اليوم بعضا
هي مركبة  ، والعجيب أن أكثر أدويتهم مفردة فالارتفاع الضغط

هي كيميائية  كما كانت أدوية اهلنود والفرس والروم، وال) تناااذقربا(
  .كالطب املعاصر
حدة، وال سيما ارتفاع مشكلة االستطباب قدميا وحديثا واعلى أن 

 ال يستطيعه إال امللوك ،تكلفته ففي أيام الفراعنة كان الطب والتحنيط
 وحديثا يف أمريكا هو مرتفع ،-األغنياء فقط-والكهان وطبقة من الناس 

التكلفة وال يطيقه إال األغنياء ولذلك يد كل رئيس ألمريكا بإجياد تأمني ع
  .صحي للمواطنني

 أن  اليوم قاعدة طبية مشهورة وهيية يف الطبمن القواعد الشرعو
، ومن ذلك أن اهللا تعاىل حرم اخلمر اليت يشرا "الوقاية خري من العالج"

ن اخلمر ريات، وتقول آخر االحباث الطبية إ وأباح سائر العص،الغربيون اليوم
 هذا خالف -محانا اهللا وإخواننا املسلمني-تسبب سبعة أنواع من السرطان 

، غري سقوط هيبة شارا ، وما تسببه من حوادث كثرية األخرىاألمراض
  :دي حني قال البنهتصرفه كاانني وقد صدق ابن الورو

   كيف يسعى يف جنون من عقل؟**ودع اخلمرة ال تشرا 
ريكي بوش الصغري، وانظر إىل آثارها على من يشرا كالرئيس األم
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لعزاء يف كان يرقص ليلة ا بوش ن وكيف أ،وريس يلتسنوالرئيس الروسي ب
خفقت أمريكا يف سن قوانني حترمها إخفاقا يعرفه داالس، وانظر كيف أ

اخلاص والعام، وكيف جنح اتمع اإلسالمي يف املدينة يف ذلك حىت جرت 
  .ا أفواه السكك، فسبحان احلكيم العليم

 ا األكل الطبيعي والطازج، وقد تكلم شيخاسبأالوقاية من املرض من و
ه اخللق،  فييقلده ما خلق اهللا على ما مزيةبن تيمية رمحه اهللا عن ااالسالم 

مع وحنن  أي شيء طبيعي أفضل من أي شيء صناعي، واليوم يقولون إن
 بل إىل تسخري ،قاله األولون إقرارنا بتلك احلقيقة ال ندعو إىل البقاء على ما

ن االكتشافات يف هذا التطور احلديث خلدمة ما خلقه اهللا طبيعيا، وملزيد م
ومنو الشركات على اال، بعيدا عن استخدام ذلك يف زيادة األرباح 

  .حساب صحة الناس
، وجعل يف كل بيئة واهللا تعاىل جبوده ورمحته جعل الشفاء سهال ميسورا

  .، ولكن الناس يأبون إال ما كان معقداما يتداوى به أهلها
 يل ياديت بعض املرضى يشكويأيت إىل ع:قرأت ألحد األطباء قولهوقد 

 ولكن لو قلت له ذلك أو كتبته لرمبا سخر ،مرضه، فأعلم أن دواءه يف بصلة
 فأكتب له دواء رمبا يكلفه عشرة دوالرات أو أكثر ولكنه يتقبله بكل ،مين

  .سرور
 ويف الذرة ،ويف زيت السمسم شفاء بإذن اهللا ملعظم أمراض الصدر

 الصمغ العريب شفاء ألمراض املسالك  ويف،شفاء ألمراض العظام) الدخن(
 ويف املوز دواء لإلرهاق أما التفاح والعنب والرمان والبلح ففوائدها ،البولية

ال تعد وال حتصى، وعند االجنليز عبارة شهرية مفادها أن تفاحة واحدة يف 
   n  o   p   q   r   s﴿ :اليوم تبعد عنك الطبيب، قال تعاىل

t   u   v﴾ ]اآلية ]٤:الرعد.  
 ،لجروح باعتراف االطباء أنفسهملشفاء بإذن اهللا أفضل العسل هو و

 زميلنا يف اجلامعة وقد حدثين األخ الدكتور الداعية حممد بن سعيد القحطاين



 

 
 

١٨١٥ 

مث يف احلاير، كيف عاجل أبناًء له بالعسل كما حدثين زعيم جماهدي الشعب 
  .األورومي، كيف أن ااهدين يتعاجلون بالعسل

الظرم، وهو ) قاتالت اجلراثيم(ملعقمات اليت يبثها اهللا يف الكون ومن ا
ينبت طبيعيا، ومنه أشكال، ويتميز بقوة رائحته، ويسميه الغربيون الفالندر، 
ومن أشكاله ما يسمى يف بعض جزيرة العرب اخلزامى، ويقال له إكليل 

  . ومنه يستخرج الفكساجلبل،
ن من أنفس البضائع، ومما يعاجل من الذي كا) املر(ومن األدوية الطبيعية 

ل كثري من الغربيني يستخدمه لذلك وحيمله األمراض ارتفاع الضغط، وال يزا
  .ري الذي له فوائد كثريةعه، ومما يتوفر عندنا اللبان الشحم

وقد كثرت املستشفيات يف املدن اإلسالمية حىت أا بلغت يف قرطبة 
شفيات اإلسالمية الفصل التام وحدها مخيسن مستشفى، ومن مميزات املست

بني الذكور واإلناث، فالنساء يعاجلهن نساء، والرجال ال يعاجلون النساء إال 
  .عند الضرورة

، إذ يعاجلون القلوب األنبياء كاألطباء بل هم أعظمومن العجائب أن 
 والطبيب يكتب الوصفة للمريض واألبدان معا، وعلى املؤمن التسليم هلم،

أما الفالسفة ويتبعهم يف ذلك . م تتركب أو تتكوندون أن يتحدث م
  .التجريبيون فإمنا يبحثون يف التركيب والكيفية ال يف الغاية والغرض

العلم حيدثك عما كان والدين حيدثك عما " ":اينشتنآي" قال وقد
، واألطباء اليوم حيدثونك "عارضان، إذ لكل منهما جمالهسيكون ولذلك ال يت
  !هري، ولكن الروح أين ذهبت، ال يعلمونعن سبب الوفاة الظا

واهللا تعاىل أنزل الكتب وأرسل الرسل هلداية الناس اليت ال حتصل هلم 
 لكي ،بالعقل وال بالتجربة، وأمر أن نسري يف األرض ونتفكر يف الكون

ن القرآن حق وأن النبيني حق أوحق نستخرج العرب ونتعلم األدلة على أنه 
  .وأن البعث حق وهكذا

 يتعارض أن يكون اإلنسان عاملا بالكيمياء أو الفيزياء أو الفلك أو الو
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اهلندسة أو احلساب مع كونه مؤمنا باهللا موقنا بالبعث، بل هذه العلوم كلها 
إذ هي جزء من التفكر املطلوب ) علوم التوحيد املساعدة(يصح أن نسميها 

ا ممن يتعلم العلوم منا، ولذلك جتد من يتعلم هذه العلوم غالبا يكون أكثر تدين
وتشوا الفلسفات البشرية كعلم النفس واالجتماع " إنسانية"اليت يسموا 

والسياسة واإلعالم، وقد اعتمد الكونغرس األمريكي متويل العلوم الطبيعية 
  !دون متويل العلوم اإلنسانية

ومن الطب الذي عرفه املسلمون وتفننوا فيه طب األسنان فاملسلم 
 وهذا خري من الفرشاة اليت ال حيملها معه ،ك عند كل صالةيستخدم السوا

 والسواك يستخدمه حىت ساكن الغابة إذ هو يصلح من أي ،طوال اليوم
ترك أسنام يصيبها  الصحابة على السواك واهم عن  وحث النيب شجر،

 وهذه البقايا تتسبب يف يا الطعام،ار الناتج عن تراكم بقاصفرالقلح، وهو اال
  . كما أا تتسبب يف اجلري والروائح الكريهة،أذى املالئكة

 الذي كيشريا من املسلمني أطباء كثريون منهم احلسني بن وقد نبغ
العضدي، وألف كتابا يف الطب مساه " البيمارستان"كان طبيبا يف املستشفى 

  ".الكناش"
ر وقلع السن وجراحة الفك كما عرف املسلمون احلشو واجلسو

نوا سبب خنر األسنان وتسوسهاوأمراض اللثة، وبي.  
 استخدام الزرنيخ مثله ال يزال الطب الغريب يستخدمه ووبعض ما أورد

  .والزيت والكافور
ث عنه األطباء دأما استبدال األسنان فهو معروف منذ القدم وحت

نباشني كانوا ينبشون  مثل كون السن من الذهب مثال، بل إن ال،والفقهاء
  .قبور املوتى الستخراج أسنان الذهب

  . وشخصوه وعرفوا أسبابه وعالجهلبخركما تكلم املسلمون عن ا
ونباتات التخدير كانت معروفة عند العرب وكان األطباء يستخدموا 

  معروفاًلتخدير املرضى حني جيرون هلم العمليات اجلراحية، وكان التخدير فناً
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 أن األطباء ملا  ذكر املؤرخون يف سرية التابعي عروة بن الزبري آنذاك، حىت
إذا دخلت يف :  فأىب، وقالخمدراًقرروا قطع رجله أرادوا ختديره بأن يشرب 

 .الصالة فافعلوا ما شئتم
 إىل الوقاية من األمراض  ونبيه أرشد اهللا تعاىل يف القرآن الكرميوقد 

وأجنع أساليب العالج، وقد جاءت النصوص بكليات عامة يف الطب 
ث على معرفة  وتركت التفصيل للتجربة البشرية مع احلالعضوي والنفسي

  . وعلى التداويذلك
وأنا ألقيت حماضرة عامة يف جامعة أم القرى، فسألين سائل كيف عاجل 

بالرماد حيث أحرقوا حصرياً وذروا رماده :  جرحه يوم أحد؟ فقلت النيب
الرماد ال تعيش فيه : لفقام أحد األطباء احلاضرين وقا. على جرح النيب 

مون على ج ومل أكن أعلم عن ذلك قبل قوله، وقد جرى املسل! اجلراثيم
الطب النبوي وبنوا لذلك املشايف، وقدروا األطباء جدا ولو كانوا من أهل 
الكتاب، وكان للعرب طبهم قبل اإلسالم واشتهر بذلك احلارث بن كلدة، 

 على خصال الفطرة ومنها اخلتان وقص األظافر  رسول اهللا مث حث
الطب اليوم ال ينكر شيئاً من ذلك بل يتحدث عن فوائده وإعفاء اللحية، و

  .ومزاياه
و  أو يرشد إىل أفضل األدوية أ، أن يداوي النيب بغريب وليس 

 يف أي  مل يتعادياواإلسالم الطب  أن يفيوصي هذه األمة بالتداوي، ولكن
  . كما حصل يف الغربوقت

 الطيبات كما ذكر اهللا تعاىل عنه وحرم اخلبائث، ومن وأحل 
اخلبائث املنتشرة اليوم اخلمر واملخدرات والتدخني، وكلها ثابت ضررها عند 
األطباء، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أكل حلم اخلرتير 

  .ب من السباعوامليتة وذوات املخلب من الطري، وذوات النا
وقد سبق املسلمون الطب املعاصر إىل علم األجنة أخذا من كتاب اهللا 

  .، وكان هلم قصب السبق يف الطب الوقائي وغريهوسنة رسوله 
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أخرب صلوات اهللا عليه أنه ليس من كل املاء خيلق الولد، وبني قد و
اجلنني ذكراً أو أنثى، وبني أن النطفة إذا كيف يكون الشبه وكيف يكون 

 ليلة حتولت بإذن اهللا، وكثري من كالمه صلوات اهللا عليه يف ٤٢مضى عليها 
  .علم األجنة مل يعرفه الطب إال حديثاً

منها ما نراه اليوم من قدرة إخواننا : وللصوم مثال فوائد طبية عظيمة
معاء اخلاوية باإلضراب ااهدين يف سجون الصهاينة على فرض معركة األ

  .عن الطعام مددا قد تطول، واليهود يعجبون لذلك وبعضهم ال يصدق به
إنه ليس يف القرآن ما خيالف " موريس بوكاي"وقال الدكتور الفرنسي 

  .العلم أبداً
، بل إن القرآن قد سبق العلم وزاد عليه، فاهللا تعاىل أعلم من كل طبيب

  .قرآنعملنا مبا يف الالطب ولو خالفه 
اخلليل بن أمحد رمحه  -خبري العلوم-وعلم الطب كله فروع كما قال 

اهللا، أي أنه جتارب بشرية خمتلفة، واليوم نرى الطب العريب والطب اليوناين 
لروسي والطب الصيين والطب األملاين، والطب احلديث الذي والطب ا

  .يسمونه الطب البديل
خلرف الذي يسمونه ويعجز الطب الغريب اليوم عن عالج مرضى ا

ويقولون إن أفضل وقاية منه هو أكل الفول، أي أن التواضع هو " الزهامير"
احلل، وقد ذكر الذهيب رمحه اهللا أن من حفظ القرآن قل أن يصيبه اخلرف، 

 وبعض أن حيفظ القرآن؟وهو كافر وممثل " رونالد رجيان"وهل ميكن ملثل 
  .آنالكبار يذهب عقله ولكن ال يذهب حفظه للقر

هذا مع أن املسلمني عرفوا عالج كل مرض، وميكن تعلم الطب حىت 
 الطب؟ كيف تعلمت(لت أم املؤمنني عائشة من أقل الناس حتضراً، وملا سئ

 ) ويصفون له ما يتداوون به فأمسعهكان األعراب يأتون إىل النيب : قالت
كيف يسأهلم الرسول الكرمي بنفسه عن جتارم وقد تقدم قوهلا، فانظر 

  .البشرية وكيف حتفظ ذلك أم املؤمنني عائشة
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ي اليت يصفها وال يزال الطب البديل اليوم يعتمد على األعشاب وه
البدو ويتداوون ا، وقد حدثين أحد كبار األطباء املعاصرين أن طبيبا غربيا 

  .جرياتكاد جين حني رأى ما لدينا من النباتات والش
والغرب، " هاريف"وعرف املسلمون الدورة الدموية قبل أن يعرفها 

  .وباألدوية النبوية عاجلوا ما يسمى اليوم ضغط الدم دون أن يسموه كذلك
وأخرب صلوات اهللا عليه وسالمه بأنه يرتل الوباء يف ليلة من السنة، 

  .والوقاية منه تكون بتغطية اآلنية ولو بعود معترض
فقد خطّأ ابن اهليثم وغريه من : بصارلعيون أو يف اإلأما يف طب ا

واليونانيون من قبل، وعدلوه مبا يعلمه " أرسطو"األطباء املسلمني ما كتبه 
  .كل خمتص

واألطباء اليوم يوصون بترك مشاهدة ما يضر العني ال سيما شاشات 
احلاسوب والتلفاز واجلوال، كما أن الغربيني يصدرون قوانني لتحديد 

دة التلفاز خصوصا األطفال، واملسلمون أوىل من الكفرة بذلك، مشاه
  .وأخطر منه األلعاب االلكترونية وهلا مضار عقدية ونفسية وعضوية وأمنية

وأوصى صلوات اهللا عليه بالقسط، والصرب، والسنا، والسنوت، واإلمثد، 
 الكي ، وأخرب أنوالعجوة، واحلناء، وإلية شاة أعرابية، وبألبان البقر ومسنها

، وبالتلبينة، واحلجامة، وداوى صلوات اهللا أسلوب للعالج غري أنه مكروه
  .وأوصى بإطفاء السرج عند النوم كما تقدمعليه وسلم بألبان اإلبل وأبواهلا، 

كما أرشد إىل الرقية والكمأة، وأخرب أن العني حق، وى أن يورِد 
عض هذه األدوية النبوية  من اذوم، وبالسليمممرِض على مصح، وأن يدنو 

ال يعرفها الغرب أصال خصوصاً الرقية، ورمبا أخطأ فيها أو بالغ كالعني 
 أما التداوي بالقرآن أو بالصدقة والدعاء فذلك من خصائص ،واحلسد

اإلسالم اليت ال يعرفها الغربيون، وكون املرض قد يكون خرياً ال يعرفه 
  .، وكذا كونه ختفيفا من الذنوبالغربيون

وقد أرشد صلوات اهللا وسالمه عليه إىل الطب الوقائي وسد كل طريق 
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يؤدي للمرض، وذلك أنه حث عليه الصالة والسالم على النظافة يف أحاديث 
 أمر بالوضوء والغسل، وحث على السواك والطيب  ومنها أنه كثرية،

ذى عن الطريق من شعب اإلميان، وأمر ونظافة الشعر، وبني أن إماطة األ
، وحث كل قادر على أن تظهر بنظافة األفنية وال تكون قذرة كأفنية اليهود

  .نعمة اهللا عليه
وأمر اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي بأخذ الزينة عند كل مسجد، وبني أن 

  .، فليس من اإلسالم الوساخة وال ترك الزواجالنصارى ابتدعوا الرهبانية
عرف الغربيون أن كثرياً من األوجاع واألمراض أصلها الذنوب وال ي
  .كما تقدمواملعاصي، 

 وهكذا احلضارة اإلسالمية يف كل زمان ومكان هي حضارة النظافة
فاإلسالم ، إذ يأمر اإلسالم بالغسل والوضوء والسواك والرقي، ظاهرا وباطنا

 يكسو العراة، وهو الذيهو الذي ينقل اتمعات البدائية إىل التحضر، 
وجوباً على األكل، ويبيح للمضطر أن يأكل ما يسد رمقه من اجلوعى وحيث 

وتعجبين قصة العامل اهلندي املسلم م على الناس قتل أنفسهم، امليتة، وحير
قدمي أنظف من وجهك؛ فأنا أغسلها : الذي قال لرئيسه النصراين يف العمل

  . مرة واحدة فقط-لتهإن غس-مخس مرات يف اليوم وأنت تغسل وجهك 
 ﴾à   á   â   ã﴿واملاء البارد عالج قرآين وهبه اهللا لعبده أيوب 

، وال يزال يوصي به األطباء وأهل التجربة، ومن فوائد االستحمام ]٤٢:ص[
أن احلمى من (باملاء البارد أنه خيفف احلرارة يف اجلسم، وقد ثبت يف احلديث 

  ).فيح جهنم فأبردوها باملاء
الذي هو أصل كل  اهللا تعاىل بالد املسلمني بالغذاء النافع وقد أكرم

  اللنب والتمر، فأما اللنب فهو غذاء كامل ولذلك يعطىدواء وأفضله، ومنه
 لألطفال فيغين عن كل غذاء، وأما التمر فهو غذاء وفاكهة وحلوى، وحده

، وال حيتاج إىل حفظ، وأي بيت ليس فيه متر جياع أهله كما يف احلديث
 حتدث األطباء عن فوائده ومنهم الدكتور صربي القباين، كما قال بعض وقد
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 مترة يغين عن وجبة كاملة، مع أن الثابت يف السنة ١١خرباء التغذية إن أكل 
 كان يزود اجليوش بالتمر، ورمبا كانت إدارة التموين أو والسرية أن النيب 

ده حمدودة يف جراب من التمر حيمله القائد كما حدث أليب اإلعاشة يف عه
عبيدة بن اجلراح الذي كان يعطي كل فرد من اجليش مترة واحدة يف اليوم، 
وهكذا تغذى إخواننا ااهدون اليوم يف غزة ملا حارم اليهود عليهم لعائن 

  .اهللا
التمر من ولو أنك قرأت مثال ما قررته وزارة الزراعة األمريكية عما يف 

  .حىت النوى جيعلونه قهوة ويبيعوا، الفوائد، حلرصت عليه دائما
جتد املاء وأفضله على اإلطالق ماء زمزم ) اللنب والتمر(وبعد هذين 

  .الذي ال يعرفه الغرب قط
 ومع ذلك أثبت األطباء الغربيون أكالً،رة أقل احلبوب ورمبا كانت الذُّ

س يف أفريقيا خري من الدقيق األبيض الذي أنفسهم أن الذرة اليت يأكلها النا
ما تتدىن نسبة يصيبهم سرطان األمعاء، بينف ،ليس فيه ألياف ويأكله الغربيون

 يف أفريقيا الفقرية، ويف الغرب حيثون على النخالة ويبينون  كثرياًذلك
  !فوائدها

كما أن اهللا تعاىل جعل يف بالد املسلمني هذه الشمس اليت قد نكرهها 
احلرارة عندهم تأذوا ورمبا ا تقتل اجلراثيم، أما الغربيون فإذا زادت مع أ

ماتوا، وال يبايل إخواننا األفارقة أن حيجوا يف الصيف، أما الغربيون فيختارون 
  .حلجهم فصل الشتاء

وكثري من األطباء يوصون بالغذاء وليس بالدواء، وألف يف ذلك 
، كما ألف "جملة طبيبك"وفة والدكتور صربي القباين صاحب املؤلفات املعر

الذي يسمونه زعيم علم التغذية يف العصر احلديث " جايلورد هوزر"الدكتور 
" هوزر"هكذا ترمجه أمحد قدامة، ومن أقوال ) الغذاء يصنع املعجزات(كتابه 

  ".إن حلم اخلرتير ال يدخل يف أي نظام غذائي صحيح: "الشهرية
يتون شجرة مباركة، كما أن ويف القرآن الكرمي ما يدل على أن الز



 

 
 

١٨٢٢ 

زيتها خري من الزيوت األخرى، والناس اليوم يتسابقون إىل هذه الشجرة 
وزيتها، واألطباء ينصحون بزيتها وأنه حيل الدهون الضارة خاصة ما يسمى 

  .، وأنه يقي بإذن اهللا من السرطان وغريه"الكولسترول"
  .ثرية يعرفها األطباءني الذي يكثر يف بالد الشام فيه فوائد ككما أن الت

وقد قرأت أن طبيباً يابانياً أسلم ملا رأى فوائد التني والزيتون، وأن 
تركيبهما كيميائياً هو كما يف القرآن، أي أن نسبة كل منهما لآلخر هو 

  .امنسبة عدد اآليات فيه
وإىل هاتني الشجرتني يعزى ذكاء أهل الشام، حىت أن بعضهم قال إن 

 يف كل بلد يتيح هلم ذلك إال يف بالد ،ة والتجارةرو الثاليهود يسيطرون على
ل الشام أذكياء واهللا تعاىل أعلم، والناس هنا يف السعودية الشام؛ ألن أه

يستقدمون اخلرباء باملال، إال أهل الشام فإم يدفعون املال للكفيل ويقولون 
  .شهرياً) كذا(دعنا نعمل ولك منا : له

 حيب القرع، ويقول األطباء اليوم إنه عالج للربوستات، وكان النيب 
 ذات اللون األصفر أو الربتقايل اليت ال يوجد عالجها إال يف اخلضروات

  .كالقرع واجلزر
والطب النبوي جيمع بني رخص السعر وجمانيته، وبني عظيم الفائدة 

  .وقاية أو عالجاً
إن نسبة طب األطباء إىل الطب النبوي : " اهللا ابن القيم رمحهقرروقد 

، وأورد مسرداً ، ونقل إقرار أألطباء بذلك"كنسبة طب العجائز إىل طبهم
 يف احلديث من النباتات واألدوية النبوية مرتباً على حروف مبا وردأجبديا 

  .املعجم، وطبعه بعضهم مستقالً عن اهلدي
اليت ألفها املسلمون مثل وكانت جامعات أوروبا تدرس الكتب الطبية 

  .وكتب احلكمة على اختالفها، واستمر ذلك قروناً" القانون"كتاب 
وكان السلف الصاحل منذ عصر النبوة يشرب بعضهم سؤر بعض، 
واألطباء اليوم يقسمون البكترييا إىل نافعة وضارة، ويوصون أال تقتل النافعة 



 

 
 

١٨٢٣ 

  .كأن يعصر الليمون يف الفم مباشرة
اء اليوم بالعودة إىل الطبيعة، فتجدهم مثالً حيثون على وينادي األطب

  الذي يشتريه الغربيون"د"املشي وعلى التعرض للشمس الكتساب فيتامني 
، وحيثون على احلفاء وعلى شرب املاء من الزير أو وإال أصام الكساح

لدخن والسمسم ابدون ثالجة، وأكل الفاكهة واخلضار طازجة، وعلى أكل 
  .والزعتروالربدقوش 

وكل سلعة يريد أهلها رواجها يكتبون عليها طبيعية، وإذا كانت خلقة 
  .اهللا أفضل فكيف بوحيه وهداه الذي هو أعلى وأعظم

كما أن الطب يتغري ويتطور وهكذا كل علم بشري، فقد كان األطباء 
 عما يضره، كانوا إذا اشتكى أحد بطنه محوهحيذروننا من أي شيء حار، و

  .ون به األشياء احلارة، وقد اختفى ذلك اليومأول ما يبدأو
ويقول األطباء املعاصرون إنك ال جتد مثال هنديا له كرش؛ ألم 

ن به  وكان األطباء حيذرون من الشاي ويقولون إيأكلون الفالفل احلارة،
ويقولون أنه ال يعاجل إال احلديد إذا زاد، وهذا مرض نادر، وهم " نيكوتني"

  . وقس على ذلك،د السرطان وحيثون عليهاآلن يقولون إنه ض
على أن الصرب خري يف كل حال، مع جواز التداوي، بل رمبا كان 

 خري اجلارية اليت التداوي واجبا علينا لضعف إمياننا وقلة صربنا، والنيب 
رب وهلا اجلنة، كان يصيبها الصرع بني أن يدعو اهللا هلا فتشفى، وبني أن تص

فاختارت األخري، وإمنا طلبت منه صلوات اهللا وسالمه عليه أن يدعو اهللا أال 
  !!ولو كانت هذه املرأة غربية النتحرت .تتكشف فدعا هلا

واملقصود أن ما يبذل له األطباء جهودا شاقة ويستمر ذلك أجياال 
 اه النيب ويستغرق مددا، يأخذه املسلمون من دينهم سريعا أو يعلمهم إي

لألطباء يف أحد " أوريفيا"بال مثن، وهذا ما قالته الطبيبة األمريكية 
  .املستشفيات األمريكية، وأعلنت إسالمها بسببه

 يف الكون وهلا عالقة بالطب الشم، وقد ومن العجائب اليت أودعها اهللا
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بأن يشم ريح قميص يوسف منذ أن أكرم اهللا نبيه يعقوب عليه السالم 
فصلت العري من مصر وهو بالشام، وأعطى بعض احليوان منه ما ليس 
لإلنسان، وبه تعرف األم صغريها، ويعرف الصغري أمه، وعوض الثعابني به 

  .عن ضعف السمع
وأنه لو عصبت عيين بعض احليوان ونقلته إىل مكان آخر الهتدى وعاد 

  .شي خلقه مث هدىإليك، فسبحان الذي أعطى كل 
  .والشم ال حيتاج لغريه كالبصر الذي حيتاج للضوء

 ينسبون األمراض للجراثيم وهي كائنات دقيقة علم واألطباء اليوم
 احلاوي  وحتدث عنها صاحبالصؤابةاألطباء املسلمون عنها وكانوا يسموا 

 كان الغريب بستة قرون، ومنها ما ميكن رؤيته بالعني اردة ملن) هوك(قبل 
بصره حادا كاإلميبا، كما حتدث عنها اإلمام أبو حممد بن حزم وقال إا 

، وعرفه حشرات صغرية تعيش يف املستنقعات، وذلك ما أثبته ااهر احلديثة
باستور وفلمنغ، علما بأن املسلمني كانوا يستخدمون الزجاج للتكبري وممن 

  .استخدمه شيخ اإلسالم ابن تيمية
وعة طبية ضخمة ظل الغرب يعتمد عليه قرونا، وكتاب احلاوي موس

  .وال يزال من أهم مراجع الطب البديل
ويقول بعض األطباء اليوم إن أول غرفة عناية مركزة هي اخليمة اليت 

 لسعد بن معاذ جبوار بيته الشريف، وإن أول أخصائية اجتماعية بناها النيب 
  .خ هي الصحابية رفيدة األسلميةيف التاري

وخنتم الكالم عن الطب ببيان أن الفارق بني عملنا بكالم األطباء 
 وكبري، فنحن نأخذ كالم األطباء من باب إيكال وعملنا بكالم األنبياء عميق

األمر إىل أهل االختصاص الذين هم أعلم منا وأكثر خربة، وهو على أية 
  .حال يؤخذ على سبيل التجريب

 ما يوحي اهللا به إىل األنبياء فنأخذه على سبيل التسليم واالعتقاد أما
 .املطلق بصدقه والتقرب إىل اهللا به



 

 
 

١٨٢٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الصناعة -٣
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 طور ،وحلاجتنا الدائمة إىل الصناعة احلربية،  ألننا أمة اجلهادنظراً
 املسلمون ذلك ومل يعيشوا على االسترياد كحالنا اليوم، وعرف املسلمون

 وكان أول األمر ، يف حصار الطائف وأول من استخدمه النيب ،"املنجنيق"
 ويقوم العسكر ،بدائيا يقوم على وضع حجر كبري له حبل مطاطي ضخم

  . مث طوره املسلمون،بضرب احلبل بالسيوف فينقطع وينقذف احلجر
ها املسلمون يف معاركهم ومنها  صناعة املدافع اليت استخدممث نشأت

 واشتهر يف التاريخ املدفع السلطاين الضخم ، مع التتر"عني جالوت"معركة 
على   وأشرف،الذي استخدمه السلطان حممد الفاتح يف فتح إسطنبول

املنافع " مث كتب الرئيس ابن غامن كتابه ،"انبأور"صناعته املهندس اري 
  ."عللمجاهدين يف سبيل اهللا باملداف

 يف حصار الطائف كما عرف املسلمون الدبابة واستخدمها النيب 
  . وكانوا يصنعوا من اجللود آنذاك،أيضا

ها أثناء حروبه ، ومنهم تعلَّم الغرب بناءوعرف املسلمون بناء القالع
 احلروب انتقل ا  قفزة نوعية يف تاريخ بناؤهاكانو ،الصليبية مع املسلمني

 عليها إال اختراع البنادق واملدافع ، ومل يقضالناس من احلصون التقليدية
 ومن أشهر القالع عند املسلمني قلعة دمشق اليت سجنوا فيها شيخ ،احلديثة
شاش اإلمساعيلي احلسن بن  ابن تيمية، وقلعة آملوت اليت سكنها احلاإلسالم
  . وقلعة شقيفهرة، وكذا قلعة حلب، وقلعة صالح الدين يف القاالصباح
 وهي قلعة كبرية ،يف العصر العثماينعرف املسلمون بناء القشالت و

  . ومن أشهرها القشلة اليت مبكة،وي عددا من اجلنودحت
 ،قطاعي عندهم واملدفع قضى الغرب على العصر اإلوباختراع البنادق

  .إلقطاعيونالذي كان يعتمد أساسا على القالع اليت يسكنها النبالء ا
 ،"الطوجبية"وكان املسلمون أيام الدولة العثمانية يسمون إدارة املدافع 

ن  ضباط املدفعية العرب شعيب ب ومن،"طوب قبو"ويسمون أماكنها 
  وقد قال ، لسالح الطوجبية يف أا الذي كان قائداً،عبداحلميد الدوسري



 

 
 

١٨٢٨ 

أال إن القوة ( :]٦٠:األنفال[ ﴾®   ¬   »   ª   ©   ¨﴿ :يف قوله تعاىل
  .)الرمي

وهكذا طور الغرب الدبابات ورامجات الصواريخ واألسلحة اليت ختترق 
 وكما فعل ، كما فعل األمريكان يف ملجأ العامرية يف بغداد،التحصينات

  . والغوطةالروس يف حلب
 ما متويهاات الدفاع كما عرفت وزارات احلرب الغربية اليت مسوها وزار

 ومن أشهرها ، بصنع الدبابات ذات املدافع،يتركب من املدفع والدبابة معاً
 اليت وضع ااهدون يف ، اإلسرائيلية"مريكفا"ودبابة ) ٧٢يت (الدبابة 

  .فلسطني هلا لغما شطرها شطرين
 وكل ما حتتاجه وقد أصبحت تركيا اليوم تصنع الدبابات والطائرات

  .سكريةالصناعة الع
فقدنا العز يوم فقدنا : (وقدميا قال أحد أمراء املسلمني يف األندلس

  .، فماذا نقول اليوم)القلعة
  .وقد آثر الفاحتون املسلمون القوس الفارسية على القوس العربية

 أن املسلمني كانوا إذا حاصروا الروم ،وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية
 وأيقنوا أن النصر ، استبشروا بذلك، وشتم النيب  من احلصنفأطل أحدهم

 يف عصرنا وهذا ما نرجوه،  إذ أنه مل يشتمه أحد إال هزمه اهللا وأخذه؛قريب
  .احلاضر

وإذا تتبعت قصة الصناعة اليابانية وكيف أن األمريكيني أكثر إقباال 
ت بإعدام االمرباطور الياباين  وجدت أا ابتدأ، من الصناعة األمريكيةعليها

 وقد قلدوا الغربيني يف ، الذين عادوا إىل اليابان،ألوائل املبتعثني اليابانيني
شبعون ت وابتعث قوما آخرين ذهبوا وهم م،لباسهم وعادام وشعورهم

قارن بني حال هؤالء اوس ف ، انيشبعتا مو وعاد اوسية،بالثقافة اليابانية
 ولكن كيف ،قتل كل من يقلد الغربوال أقول ي! منيوبني حال املسل
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 ومن ثبتت ،يكونون وزراء أو رؤساء؟ مع أن الواجب هو حماكمتهم شرعا
  . وال جيوز تعيينه يف أي منصب،ردته وجب إقامة احلد عليه

ني ندي ولكن التايل،وذا ال تتفوق علينا تايالند اليت هي بلد غري نفطي
 مث ،بتدأت تايلند صناعتها جتميعا ملصنوعات غريها وا، العامل بصناعتهماغزو

حني عجزت الدول  يف ، مث أنتجت صناعتها هي كالسيارات،تقليدا له
 فقد كان أمهاتنا ، وهكذا بدأت اليابان،نتاج سيارة واحدةالعربية كلها عن إ

يوصينا بأن من  مث أصبح اليوم ،)جاباين(حيذرننا أن يغشنا البقال فيعطينا 
  ).جابانية(ناعة تكون الص

أما حنن فإذا صنع اخلواجات شيئا لشركة عربية مثل شركة النيل يف 
 ، وضعوا عليه أمساء غربية ومصطلحات غربية، والدوائية يف السعودية،مصر

 ولو بقينا على هذه احلال ، وال علم وال لغة،وكأننا أمة متسولة ال حضارة هلا
  .قرونا مل نتقدم خطوة واحدة

ن تايالند قل مثله عن تايوان وسنغافورة وهونج كونج ومثلما قلت ع
  ! والسوق املستهدفة لبضائع هؤالء مجيعا هي السوق اخلليجية،والفلبني

االحتفاظ بعاداا وتقاليدها إال املنافقني من على وهكذا حترص كل أمة 
 فهل تفرط إجنلترا ، وليس ذلك خاصا باليابان بل حىت العامل الغريب،املسلمني

 وهل يفرط االجنليز والدول التابعة هلم ؟ريكا مثال يف امليل والياردة والقدموأم
 وهل تفرط اهلند يف عبادة البقرة؟ ؟يف قيادة السيارة عكس كثري من الدول

وهل يفرط اوس عامة يف تقديس متاثيل بوذا؟ وهل يفرط النصارى يف رسم 
؟ وهل فرط اليهود هوهي ترضع أو وأمه ،صورة املسيح مصلوبا كما يعتقدون

  ؟يف مشعدام وعربيتهم وهيكلهم املزعوم
فكيف يقف بعض الناس عائقا عن التقدم الصناعي راضيا باالسترياد من 

  الغرب؟
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أذا أمرنا اهللا الذي أنزل مع الكتاب احلديد، وجعل للحديد فائدتان 
فع ، ومنا)أي اجلهاد يف سبيل اهللا(نصرة الدين : مذكورتان يف القرآن مها

  .للناس كالصناعة
  .ومن اخلطأ حصر فائدته يف جانب واحد فقط

ر الكافرين واملنافقني تؤخر التطور الصناعي إىل اهللا يف نظ الدعوةو
 ،قرارمان واالست وتعكر عليه األمن واأل،م على اتمعللبالد وجتلب الشؤ

  يريدون منع حترير املرأة-حسب رأيهم-املتطرفون دعاة اإلميان فهؤالء 
 ويريدون حظر املشروبات ، وال يعترفون بقداسة أولياء اهللا،والسياحة

 وحماربة البنوك وأمثال ذلك مما خيشى معه تبديل ،الروحية وقفل دور السينما
 والتعويق  كما قال فرعون وقومه، وإظهار الفساد يف األرض!الطريق املثلى

  !إىل آخر تلك التهم، عن االلتحاق بركب التقدم العاملي واحلضارة اإلنسانية
األمنية واالقتصادية :  ااالتيففهل حالنا أيام الصحوة كحالنا اآلن 

  .والعسكرية والصناعية
  ، ونتطري مبن يدعوننا إىل اهللا؟وكيف حنيي التشاؤم اجلاهلي القدمي نفسه

 وتطري ، وتطري فرعون وقومه مبوسى،وقدميا تطريت مثود من صاحل
 ، وإذا كان أولئك األنبياء األخيار مشئومني،أصحاب القرية باملرسلني

 فكيف يكون ،يعكرون األمن ويقاومون الوحدة االجتماعية واللحمة الوطنية
  ؟تباعهم من الدعاة إىل اهللاأ

 عند هؤالء والذين يريدون تصحيح املسار وبدء الطريق من أوله هم
، الفرقة يدعون إىل ،إرهابيون تكفرييون طائفيون مذهبيون مثريون للفتنة

 حيتكرون اإلسالم وال يعترفون بالتسامح ،لدميقراطية واحلريةأعداء ل
تماسك االجتماعي الذي  وهم ضد ال، وال يقبلون الرأي اآلخر،والتعددية

، وهم خوارج عند بعض الناس حىت يقروا خلإ...باء واألجداد آلكان عليه ا
 إخوة لنخاولةاحبق املراهقني السياسيني يف فعل ما يريدون، وأن يكون 

  للدعاة؟



 

 
 

١٨٣١ 

 ،فانظر إىل اليابان مثالأما الثابت تارخييا فهو أن املرء حيث يضع نفسه، 
 فبدأت ،أرضيت بااللتحاق بركب احلضارة أم وضعت نفسها موضع الند له

بالتقليد وانتهت بالتقنية املتطورة اليت أصحبت الواليات املتحدة أكرب سوق 
عتمدون على التقنية اليابانية يف صنع شرائح  والروس واألمريكان اليوم ي،هلا

ترضى أمة اإلسالم ف ، فكيهم نوع من اوسوهذا ، الصواريخ الفضائية
بالتبعية للغرب؟ ومل ترض كوريا الشمالية إال بأن تكون دولة نووية تتحدى 

  !أمريكا، وهم أيضا نوع من اوس
روف والصناعة قدمية وهي تتغري وتتكيف حبسب األحوال والظ

   !﴿ : قال تعاىل عنه، فقد صنع نوح عليه السالم الفلك،واألدوات
 وصنع داود عليه ،]٣٨:هود[ ﴾*   (   )   '   &   %   $   #   "

 : قال تعاىل،السيوف والرماح يف ذلك العصر السالم الدروع الواقية من
﴿©   ª   «   ¬   ®   ¯   °﴾ ]وصنع اجلن ،]٨٠:األنبياء 

   µ   ¶   ¸   ¹   ´   ³﴿ : قال تعاىل،السالم ما يشاءلسليمان عليه 
º   »   ¼   ½   ¾﴾ ]١٣:سبأ[.  

الزجاجي الذي حسبته ملكة سبأ وهو عليه السالم كان لديه الصرح 
ا له ومن امللك الذي أعطاه اهللا إياه أنه جلب العمال واملهندسني ليبنوجلة، 

كل أو معبد استعان امللك الذي يزعم اليهود والليرباليون أنه هياملسجد، 
 وأن الفينيقيني هم الذين جلبوا له أخشاب ،سليمان على بنائه بالفينيقيني

  !رز والسنديان من لبنان إىل القدساأل
 وكانوا أعرف بأمهيتها ،وقد تفوق املسلمون كثريا يف الصناعات احلربية

 ،]٦٠:األنفال[ ﴾®   ¬   »   ª   ©   ¨﴿ :وقيمتها أخذا من قوله تعاىل
 وإخراج  الكفار واستخدموا ذلك يف جهاد،)أال إن القوة الرمي( :وقوله 

البشرية من الظلمات إىل النور، فصنعوا السيوف والرماح والتروس 



 

 
 

١٨٣٢ 

 مث ،غريقيةا النار اليت كانت تسمى النار اإل وطورو،واخلوذات والدروع
   .)الطوربيدات(ذائف املختلفة، والرعادات  والقم الناريةاألسه صنعوا

ل القول يف ذلك وفص)أدوات احلربعن  يف كتابه )اححسن الرم، 
  . اليت هي تطوير للسهامومن ذلك عرف الغربيون صناعة الصواريخ

 تلككما تفوقوا وأبدعوا يف صناعة املدافع والبنادق واستخدموا 
يني والتتار، واستطاع صالح الدين معاركهم وهزموا الصليباملصنوعات يف 

  .بات صناعيةمقاتلة الصليبني بأن عمل مهندسوه مركَّ
رب  اليونان والبلغار والصوبعد ذلك استطاع العثمانيون فتح بالد

ع هلم روسيا بل حىت النرويج وبعض بالد ، وأن ختضمانيا ومقدونياوور
ر وسلوفينيا،  كما دانت هلم ا،اسكندنافيا، ودفعت هلم موسكو اجلزية

 ولوال أن الصفويني كانوا يطعنوم من ،وحولوا املعركة من حلب إىل فينيا
اري خبربته " انبأور"ف ألخضعوا القارة األوربية كلها، وملا اشتهر لاخل

 هابلوا منه، وملا عرضقبا فلم يو عرض ذلك على ملوك أورهالصناعية ومدافع
 ،فع العمالقملده وآواه وكلفه بصناعة الَعلى السلطان الشاب حممد الفاتح قبِ

 فاستخدمه السلطان العثماين حممد الفاتح يف ،"املدفع السلطاين"الذي مساه 
 وسحب املدفع العمالق مبئة ثور وأشداء ،)نإسطنبول اآل(فتح القسطنطينية 

  .الرجال لكي يرمي به أسوارها احملصنة
هم قد عرفوه  وكان الصينيون قبل"دورالبا"كما عرف املسلمون 

 غري أن املسلمني طوروه واستخدموه يف قتال ،واستخدموه يف حفالم
  .الكفار

 يف نوم عميق، وتكتنفها اهلمجية من وبا تغطويف ذلك احلني كانت أور
  .كل جانب

  .ني إىل ركوب العربات واستخدامهايوكان املسلمون أسبق من الغرب



 

 
 

١٨٣٣ 

 يف  اليوم هي اليت ورديت نركبها السيارات أو العربات التورمبا كان
حدهم أخاه على الطريق فال أ حيث يرى ،أا هوادج الشيطان، احلديث

  .حيمله
وعرف املسلمون يف بغداد تكييف اهلواء من خالل إجراء املاء املربد يف 

  . وهو مامل يعرف سره الغربيون حىت اليوم،جدران املنازل
وبا بقرون، ور ذلك أ تعرفون املعاصر واملدابغ قبل أنمكما أنشأ املسل

  .وا الساعة الرمليةوصنع
 فظن ، ملك الفرجنة"شارملان"وأهدى هارون الرشيد ساعة إىل 

  . وحاشيته أن ا جنا ففزعوا منها"شارملان"
ومتتاز الساعة عند املسلمني بأن فيها صورة لعبد حيمل مطرقة تنجلي 

من  فيضرب باملطرقة كلما مرت ساعة ،ة عن صورته كل ساعةشالشا
  .الوقت

 وملا كنت ، اليت ال تزال بقاياها معروفة حىت اليوم"املزولة"كما صنعوا 
  .أدرس يف اجلامعة اإلسالمية كانت يف املسجد النبوي

كما عرف املسلمون الربادات وال تزال مستخدمة حىت اليوم يف بعض 
  .بالد املسلمني

يس هلا لون العملة وا أختام وكتابات وصور وكان املسلمون يسكُّ
، فضلهمبيون و بينما جيحد األور،ىل املطابع احلديثةروح، مث تطورت إ

  .األملاين على خالف بينهم" تنربججو" اكتشاف الطباعة إىل سب بعضهموين
 ففعل ،ا لريقى عليه صنع له أحد النجارين منربويف عهد النيب 

 ، بعد أن كان يرقى جذع خنلة، ذلك ورقى املنربصلوات اهللا وسالمه عليه
واشتاق ألن يقف عليه النيب ، كما حتن العشاروملا حتول عن اجلذع حن ، 

  . أو مسح عليه بيده الشريفةتضنه مل يسكن اجلذع حىت احو



 

 
 

١٨٣٤ 

 وملا أراد أن ، حدادا يصنع السيوف مبكةرت  األ بنبابخوكان 
 : فأنزل اهللا تعاىل فيه، املشركون فافتدى هجرته مباله كلههيهاجر منع

﴿p   q   r   s   t   u   v   w﴾ ]٢٠٧:البقرة[.  
 شيخ أوصى وقد ،أ به الكتبكبر لكي يقرووصنع املسلمون الزجاج امل

 وكان هذا التقدم ، تلميذه ابن القيم أن يكون كالزجاجة،سالم ابن تيميةاإل
هدا لصناعة ااهر يف هذا العصر، ويقال إن صناعة الزجاج قدمية  ممممنه

  :ويستشهدون بقول الشاعر
  مثل الزجاجة كسرها ال جيرب** إن القلوب إذا تنافر ودها 

:  استعمل املرآة، وبأن ذلك ورد يف شعر امرئ القيسوبأن النيب 
  .ترائبها مصقولة كالسجنجل

 وصنعوا ما حيتاجونه ، والسرج لإلضاءة، االسفنجيةكما صنعوا القطع
 وكذلك اخلطام ،لركوب اجلمال واخليل من اهلوادج والعماريات والسروج

 ناعة املطاحن،، ويف ص وبرعوا كثريا يف جتليد الكتب،واللجام والزمام
 ومنه ، ويف صناعة الكتان، وصناعة احلبال،وكذلك أدوات احلرث واحلصاد

 وصنعوا احللل والعمائم واألزياء املختلفة للرجال ،ملالبس واملناديلانسجوا 
 وال يزالون حىت ،ويلاس والطيالس واملدرعة والعباءة والسرربانوالنساء كال

 والقماش املوصلي أو ،رحة الكشمرييون يف صناعة الشال أو الطناليوم يتفن
موسلني "وال يزال الغربيون يسمون األقمشة الفاخرة  ،اخل.. احلليب 

نسبة إىل املوصل ودمشق، واملسلمون يراعون الذوق اإلسالمي " ودمسكس
  .ني وال ذوقهميوال يراعون يف شيء من ذلك نظر الغربوالشرقي، 

 ،ه من زيت الزيتونكما عرف املسلمون صناعة الصابون واستخرجو
 كما عرفوا صناعة ،وعرفوا صناعة األواين وصنعوها من املعادن والفخار

 وعرفوا صناعة أدوات التجميل ،نان، واملنظفات كاألشاملهضمات كاجلوارش
واستخرجوها من بعض املعادن أو النباتات، كاإلمثد واحلناء والعسل 



 

 
 

١٨٣٥ 

واخلوامت والفتخ ر واكما صنعوا أنواعا متطورة من األس ،والليمون
  . واستخرجوا الدهانات واألصباغ من الرمان وغريه،)الدبالت(

وأبدعوا يف النجارة والصناعة اخلشبية فصنعوا من األخشاب أنواعا 
 ، ومقابض الفؤوس واهلراوات،ليب والسرجاألواين والسرر والدواكثرية من 

ى منعوا الد حيث ص،)صناعة السينما(وعرف املسلمون بداية ما يسمى اليوم 
  .واخليوط الدقيقة ملا كان يعرف خبيال الظل
ومن ذلك استخراج الذهب عدنية كما عرف املسلمون الصناعات امل

 ومنها املرو الذي ،والفضة والنحاس والكربيت واحلديد واألحجار الكرمية
الذي لوا صنع حجر الفالسفة و وحا، والكهرمان،"كوارتز"يسمونه اليوم 

 وقد أخفقوا يف ذلك، ولكن حماولتهم !!يطيل العمر كما يقال الشباب ويعيد
  .دليل على الرقي الذي وصلوا إليه

 وصنعوا من املعادن أشياء كثرية ،وكان هلم معادن بعضها معروف اليوم
لي واوهرات  والدروع والتروس والدراهم والدنانري واحلحكالسيوف والرما

 كان ابن الزبري :حدثين جدي قال" :"تاريخ مكة"قي يف واخلرز، قال األزر
فلما اعتمر أمري املؤمنني  ": مث قال،.."أول من ربط الركن األسود بالفضة 

اليت بينها هارون الرشيد وجاور يف سنة تسع ومثانني ومئة أمر باحلجارة 
 مث أفرغ فيها الفضة وكان ،ملاس من فوقها وحتتهااحلجر األسود فثقبت بأ

  . اهـ كالمه"ان وموىل ابن املشمعلالذي عمل ذلك ابن الطح
 وأدخلوا صناعام إىل صقلية عندما فتحوها، وعرف املسلمون املعادن 
السائلة كالنفط والقار، واملعادن اجلامدة كاحلديد والنحاس والذهب 
والفضة، وتكلم عن ذلك الفقهاء، ونص على النوعني شيخ اإلسالم ابن 

  .تيمية
 ،)السابورة(إحكام البناء يسموا وكان هلم آلة يستخدموا يف 

 كما ، ومنها األباريق والكؤوس،وصنعوا من الفخار كل األدوات الفخارية



 

 
 

١٨٣٦ 

 ومنها بنوا القصور والقالع واملساكن ،صنعوا البالط والرخام ومواد البناء
  . وبعض ما بناه املسلمون ال يزال حىت اليوم،الفخمة

كما صنعوا البسوسائر  ،بواري والسجاجيدر والط واملفارش واحلص
  .املفروشات اليت يصعب حصرها

ومن عجيب ما بنوا يف األندلس بناء فيه فتحات بعدد األيام وتطلع 
  .الشمس كل يوم من فتحة منها

والكتشاف ما يسميه املسلمون علم اهليئة ومعرفة مدارات النجوم 
 يدل  مما،والبوصلة وأمثال ذلكزيج  وال"االسطرالب" صنعوا ،والكواكب

ن ذلك مقدمة ألن يصنع الغربيون  وكا،على التفوق احلضاري اهلائل لديهم
 ذلك اجلهاز الغيب الذي هو أكثر تطورا من ،اسوب أو الكمبيوتراحل

 ويذكر احلافظ ابن ، ولكنه يف الوقت نفسه ال يزال بنفس الغباء،االسطرالب
ة اإلمام حجر كما يذكر غريه أن أول اسطرالب صنع يف اإلسالم من صناع

  . وهو الذي رابط يف الثغر رمحه اهللالفزاري،احملدث الثقة ااهد أيب إسحاق 
كما أن اخلوارزمي صنع أول كمبيوتر يف العامل وهو االسطرالب 

  .اخلوارزمي
 حيث صنع آلة ،ورمبا كان أعلى من الكمبيوتر ما صنعه املراكشي

 وهو ما ال ، أو جرم وتنطفئ إذا أفل جنم،فلكية تضيء إذا بزغ جنم جديد
  .اليوم) ناسا(تستطيعه وكالة الفضاء األمريكية 

، )نافورة الطاووس(ومساه ) بوتير(كما صنع اجلزري أول إنسان آيل 
  .وكان يقدم الصابون واملنشفة للضيوف وغريهم

 عصور يعيش يفوليس أعجب من تقدمهم الصناعي إال أن الغرب كان 
 وكانت القراءة والكتابة حمصورة عند ،ى الوسطالظالم اليت هي ميزة عصوره
 وقيل إن ذلك ، ويف قراءة التوراة أو االجنيل فقط،الغربيني يف بعض القساوسة

 وبفضل احلضارة اإلسالمية انتقل الغرب من ، عشر قرناالعصر امتد اثين



 

 
 

١٨٣٧ 

 وحترك بعد ، وأفاق من سباته العميق،عصوره الوسطى إىل عصره احلديث
  .احلضارة بعد أن كان مهجيا متوحشا وعرف ،ركوده الطويل

وقد تقدم املسلمون يف صناعة السفن يف البصرة واالسكندرية 
 ، وأوجدوا ما يسمونه اليوم أحواض السفنميناء، ويف كل ،واألندلس

 وكانت السفن النهرية ،وتاجروا ا مع اهلند والصني والغرب وكل مكان
  .تبحر من البصرة إىل بغداد

 الغربيون الفرقاطة والبارجة وحاملة  اإلسالمية صنعحراقاتوتطويرا لل
ن جيعلوا البحر األبيض جلهاد البحري استطاع العثمانيون أ وبا،الطائرات

لتجارة ل" جنوه" و"البندقية" من شاؤوا من سفن الحبرية إسالمية ال مير ا إ
لشهيد ( من قبل من أن  وأن يبثوا يف الناس ما قاله الرسول ،مع املسلمني

  .)البحر أجر شهيدين من شهداء الرب وأن املائد يف البحر كاملتشحط يف دمه
 و أي ذ،"بربروسا" وأشهرهم ،وأسلم كثري ممن كانوا قراصنة من قبل

  . حيث عينه العثمانيون قائدا ألسطوهلم الكبري،اللحية احلمراء
اإلنسان الصاحل الذي ينشر اخلري وصنعوا ما هو أعظم من ذلك وهو 

 أي ،)الرقيق اآليل( ومل يعرف املسلمون قط ما يسمى اليوم ،أينما ذهب
 كما حتدث عن ذلك الغربيون يف كتبهم ،البشر الذين هم عبيد للماكنه

الساعة "ورواية لريتشارد كوك " انتحار الغرب" مثل كتاب ،وروايام
، وإمنا وقع الغرب يف هذه املأساة ،لقسطنطني جورجيو ،"اخلامسة والعشرون

  .ا تقدم كثريا يف الصناعة التقنية وأمهل كثريا اجلانب اإلنساينمل
وحاول مجال عبدالناصر وهواري بومدين وأضراما أن يسلكوا طريق 

 ولكنهما ،"تيتو" و"خروتشوف" وأن يستوردوا الصناعة الثقيلة من ،الغرب
  .باءا باخليبة واخلسران

يتعلموا من لبا يرسلون أبناءهم إىل األندلس وعض ملوك أور وقد كان ب
 والفلك ويقتبسوا منهم العادات واحلساباملسلمني الصناعة واهلندسة 

  .واآلداب احلميدة



 

 
 

١٨٣٨ 

  .وال تزال بعض رسائلهم حمفوظة يف املتاحف الغربية
الذي سافر من " حيي الغزال"وممن حبث ذلك مع امللوك الغربيني السفري 

  .ىل أوربا، ودهش ملا رأى عندهم من الدياثة والتفريط يف األعراضاألندلس إ
يتعلموا منه لوذكر املؤرخ اجلربيت أن بعض الفرجنة كانوا يأتون والده 

  .الصناعات فنون
سبان النوافري اليت صنعها لعصر احلديث حل بعض املهندسني األويف ا

تراك على األها كما كانت، وتفوق املهندسون املسلمون مث عجزوا عن رد
 الدين أربكان طور دبابة يف ، حىت أن املهندس التركي جنمزمالئهم األملان

 بينما ال يزال العرب وكل من يعتمد على الغرب متأخرين يف ،أملانيا
  .أعجز حىت أم يعجزون عن صناعة السيارة وهم عن غريها ،الصناعة

قطن، فكانوا ومما برع فيه املسلمون احلياكة والنسج من الصوف أو ال
يصنعون اجلبب واألقبية والعمائم والعباءات، كما كانوا يتاجرون يف العاج 

  .واملعادن من آسيا وأفريقيا، وال تزال آثارهم يف أفريقيا الغربية إىل اليوم
 ، يف أمريكا مسلم)مييلاإل(كما أن أول من عرف الربيد االلكتروين 

  .د خوفا من أن يصنع قنبلة نوويةومسعت أن الغربيني إمنا اغتالوا حيىي املش
مركز أحباث إال وجدت فيه خرباء وال جتد اليوم مصنعا أو جامعة أو 

 وملا كانت أزمة اخلليج املعروفة هنا قاد بعض الطيارين من بين شهر مسلمني،
  . متطورةومن غامد طيارات أمريكية

 ، أن املسلمني صنعوا ما يعجز الغربيون اليوم عن بعضه:واخلالصة
 فضل كبري على الصناعات الغربية م وهل،الغرب يف جماالت كثريةوا وسبق

وهم - وإن ذكر املنصفون منهم ،ني ال يذكرون اإلسالمي ولكن الغرب،احلديثة
 مع أن ، فضل الشرق عليهم يقولون العرب وال يذكرون اإلسالم-قليل

سالمية  ومل تكن احلضارة اإل،أكثر املخترعني مل يكونوا من اجلنس العريب
 ومل يكن أحد من الباحثني يسمي نفسه ،تسمي نفسها احلضارة العربية

عربيا، فما يفعله هؤالء ومعهم القوميون العرب خمالف للتاريخ فضال عن 



 

 
 

١٨٣٩ 

دوا لبعض منتوجام أن اخمالفته للمنطق السليم، وال يزال الغربيون إذا أر
  .تنفق يقولون أا مفعمة بسحر الشرق أو بنكهة الشرق

ال ما نع يف شريعتنا من إرسال شخص أو جلنة إىل مصانع الكفار و
وأخذ الفائدة منهم ونقلها إلينا، ال سيما فيما كانت مواده األولية يف بالدنا 

والقطن ) إكليل اجلبل(رم فون والظيت واملر والعشر والنيم والزيزمثل الز
لضرورة واستعلينا والفواكه، ولو أننا قيدنا االسترياد أو حظرناه إال عند ا

  .بإمياننا ملا احتجنا إىل ما يصنعه النصارى واوس
واملسلمون جنحوا يف حتويل املادة اخلام إىل أشكال خمتلفة من 

  . إىل صورةلوا اهليوىلو أو بالتعبري الفلسفي اليوناين ح،املصنوعات
 الثورة الصناعية اليت قامت يف نوكثريا ما يتحدث الغرب وأذنابه ع

 كوضع ، وينسون املآسي اليت جلبتها للمجتمع اإلجنليزي نفسه،راإجنلت
 وما جلبته لبالد املسلمني اليت كان عليها أن تنتج املواد ،األطفال والنساء

تلك الثورة  مث تصدر إلينا ،اخلام كالقطن واحلديد سخرة أو بثمن خبس
 الغرب وعلى  هلا قامت الصناعات الثقيلة يفا وامتداد،ةمنتوجاا بأمثان باهظ

  سر النهضة"ماكس فيرب" وقد أرجع ،رأسه الواليات املتحدة األمريكية
مع أن الربوتستانت إمنا أخذوا شيئا من !!  إىل العقيدة الربوتستانتيةالصناعية

  .اإلسالم وقاموا مبا يسمونه اإلصالح الديين ضد الكاثوليكية
 من اهلند، وتسببت يف بناء املستعمرات ال سيماجنليز جلبوا لثورم أواإل

  .شقاء أهلها كثرياً
 نشأت احلركات العمالية املطالبة ،وملا جلبته تلك الثورة من املآسي

 وقامت الشيوعية اليت ، وحتديد احلد األدىن لألجور،بتحديد ساعات العمل
 مث نشأ حزب العمال ، يظن أا ستقوم يف إجنلترا"كارل ماركس"كان 

 رواياته وكتب "رتشارل ديك"سي كتب  وعن بعض املآ،الربيطاين
  .مسرحياته "برناردشو"



 

 
 

١٨٤٠ 

وختطئ كل النظريات اليت جتعل الصناعة هي املرحلة األخرية من تطور 
 ، مث اكتشفوا الزراعة، ويظنون أن القدماء كانوا يعتمدون على الصيد،البشر

تكون ، وبذلك  مث انتقلوا من الزراعة إىل الصناعة، العصر الزراعيفانتقلوا إىل
 وحنن نبطل هذا  عندهم،التقدم وأجيا هي معيار التأخر األدوات والتكنولو

 من قبائل الفجةصانعة السالل بني  فاحلاجات اإلنسانية ال ختتلف ،علميا
 وإمنا الضرورة ،الزولو وبني املدير يف شركة حديثة للبتروكيماويات مثال

 أما املظاهر املادية ، جمتمعالذي ال يستقر بغريه فرد وال الثابتة هي الدين احلق
 وهذه اتمعات اليت ، وليس لعامل واحد،فتختلف وختضع لعوامل كثرية

  .يصفوا بالبدائية كانت على التوحيد يف مرحلة سابقة ال يعلموا
واليوم انتقل العامل من التصنيع الثقيل إىل التصنيع اخلفيف، وأصبحت 

 هو أصغر وأذكى، وأصبحت الشركات الصناعية تتنافس يف صناعة ما
  .تبيع أسهمها للمخدوعنيكشركة أرامكو مثال الشركات العمالقة 

وبذلك ختلصت الشركات الغربية من مسؤولية التلوث أو االحتباس 
احلراري أو رفع أسعار النفط، وغري ذلك مما ليس هذا موضع البسط فيه، 

م إمنا باعوا وباعت اخلردة اليت مضى عليها نصف قرن أو أكثر، علما بأ
األسهم ومل يبيعوا أصل الشركة، فشركة أرامكو مثال هي شركة أمريكية 

  .قانونيا، وال تزال، كما أن بعض البنوك تبيع أسهمها مع بقاء األصل قانونيا
والغرب يغش يف صناعته، ولوال النقابات والصحافة وخوف الكساد 

  .لكان أكثر غشا
يقة للبيئة، وأن كذا أوفر أو ضد وكثريا ما زعموا أن سيارام صد

التلوث غري أن الشركات الصانعة إذا افتضح أمرها سحبوا ماليني 
  ! املصنوعات من األسواق، وقالوا ا عيب غري مقصود

 غشهم متطور متحضر خفي الكشف، وهم يستخدمون الطائرات لكن
واسطة العمودية يف السرقة ويسرقون القطارات وأسواق اوهرات والبنوك ب

  .العصابات اجلماعية والوسائل احلديثة



 

 
 

١٨٤١ 

تبعث باملواصفات " كارتل"وشركات االحتاد االحتكاري املسماة 
للدول الناشئة صناعيا مثل الفلبني أو هونج كونج وسنغافورة وتايوان لتصنع 

وتضع ) صنع يف كذا(هلا ما تريد بثمن خبس، مث إن الشركة تكتب عليها 
  . على املغفلني بأسعار باهضةاسم دولة غربية، وتبيعه

  !أما املتأخرون فغشهم بدائي ساذج ال يتجاوز غالبا الفواكه واحلبوب
ويف أيام الشيوعية خشيت الدول منها كثريا فأنشأت مؤسسات أو 
شركات عامة لصناعة بعض املنسوجات مث إا توسعت يف املؤسسات العامة 

د املؤسسات العامة يف السعودية وجعلتها رديفًا للدوائر احلكومية، وبلغ عد
  . مؤسسة٣٠أكثر من 

وملا اارت الشيوعية الروسية، ودخل العامل مرحلة الرأمسالية اجلديدة 
فباعت الشركات واملوانئ ، )اخلصخصة(عمد كثري من الدول إىل ما يسمى 

  .واملطارات واملستشفيات واخلطوط اجلوية للقطاع اخلاص
ليب بتغري الواقع، ولكن ال جيوز إمهال وال اعتراض على تغيري األسا

  .التغيري النفسي الذي هو األساس
فيتغري الناس أوال من الشرك إىل التوحيد ومن الباطل إىل احلق، قال 

  .]١١:الرعد[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~   {   |﴿: تعاىل
حنن وعلينا البدء بالتغيري النفسي وأن نكون ندا للغرب وليس تبعا له، و

  .األعلون إن كنا مؤمنيني
 أن الصناعة قدمية وأن املسلمني طوروها وصنعوا كل ما :واخلالصة

 وأكثر ،با يف عصورها املظلمة وسباا العميقو بينما كانت أور،حيتاجون إليه
 أو دياره قريبة من ،الروم تقدما حينها هو من كان يعمل لدى املسلمني

 أو باحث ،رخ لتاريخ احلضارة العاملية وهذه حقيقة يعرفها كل مؤ،ديارهم
  . أو يف فلسفة العلوم،يف التاريخ العلمي

 وإين ليطول عجيب ممن يستأجرون بعض الطائرات مباليني أو مليارات
 إذ ؛ خذ مثال الطائرة بال طيار، مع أن يف اإلمكان شراءها باآلالفالرياالت



 

 
 

١٨٤٢ 

 باجلملة فقد يكون إذا كان املزاد، وميكن أن تشترى الواحدة بألفي ريال
 وإذا عجزنا عن ذلك فرضا ميكن أن ، بل ميكن أن نصنعها بأنفسنا،أقل

  .نستورد املهندسني واخلرباء من قطاع غزة الصغري
وأنا أعرف مواطناً هنا صنع هلم جهازاً يكشف موضع اخللل يف الطائرة 

، العسكرية فكانت مكافأته زيادة شريط يف رتبته، واحلمد هللا على سالمته
وبل، وألعطوه براءة ولو كان أمريكياً ملنحوه جائزة امللك فيصل أو جائزة ن

  !اختراع غربية
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٤-  َ   لكالف
  
  
  
   



 

 
 

١٨٤٤ 



 

 
 

١٨٤٥ 

 تقدم املسلمون تقدما عظيما دون حدوث أي إشكال، :لكويف الفَ
افت "، وكما ذكر يف "اإلحياء"فعرفوا كرب الشمس كما ذكر الغزايل يف 

 مرة، واملؤرخون ١٧٠ إن الشمس أكرب من األرض قول بعضهم" الفالسفة
عن " كوبرنيق"الغربيون املنصفون اليوم يقولون إن نظرية القسيس البولندي 
نقل " كوبرنيق"األجرام السماوية منقولة عن املسلمني السيما يف األندلس، و

عن غريه السيما البتاين وجابر بن أفلح، وعن أيب إسحاق نور الدين 
إن نظرية كورنيق كانت معروفة يف : ال وزير التعليم الربيطاينالبطروجي، وق

أذربيجان قبل وجود كوبرنيق، وعرف املسلمون النجوم وال سيما العظيمة، 
وكتبوا عن اجلغرافيا الفلكية وعن منازل القمر وعن أنواع املطالع، وعن 

، وبعض "الزيج"أو " االسطرالب"مواقع النجوم واالهتداء إليها بواسطة 
   =   >   ;   :   9   8   7   6   5   4   3﴿: املعاصرين يرى أن قوله تعاىل

>   ?   @   A   B﴾ ]إشارة إىل أن الظل ليس سببه الشمس ]٤٥: الفرقان ،
  .وأن األرض هي اليت تدور، واهللا أعلم

الفلكي وهو من " ابن املنادى"وقد حتدث شيخ اإلسالم ابن تيمية عن 
 أصحاب اإلمام أمحد، وتلميذ لإلمام أيب داود السجستاين الطبقة الثانية من

صاحب السنن، وتكلم ابن املنادى عن كروية األرض اليت أنكرا الكنيسة، 
   µ   ¶   ¸   ¹   ´﴿: ويف كتاب اهللا إشارة إىل ذلك كما قال تعاىل

º   »   ¼﴾ ]رم٥:الز[.  
الكواكب، السيما وقد أنشأ املسلمون املراصد الكثرية لرصد النجوم و

مسرقند، وفرغانه، وبغداد، وحلب، ودمشق، والقاهرة، : يف املدن الكبرية مثل
والقريوان، وقرطبة، مث أنشأ الغربيون املراصد وأمهها اليوم املراصد اليت تقيمها 

، وخيتارون هلا اجلبال "وكالة الفضاء األوروبية"األمريكية، أو " كالة ناسا"و
  .مثال" األنديز"دة كما يف جبال العالية ولو كانت بعي

، بل "البالس"أو " هرشل"ومل يعد علم الفلك اليوم على ما كان يقوله 
تطور كثريا، وما كان يقال فيه من أن الشمس ثابتة تبني للفلكيني املتأخرين 



 

 
 

١٨٤٦ 

 أن اهللا تعاىل أخرب أا جتري، وصدق اهللا -حنن املسلمني-بطالنه، وحسبنا 
يون املعاصرون يقولون إن األرض إمنا تدور ظاهرا وكذب من عداه، والفلك

  .واهللا تعاىل أعلم
وقوهلم اليوم إن النجوم ومنها الشمس جتري مبجراا ومنها جمرة درب 

فإذا اصطدمت به " اجلبار"التبانة اليت فيها األرض إىل الربج الذي يسمونه 
 فقد عرفها انتهى الكون ال نصدقه وال نكذبه، وإذا كان اجلبار هو اجلوزاء

العرب حىت يف اجلاهلية، وقد ذكر شيخ اإلسالم أن األفالك كروية وأن 
العرش كري مثل القبة، واليوم يقول أصحاب النظرية النسبية اليت قال ا 

  .إن العامل أحدب واهللا أعلم" ألربت آينشتاين"
 واألرض، وعن مواقع سماواتويف القرآن العظيم حديث عن خلق ال

التوسع يف الكون، وعن سباحة الليل والنهار والشمس والقمر، النجوم وعن 
يدورون، وبعضهم قال جيرون، وهذا ) يسبحون(وذكر املفسرون أن معىن 

  .بقرون" جاليلو"كله قبل 
) يعين األشاعرة(أن أهل السنة " (الفرق بني الفرق"وذكر البغدادي يف 

، وكانوا يف ذلك )يئةولكن خالفهم يف ذلك علماء اهل! قالوا إن األرض ثابتة
اجلغرافيا الفلكية، وأخطأ " علم اهليئة"الوقت مسلمني، وبعضهم اليوم يسمون 

وظن ذلك املتبع أن أهل السنة " أهل السنة"من اتبع كالم البغدادي حني قال 
  .عند البغدادي هم أهل السنة واجلماعة املعروفون

الشمس والقمر آيتان من (ى صالة الكسوف وأخرب أن  صلوالنيب 
، أي أن السبب ليس ) ال ينكسفان ملوت أحد من الناس أو حياته،آيات اهللا

 على الصالة موت ابنه إبراهيم كما أشاع بعض الناس، وحث 
ه الدكتور واالستغفار والصدقة عند وقوع الكسوف، األمر الذي عجب ل

 جلارى -)حاشاه من ذلك(-لو أن حممدا مدع : وقال" موريس بوكاي"
  .العرف العريب السائد حينئذ

" موقاه"واملشركون عبدوا الشمس والقمر وكانوا يسمون القمر اإلله 



 

 
 

١٨٤٧ 

تعاىل اهللا عما " مون"، وكان الغربيون يسمونه الرب "ديانا "الربةأو 
 يف احلضارات القدمية مثل حضارة ما يشركون، وكانت عبادة القمر منتشرة

بني النهرين واحلضارات املصرية، وبعضهم جيعل القمر ذكرا تزوج الشمس 
فولدوا النجوم، وبعضهم جيعله أنثى ويرمسه يف شكل حية، ويف النقوش 
القدمية صور لذلك، وقد جعل الناس يف العصر احلديث تلك الصور رمزا 

  .شعاراا) اسونيةامل(للصيدلة، واقتبست من ذلك 
وأصل عبادة الكواكب هو ما كان عليه الصابئة الذين أنكر عليهم 

  .خليل اهللا إبراهيم هذا الشرك
: وعرف املسلمون مىت حيدث الكسوف، وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

إن معرفة وقت حدوثه ممكنة باحلساب وليس ذلك من علم الغيب، هذا يف 
تنسب إىل الكسوف الشرور واحلروب حني أن الكنيسة الغربية كانت 

واملصائب والكوارث واية العامل، وكان الغربيون يتخذون من معرفتهم 
  .لوقته وسيلة للكسب املادي من الذين جيهلون ذلك

وبعض الروايات الغربية تذكر أن أحد مصاصي الدماء الغربيني طلب 
  !من الناس يف إفريقية أن يعطوه ما شاء وإال أحرق القمر

قد أخرب صلوات اهللا وسالمه عليه أن الشمس سوف تطلع من و
 :إن ذلك هو معىن قوله تعاىل يف القرآن: املغرب، وبعض املفسرين يقول

، واليوم تقول وكالة الفضاء األمريكية ]١٥٨:األنعام[ ﴾4  3   2   1   0﴿
إن دوران األرض سوف يقع به خلل يؤدي : ووكالة الفضاء األوربية" ناسا"

  .طلوع الشمس من مغرا واهللا أعلمإىل 
املشهور، وهو " الزيج"ومن علماء الفلك املسلمني البتاين صاحب 

من بني أشهر فلكيي العامل يف التاريخ، " ال الند"جدول فلكي وضعه وعده 
ومل يعدل العلم احلديث فيما وضعه البتاين إال قليال مع أن البتاين تويف سنة 

  . هـ٣١٧
عن " الفرغاين"تقدم املسلمني يف علم الفلك ما وضعه ومما يدل على 
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فالقمر مثال ذكر : أحجام الكواكب بالنسبة لألرض، وال بأس أن نورد بعضه
 ١٦٦:  والشمس١.٣٢ من حجم األرض، وعطارد ٣٩على ١أن حجمه 

  . ضعفا٩٠ ضعفا، وزحل ٩٥: ، واملشتري٨ على ١٥ضعفا، واملريخ 
ظرية يف دوران األرض حول الشمس قبل أما البتاين فيقولون إنه وضع ن

خبمسة قرون، كما وضع البتاين حسابا ملعرفة ميل " كوبرنيق"أن يضعها 
وملعرفة السنة الشمسية مل يعدل فيه علم الفلك احلديث إال " فلك الربوج"

  .دقائق قليلة
وقد أخرب جل شأنه أنه جعل النجوم زينة يف السماء الدنيا، ولالهتداء 

 وغريه، وليس ات الرب والبحر، وهلا وظائف حمددة، بينها قتادة ا يف ظلم
  .منها التنجيم املوجود حىت يف البيت األبيض

والتنجيم يقوم على أساس تأثري األجرام العلوية يف العامل السفلي، وهذا 
األرضية يف العامل عكس ما جاء يف كتاب اهللا والسنة من تأثري األحداث 

   m   n   o   p   q   r   s   t   u ﴿: العلوي، فإن اجلن قالوا
v   w   x   y   z   {|   }   ~   �   ¡   ¢   £   ¤﴾ ]وملا ]٩-٨: اجلن ،

ما هذا إال ألمر قد حدث يف : "قال ذلك الشياطني لكبريهم إبليس قال
  . اهتز ملوته عرش الرمحن، وصح أنه ملا مات سعد بن معاذ "األرض

واليوم يقولون إن الكواكب يف السماء كثرية وإن كنا ال نراها، وأا 
مثل األبنية اليت ال تشاهد من الطائرة وال نشاهد إال األضواء فقط أي النجوم 

  .واهللا أعلم
وكذلك " ريةالكواكب السبعة املتح"وقد عرف املسلمون ما أمسوه 

  .، واهللا أعلم حبقيقة ذلك"السبعة السيارة"
" إسحق نيوتن"أي نظرية " النيوتنية" وقبل ما يسميه الغربيون الثورة 

عن اجلاذبية، عرف املسلمون اجلذب، وبعضهم يقول إنه معىن قوله تعاىل 
﴿z   {   |   }   ~﴾ ]د غري املرئية هي اجلاذبية ]١٠:لقمانموأن الع ،

  . أعلمواهللا
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انشقاق القمر، ولكن شيخ اإلسالم ابن تيمية يف " أرسطو"وأنكر 
   |﴿: أثبت ذلك نقال وعقال، ومن ذلك قوله تعاىل" اجلواب الصحيح"

، ويقال إن الصينيني يؤرخون بانشقاقه إىل ]١:القمر[ ﴾�   ~   {
  .اليوم

اله فهو مع وضعه لقانون اجلاذبية كان يؤمن بالتنجيم وأمث" نيوتن"أما 
  ".قصة احلضارة"يف " ول ديورانت"من اخلرافات كما بني 

واألولون مل يكونوا مهتمني بأحجام األجرام السماوية وأبعادها 
واملسافات بينها، وإمنا كان يهمهم مثرة املعرفة الفلكية وهي مواسم املطر 
وأوقات الزروع وأنواع املزروعات، وهذا ما حيتاجه كل فالح، وال حيتاج 

  . إىل أن يكون فلكياالفالح
أي ( أن نصوم لرؤيته وعرف املسلمون اختالف املطالع، وأمر النيب 

وإن غم علينا أن نكمل عدة شعبان ثالثني يوما، وهذا من رمحة اهللا ) اهلالل
بلد ويسره، ومل يكلفنا اهللا تعاىل إصابة عني الواقع، بل قد يكون غيما يف 

 ،إنا أمة أمية ال حنسب وال نكتب: (وليس غيما يف البلد اآلخر، وقال 
، أي ثالثون يوما أو تسعة وعشرون يوما، وال نعتمد )الشهر هكذا وهكذا

  !احلساب املزعوم، وهل التقاومي املختلفة إال مبنية على احلساب؟
د الكنائس اليت ختتلف كثريا، وليس باليوم ولو كان احلساب يوحد لوح

أو اليومني فقط، فكل كنيسة هلا حساا وتقوميها كما هو معلوم، وال يزال 
اخلالف بني التقوميني الشرقي والغريب إىل اليوم، ومل يتبع أحدمها االخر رغم 

  اتفاقهما يف النصرانية، فكيف يتبع املسلمون التقومي الغريب الكاثوليكي؟
هد الصحابة رضي اهللا عنهم اختلفت الرؤية بني الشام واملدينة ويف ع

  .ومل يضر ذلك
-وحتدث الفقهاء عن رؤية الرجل الواحد مثال، وبعض املسلمني اليوم 

 كلما جاء رمضان أو العيدان تباكوا على املسلمني الذين ال -هداهم اهللا
  .يوحدون يوم صومهم ويوم عيدهم
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األمة اإلسالمية من املآسي ويقولون كلمة وليتهم يتباكون على ما حيل ب
احلق يف تلك األحداث، وليتهم يطالبون الناس بالرجوع إىل كتاب اهللا وسنة 

، وتوحيد األمة على عقيدة واحدة هي عقيدة أهل السنة رسوله 
  .واجلماعة

وال يشاهد يف كما أنه قد يكون كسوف للشمس أو القمر يف مكان 
  .مكان آخر

 ال حنتاج معرفة اهلالل لشهر معني فقط، بل حنتاجه -املسلمني-وحنن 
طول العامل ملعرفة احلج واألشهر احلرم وعاشوراء والكفارات والنذور 

 وهذا وحده كاف يف احملافظة على الشهور  وغري ذلك،والديون والعدة
  بالدورة الشهرية عند النساءالقمرية والتقومي اهلجري، كما أن للقمر ارتباط

  .وباملد واجلزر
ومن الفلك ما جاء يف القرآن الكرمي من أن اهللا تعاىل استوى إىل السماء 

 واألرض يف ستة أيام، أي آماد متباعدة سماواتوهي دخان، وأنه خلق ال
  .وليس دفعة واحدة

: قال تعاىل" االنفجار العظيم"وقبل أن يضع املعاصرون نظرية أو فرضية 
، فكل ما يقوله ]٥١:الكهف[ ﴾³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   »﴿

شهدهم ذلك الفلكيون أو الداروينيون خرص وظن وختمني، واهللا تعاىل مل ي
  .وال علم هلم به عن يقني، فإن جزم به أحد فرضا فهو ضال مضل

وبعض الفلكيني املتأخرين يسخرون من نظرية االنفجار العظيم، مثل 
  ".فريد هل"يطاين الفلكي الرب

ليس لديه يقني، وال أعلم أن ) الكون الغامض(يف كتابه " جيرت"و
  .ذكر ذلك" ساغان"

 ليسألوه عن أول هذا ويف احلديث أن أهل اليمن جاءوا إىل النيب 
األمر كيف كان، وقد ذكر شيخ اإلسالم وذكر شارح عقيدة الطحاوي 

أن سؤاهلم كان عن هذا الكون املشهود، مث حتدث " يب العز احلنفيابن أ"
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عن ذلك، وحتدث كثري من علماء املسلمني عن األزل " احلافظ ابن حجر"
  .وهو ما ال أول له، وتكلم يف ذلك من تكلم وال نطيل بذكرهم

كما حبث املسلمون بدون ضجة وبكل حرية عن عمر الكون أو أعمار 
" نظم الدرر"يف تفسريه " البقاعي"ل يف ذلك املفسر املخلوقات، وممن أطا

، وتكلموا مىت خلق آدم عليه )أنتم توفون سبعني أمة(واستدلوا حبديث 
" آشر"السالم؟ وكالمهم يف هذه املسائل يطول، واملهم أن ما قاله األسقف 

م باطل، وكذلك ما يعتقده بعض . ق٤٠٠٤من أن الكون خلق سنة 
عن األلفية السعيدة كما يسموا، وكذلك " ود يهوهشه"النصارى اليوم مثل 

  .معتقدات األصوليني األمريكيني
، أي القمر، ومن كالم ]١٢:اإلسراء[ ﴾]   Y   Z ﴿ويف القرآن الكرمي 

أن القمر كان يضيء أي كما يقولون يف العلم : ابن عباس رضي اهللا عنهما
سراجا وهاجا  أما اليوم فهو نور كما جاء يف القرآن وليس ،احلديث

كالشمس، أي أنه يعكس ضوءها فقط واهللا تعاىل ذكر يف سورة يونس أنه 
  .جعل الشمس ضياء والقمر نورا

ومن أجل حتديد القبلة ومعرفة جهتها تكلم املسلمون كثريا عن النجوم 
وعن الطول والعرض، كما مدوا حبال من بغداد إىل جنوب العراق ليعرفوا 

إن الغرب ): ولكن شرقوا وغربوا(ة عن حديث قطر األرض، وقال ابن تيمي
  !!وهكذا. هو مصر واملدينة بالنسبة ملكة وإن حران على مست مكة

   >   ;   :   9   8   7   6   5   4﴿ويف القرآن الكرمي 
، مما يدل على أن املاء والعرش مها أول املخلوقات ]٧:هود[ ﴾?   <   =

نصب ال بالرفع، أي أن رواية الرفع بال) أول ما خلق اهللا القلم(وأن حديث 
حتمل على رواية النصب واهللا أعلم، واملؤلفات يف العرش كثرية وبعضها 

  .قدمي
، تنكيال مبن )أن الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار (وأخرب 

نسبة للنجوم عبدمها من دون اهللا، وأما آيتان صغريتان، ومها كذلك بال
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املذكورة يف " الشعرى"العظيمة يف هذا الكون العجيب، ومن أعظمها 
  .القرآن

، وبعض الفلكيني ]١:الربوج[ ﴾# " !﴿: ويف القرآن الكرمي
املعاصرين يرون أن الربوج هي النجوم العظيمة الواقعة على أطراف الكون 

  .، ورمبا كان ذلك صحيحا واهللا أعلم"سوبر نوفا"ويسموا 
مما يتعلق بالكون أن ينحدر بعضهم إىل القول بأن هذا الكون العظيم و

جاء صدفة واحلمد هللا أن هذا مل يعد أحد من العلماء يقوله اليوم، وهل أحد 
من هؤالء يصدق أن احلضارة الغربية جاءت صدفة؟ وممن أبطل ذلك ورده 

إن : "هورةاملش" آينشتاين"صاحب النظرية النسبية، ومن كلمات " آينشتاين"
  .، أي ليس لديه احتماالت بل لكل شيء غاية وهدف"اهللا ال يلعب بالنرد

وهكذا احندر التدين الغريب إىل عبادة الشيطان واحندرت الفلسفة الغربية 
وأن اإلنسان أصله قرد، واحندر بعض املالحدة " نظرية التطور العضوي"إىل 

  .إىل القول بأن الكون جاء صدفة
 واألرض باطال وال لعبا، وأن سماواته أنه مل خيلق الوقد أخرب جل شأن

 سماواتأويل األلباب يذكرون اهللا تعاىل على كل حال ويتفكرون يف خلق ال
  .واألرض

إن يسوع هو : "وهؤالء الغربيون إمنا كفروا وأحلدوا لقول الكنيسة
تعاىل اهللا عما يشركون، وكثري من اجلامعات اليوم يف " الذي خلق الكون

   £   ¢﴿: كا هي أصولية على هذه العقيدة الباطلة، وقد قال تعاىلأمري
¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ª   «   ¬   ®   ¯°   ±   ²   

  .]٧٥:املائدة[ ﴾³
" هريودوت"وهل يصدق عاقل أن هذا اإلنسان الذي حكم عليه 

 وكان ، وولدته امرأة من رمحها، واألرض قبلهسماواتبالصلب وكانت ال
  . واألرضسماواتعام هو الذي خلق اليأكل الط
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 هو -جمرد وجود-أن اإلميان بوجود اهللا تعاىل ) أي االحندار(ومن ذلك 
كما قال " رهان"عند بعض الغربيني املؤمنني به احتمال راجح فهو جمرد 

يف ثنائيته " ديكارت"، أو قول الدين وليس قول العلم كما قال "باسكال"
  .املعروفة

  : رمحه اهللا يف املدارج قول بعضهموقد ذكر ابن القيم
  ال تبعث األجساد قلت إليكما** قال املنجم والطبيب كالمها 
  أو صح قويل فاخلسار عليكما** إن صح قولكما فلست خباسر

وذكر أن اإلميان باهللا أو بالبعث ليس هكذا، أي ليس رأيا أو احتماال 
  .راجحا، بل هو يقني مطلق ال شك فيه

ة رمحه اهللا كان يرى أن أعلى الدرجات هي وذكر أن ابن تيمي
   Ì   Í   Î   Ï   Ð   Ñ﴿: االستدالل باهللا على خلقه كما قال اهللا تعاىل

Ò   Ó﴾ ]لَتوهلذا ال نستغرب أن القرآن ال يرد على : ، أقول]٥٣:فُص
 مرض وليست يف حقيقتها -بأقسامها الثالثة-السوفسطائية، فالسفسطة 

  .فكرا
ظمة هذا الكون وضخامته اهلائلة أن الفلكيني ال ومما يدل على ع

يستخدمونه لقياس أبعاده ما نعرفه من املقاييس، بل حيسبون ذلك بالسنني 
الضوئية، أي ما يقطعه الضوء يف سنة وهو يقطع آالف الكيلومترات يف 

  !الثانية الواحدة
ة الفضائية األمريكي) سانا(ومما يدل على عظمته وسعته أيضا أن وكالة 

ارا آخر إىل استغرق عشرين سنة، ومسب) بلوتو(ب ارا إىل الكوكأطلقت مسب
  !!نةزحل استغرق أكثر من عشرين س
، وهو ما سبق إليه املسلمون أيضا )الطريان(ومما له عالقة بعلم الفلك 

  .ومنهم نقله الغرب
ومن احملاوالت الشهرية تارخييا حماولة عباس بن فرناس، وقد حاول غريه 

  .أيضا
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قبلهما يف أمريكا، و) رايت(والطريان احلديث أصله ما قام به األخوان 
قد طار من القسم ) ألف فن: (أي) هزار فن(كان الطيار التركي امللقب 

دن لن(مث تطور الطريان حىت استطاع إىل القسم اآلسيوي  األوريب السطنبول
 مرة، وكانت أن يقطع احمليط األطلسي من أمريكا إىل اجنلترا ألول) جوتنربج

الطائرات مروحية، مث أصبحت نفاثة مث صنعوا الكونكورد اليت هي أسرع من 
الطائرات املعروفة وهم اآلن حياولون صنع طائرات أكثر سرعة حبيث يكون 

  .الوقت بني نيويورك وجدة مخس ساعات فقط واهللا أعلم
غر األرض بالنسبة للكون مثل اإلنسان بالنسبة للبحر مثالً أي أنه أصو

حجما ولكن اهللا استودعه كثريا من األسرار وعجائب اخللق، واألرض هي 
الكوكب الوحيد احملاط بغالف جوي تتفتت فيه الشهب والنيازك، ويقاوم ما 

اء وهي الكوكب الوحيد احملتوي على امل) الرياح الشمسية(يسميه الفلكيون 
) اغانكارل س( فهي ليست كما ظن وهكذا،.. الذي هو أساس احلياة 

فيها كتابه وأرسل رساالته وأسكن اهللا نقطة زرقاء باهتة بل هي اليت أنزل 
فالعربة ليست بكرب احلجم ولكنه بقيمة املخلوق عند اهللا، . فيها آدم وذريته

  : قولهوينسبون إىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
  فيك انطوى العامل األكربو** وتزعم أنك جرم صغري 

  .واألرض مركز الكون ذا االعتبار
 وهو عامل مصري ،"ابن يونس الصفدي"ومن علماء املسلمني يف الفلك 

اإلمام احلافظ املتقن، له إسهامات بالغة يف " :وصفه اإلمام الذهيب بقوله
 "جاليلو"قبل ) البندول( وقد اخترع رقّاص الساعة ،"األرصاد والفلك

 حيث عدلوا فيها ، وظل العامل على آرائه حىت القرن العشرين،بقرون
تعديالت طفيفة، وقد كان خيرب أهل مصر مبواعيد الكسوف واخلسوف 
وفيضان النيل، وكان مكرما معظما عند احلكام والعامة على عكس البائس 

 أرجع : حىت قال أمام الكهنوت الكاثوليكي، الذي سجنوه وتوبوه"جاليلو"
  .اء اليت سول يل ا الشيطانعن كل اآلر



 

 
 

١٨٥٥ 

  ".الزيج احلاكمي"ووضع ابن يونس الزيج املسمى 
وهنا نذكر بإجياز شديد بعض ما تقدم فيه املسلمون ال سيما يف  -

  :رسم اخلرائط وختطيط املدن
، ومن "روجر" رسم اإلدريسي خريطة كروية مللك صقلية النصراين فقد

با يف األسفل وأفريقيا يف األعلى، عجيب اخلرائط اإلسالمية أا تضع أورو
العمق " ذلك الربوفسور أمحد داود أغلو يف كتابه الحظوممن رأيته 
  ".االستراتيجي

  .وهكذا رسم املتقدمون علميا خرائط للمتأخرين ولو كانوا ملوكًا
وال تزال اخلرائط اليت وضعها العثمانيون تثري دهشة الغربيني إىل اليوم 

كنوز خمبوء يف املتاحف وليتها خترج للناس، ومن ذلك لدقتها، وكثري من ال
  .متحف إسالم بول الذي شاهدت بعض ما فيه

 وهو أن ذا ،على أن اهللا يف كتابه أخربنا عما هو أعجب من اخلرائط
القرنني وصل إىل ما يسمى اليوم العامل اجلديد أي األمريكتني، وذلك قبل 

  .الضالة" كوملبس"قرون كثرية من رحلة 
 آتاه اهللا من كل شيء سببا، حىت أن رواية وردت عن أمري املؤمنني وقد

  . تقول إن اهللا سخر له السحابعلي بن أيب طالب 
 ، بىن املسلمون البصرة والكوفة وبغداد:ويف التخطيط وإنشاء املدن

  .القريوان مثال الكثري يف األندلس وغرب أفريقيا أو مشاهلا كاوبنو
وكان يف العامل اإلسالمي مدن عظيمة باعتراف املؤرخني الغربيني 
أنفسهم، يف حني أن لندن وباريس مل تكونا سوى قريتني صغريتني ال يزيد 

وال ! عدد سكان كل منها عن مخسة آالف كما يعترف التاريخ الغريب
  .يقارما بإسالم بول إال غيب

ن بغداد مثال ماليني البشر، حىت أن  هذا يف الوقت الذي كان يسك
مل تر : قال. ال: الشافعي رمحه اهللا سأل أحد تالميذه هل رأيت بغداد؟ قال

وإذا قارنت كم كان حضور جنازة اإلمام أمحد رمحه اهللا وكم . الدنيا إذن



 

 
 

١٨٥٦ 

أسلم يومئذ؟ وكم قص اإلمام ابن اجلوزي من قصة شعر؟ وكم قتل التتار؟ 
  .عليه الغرب رأيت الفرق واضحاوأمثال ذلك مبا كان 

وبغداد مل تكن على عظمتها استثناء، بل كانت املدن اإلسالمية 
 ٣٦األخرى عظيمة أيضا مثل الكوفة اليت يقال إن األزد وحدهم كانوا فيها 

ألف بيت، وكذلك البصرة واملوصل والقاهرة وقرطبة ودمشق عدا مكة 
  .واملدينة شرفهما اهللا

بعض " ديكسون"ار املقيم السياسي يف الكويت ويف القرن املاضي ز
"  ميل١٠٠إن األرطاوية يبلغ طوهلا : "املدن اإلسالمية فأدهشه سعتها وقال

  .وهو مامل يره يف لندن
وملا أراد العباسيون بناء بغداد أو سامراء أو بناء مستشفى هلما كلفوا 

ما يريده اخللفاء اخلرباء بارتياد أفضل األماكن فوضعوا قطعا من اللحم، وبنوا 
  .يف البقعة اليت مل يفسد فيها اللحم

أن اإلسبان بعد . ومما يدل على تقدم املسلمني وتأخر الغربيني آنذاك
اليت يسموا اليوم " جمريط" جعلوا عاصمتهم مدينة والغدر مطرد املسلمني 

وهي يف منطقة حارة خبالف اختيار املسلمني لقرطبة اليت هي أفضل " مدريد"
  .ناخام

وقد عرف املسلمون ختطيط املدن قبل الغربيني بقرون طويلة، وأول من 
، فقد حدد هلم أين يبنون وكيف مصر األمصار هو عمر بن اخلطاب 

  .وكم يكون عرض الشوارع الرئيسية والفرعيةيبنون، 
كويت إا أكثر جدة وديب والوواليوم يقول كل من يعرف الرياض 

، ولكن كثريا من الغربيني ال يعترفون بذلك وال يهتمون "تل أبيب"تقدما من 
به، وإذا قيل ألحدهم إن محارا أو مجال يف الشارع الفالين يف مدينة عربية 
هرعوا إليه وصوروه، وأظهرت قنوام وصحفهم تلك الصور وعلقت عليها 

بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة كانت املدن اإلسالمية مثل ، وأسوأ تعليق



 

 
 

١٨٥٧ 

تضاء ويبلغ ضوؤها مسافات بعيدة، وكانت الشوارع تضاء وليست البيوت 
  .فقط

 استخدم املسلمون ،ويف مقابل القَدم الذي يقول به الغربيون
ويستخدمون الذراع، والعاقل يقدم الذراع على القدم، ولكن الداخلني يف 

  .جحر الضب يقدمون القدم
ييس واستعملوها كثريا وبعضها كان معروفا قدميا، كما عرفوا املقا

  .وورد ذكره يف احلديث مثل امليل، وعنهم أخذ الغرب
 وإىل الديسيمتر ،)املتر(سهم إىل الذراع الفرنسي يوحول الغربيون مقاي

  .والسنتيمتر واملليمتر، وال حرج يف النقل عنهم وعما طوروا
مستخدما حىت اليوم، وكذا أما أمريكا فال يزال امليل فيها معروفا و

  .الياردة والقدم، وقبلها اجنلترا
املتر (س الفرنسية أن املقايي) حممود محدي(وقد أثبت العامل املصري 

  .منقولة عن املقاييس اإلسالمية وأن املقاييس املصرية أدق) خلإ.. والسنتيمتر
وكما عرف املسلمون املقاييس عرفوا املكاييل ومنها املد والصاع 

 اشتق الغرب الكيلو، كما أن املسلمني عرفوا ةفرق والوسق، ومن الكيلوال
  . الرطل وأنه يف بلد غريه يف اآلخر، وال يزال معروفا يف الغرب حىت اليوم

 وامليزان، وهذه املكاييل واملوازين عرفية وال مانع من كما عرفوا الوزنة
يت كتب كتابا مساه تطويرها، وقد ذكر اجلربيت يف تارخيه أن والده حسن اجلرب

، كما أن له كتابا آخر يف املواقيت، ويف هذا "الدر الثمني يف علم املوازين"
ولون إن القرياط هو وزن حبة  ويق،العصر يعربون عن األوقية باألونصة

  .خردل
أن للضغط اجلوي وزنا، كان " تورشيللي"وقبل أن يعرف الغريب 

  .اخلازين قد عرفه وقاسه ولكنهم جيحدون
ما ظهر أثر املسلمني مادياً جتد أثرهم الفكري جليا يف كل علم، وك

فقد أخذوا كثريا مما كتبه أهل الكالم دون عزو وتواطأ أكثرهم على كتمانه 
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ويصعب حصر ذلك لكثرته، ولكننا نشري إىل أمر واحد يشترك فيه املعتزلة 
زلة وعند ، فأنت جتدها عند املعت)النعمة(ومتكلمو األشعرية والصوفية وهو 

  !األشعرية وعند أيب حامد الغزايل مثال وعند الكتاب النصارى يف الغرب
اليت تقول إن كثريا من " الفلسفة االمسية"كما ظهرت لدى الغربيني 

وقد . املعتقدات ال سيما الكليات ما هي إال أمساء ال حقيقة هلا يف اخلارج
قال تعاىل عن أصنام سبق إىل ذلك كتاب اهللا تعاىل ورمبا نقلوا ذلك عنه، 

 ﴾¾   ½   ¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º   ´   ³   ²   ±﴿: املشركني
  .]٢٣:النجم[

وعلى كالم املسلمني عن اجلزء الذي ال يتجزأ عرف الغرب األحباث 
   .ما مساه املونادات الروحية عنهم" اليبنتز"الذرية وطورها شيئا فشيئا، ونقل 

 روما قبل اإلسالم وذلك -يهم الكنيسةكما تسم-وبعد أن دمر الربابرة 
م فقد الغرب تارخيه وعلمه، وعن طريق املسلمني عرف الغربيون ٤١٠سنة 

قرونا على منطق يف عصر النهضة األورويب آراء أرسطو وأفالطون وظلوا 
 املنطق الذي هدم قضاياه واحدةً واحدة شيخ اإلسالم أرسطو الصوري، ذلك

، مث أحدث "جون ستيوارت مل"أو " هيجل "ابن تيمية قبل أن يهدم بعضها
ومن " املنطق الرمزي"بعضهم املنطق احلديث ومسوه املنطق الرياضي أو 

  "!هوايت هد"وزميله " برتراند رسل"املناطقة املتأخرين 
ديفيد "حىت الشك نقله الغرب من املسلمني فقبل قرون من ظهور 

أبو حامد الغزايل قد كان " فلسفة الشك"صاحب الفلسفة اليت مسيت " هيوم
شك يف كالم الفالسفة وأهل الكالم والباطنية واختار الصوفية من بني الفرق 

جتربته يف " املنقذ من الضالل"أو األصناف األربعة اليت ذكرها، وشرح يف 
  .ذلك

وكذا النقد العلمي للكتب الدينية اليت كانت تتشبث ا الكنائس 
مد بن حزم الظاهري التوراة نقدا علميا قبل الكاثوليكية فقد نقد اإلمام أبو حم

النقد "، وبذلك أسس ابن حزم العلم الذي مساه الغربيون "سبينوزا"أن ينقدها 
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، وقد  كما سبق"سبينوزا" وزعموا أن واضعه هو ،"التارخيي للكتاب املقدس
تعرفون : دهش أحد الدبلوماسيني اهلولنديني ملا أخربته بذلك وقال يل

رسالة يف "ومن كتبه املعروفة بالعربية . نعم: قلت. رفون كتبهوتع" سبينوزا"
: عن اليهودترمجها حسن حنفي، قال اهللا تعاىل اليت " الالهوت والسياسة

﴿©   ª   «   ¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   µ﴾ 
 ، هذا يف حني أن"سبينوزا"، فإذا كان هذا شأم مع األنبياء فكيف ]٨٧:البقرة[

، فهو بني األجر واألجرين بإذن اهللا ملا كتب مل حيرمه أحده اهللا ابن حزم رمح
  . فقد حرمه الربيون يف هولندا" سيبينوزا"، أما تعاىل

كما ظهر أثر الفرق اإلسالمية يف بعض أصول اإلميان كالقضاء والقدر 
مثال منذ أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية النفاة كما ظهرت القدرية 

" مارتن لوثر"لكنيسة الكاثوليكية فمالت إىل كالم املعتزلة، وأما اربة، فأما ا
والربوتستانت عامة فمالوا إىل آراء اجلهمية، واملاركسيون والوضعيون 
والداروينيون يعتقدون أن اإلنسان جمبور، وأن االنتقال من مرحلة إىل مرحلة 

 أن اإلنسان ال اختيار لإلنسان فيه، كما أن املدرسة األلسنية احلديثة ترى
  !!جتربه اللغة

أو " التأثري"وقد ظهر األثر الكالمي يف الفلسفة الغربية جليا يف مسألة 
األسباب، فقد جاء ذلك صرحيا يف القرآن والسنة وإن ضعف تأثري األسباب 

   Î   Ï   Ð   Ñ   Ò   Ó   Ô﴿: عمليا، لكن ال بد منها كقوله تعاىل
Õ﴾ ]اب أن حيذر املؤمنون وحيتاطوا قال ، ومن األخذ باألسب]٢٥:مرمي
  . ]٧١:النساء[ ﴾i   j﴿: تعاىل

كما أن كثريا من األحاديث تدل على أن األسباب ال تنايف القدر أو 
 ملن سأل النيب ) اعقلها وتوكل(التوكل، ومن ذلك احلديث املشهور 

 عن الرقى واألدوية أترد قدر سول اهللا أيتوكل أم يعقل ناقته؟ وملا سئل ر
  .هي من قدر اهللا: اهللا؟ أجاب
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وقد قرر أهل السنة واجلماعة يف عقيدم أن ترك األسباب قدح يف 
الشرع، ونفي أن تكون األسباب أسبابا نقص يف العقل، ولكن بعض 

سباب بل جعلوها بدعة أو كفرا قال املتكلمني ومنهم األشاعرة أنكروا األ
  : صاحب اجلوهرة

  للواحد القهار جل وعال  والفعل يف التأثري ليس إال 
  فذاك بدعي فال تلفت    ومن يقل بالقوة املودعة
   فذاك كفر عند أهل امللة  ومن يقل بالطبع أو بالعلة

  .أي أن من يقول إن النار حترق بطبيعتها كافر
 حترق بذاا، ولكن اهللا جعل ذلك حني وقال علماؤهم إن النار ال

مالمستها، وقالوا إن الطعام ال يشبع وإن الثياب ال تستر، وهكذا، واملسألة 
عادي، وغال بعضهم يف ذلك حىت قال النحوي  عندهم جمرد ربط أو اقتران

  .إن العامل يف الرفع أو النصب هو اهللا" ابن مضاء"
  . اهللاال موجود إال: وكما قال مالحدة الصوفية

وعلى ذلك بعض املعاصرين !! ال فاعل إال اهللا: قال بعض الصوفية
  . الذين قالوا إن من يعتقد أن غري اهللا يفعل شيئا كافر

أي أن من يزين أو يسرق ليس فاعال بل اهللا عياذا باهللا، واهللا تعاىل 
   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b﴿: يقول

c﴾ ]فأسند العمل لفاعله واآليات واالحاديث يف ذلك كثرية ]٨-٧: الزلزلة ،
  .جدا

  :وهلذا قيل: لكن املتكلمني ستروا عقيدم الباطلة بأن مسوا ذلك كسبا
  معقولة تدنو إىل األفهام**  مما يقال وال حقيقة حتته  

  ـد األشعري وطفرة النظام** احلال عند البهشمي والكسب عنـ 
  .بائي املعتزيلوالبهشمي هو أبو هاشم اجل

الوضعية (وتبعا لذلك ظهرت يف الغرب املدرسة الفلسفية اليت مسيت 
مث آمن ا كثريون بعده، " أوغست كونت"، وهي اليت وضع أصوهلا )املنطقية
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مرحلة اخلرافة والسحر مث مرحلة الدين مث (وهي جتعل املراحل الفكرية ثالثا 
أثر ا الشيخ حممد عبده، ومن ، وانتشرت يف الغرب كثريا وت)مرحلة العلم
، وأنكر هؤالء "دوركامي"الباحث االجتماعي الشهري " كونت"أشد تالميذ 

 وبذلك خالفوا أكثر العلوم ومنها كل علم جترييب، وال يزال بعض ،األسباب
" أوغست كونت" والظاهر أن  من الغربيني يؤمن ا حىت اليوم،الضائعني

ثر مبذهب املعتزلة كثري من الشرقيني أخذ ذلك من علم الكالم، وقد تأ
ومن الشرقيني املتأثرين " توما اإلكويين"والغربيني، وممن تأثر به من الغربيني 

  "!حممود قاسم"به 
 فرحوا بترك األسباب وبعضهم -أو الفقراء كما قد يسمون-والصوفية 

 أسقط كل سعي وقال بإسقاط التدبري، وابتدعوا الفقر والزهد الكاذب حىت
تعاىل اهللا عما يصفون، " إن الفقر هو اهللا"أن بعضهم وضع حديثا يقول فيه 

وهذا مذهب اهلندوس قدميا وحديثا، والواجب هو االقتداء بالكتاب والسنة 
يف كل أمر، وقد كان من الصحابة رضي اهللا عنهم من هو صاحب مال 

  .اهللاكما يف مبحث الزهد اآليت بإذن وثروة، وكانوا يأخذون باألسباب، 
   @   ?   <   =   >   ;   :   9   8﴿: وقد قال جل شأنه

A   B   C   D   E   F﴾ ]١٠:اجلمعة[.  
  .]٢٠:املزمل[ ﴾J   K   L   M   N   O   P   Q﴿: وقال تعاىل

   A   @?   <   =   >   ;   :   9   8   7   6   5   4﴿: وقال
B﴾ ]١٥:املُلك[.  

 ﴾=   >   ;   :   9   8   7   6   5   4   3﴿: وقال جل شأنه
، فاهللا تعاىل مل حيرمها وإمنا حرمتها الشياطني كما يف حديث ]٣٢:األعراف[

كل مال حنلته عبدا حالل، وإن الشياطني اجتالتهم (عياض بن محار القدسي 
  ).عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت هلم
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 جامع علم وكتب بعض العلماء يف فضل التجارة والكسب مثل اخلالل
، "الربكة يف فضل السعي واحلركة"اإلمام أمحد، ومثل الوصايب يف كتاب 

وذكر  وقل منهم من عمل ألحد من الوالة، ،وكان كثري من السلف جتارا
نقص من فضلهم أن يتعلموا الصنائع القرطيب رمحه اهللا أن أهل الفضل ال ي

رفواحل.  
ثر احملسوس يف الفكر الغريب واملقصود أن احلضارة اإلسالمية كان هلا األ

  .ويف النقلة العظيمة اليت حدثت فيه
مون  حير،فالربوتستانت الذين أحدثوا أكرب ثورة فكرية لدى الغرب

كما يقول النصارى، ويف ذلك يظهر " اآلثار املقدسة"االيقونات والتماثيل و
لك  ت،تأثرهم الواضح حبركة حتطيم الصور والتماثيل يف الدولة البيزنطية

، وكذلك تأثر الغربيون مبا مسي عظيماحلركة اليت تأثرت باملد اإلسالمي ال
، وبالعلم العريب خاصة، فكان ذلك من أهم عوامل "الفلسفة اإلسالمية"

كفرهم بدينهم وحماولتهم تعديله أو إصالحه، كما أن األخالق اإلسالمية ال 
  .سيما العفة والفضيلة أثرت كثريا فيهم

ملسلمون حضارم على قاعديت العلم واإلميان، عكس وإمجاال أسس ا
الغرب الذي مل يستطع اجلمع بينهما فأقام حضارته على الكفر واإلحلاد، 
ففرنسا بعد الثورة هي أول دولة ال دينية يف التاريخ، ولذلك قال وزير الثقافة 

إن احلضارة الغربية هي أول حضارة يف التاريخ ال معىن "الفرنسي املعاصر 
إن احلضارة الغربية : "أي ليس هلا هدف، وقال الرئيس التشيكي السابق" اهل

  ".هي أول حضارة ملحدة يف التاريخ
  .ونعوذ باهللا أن تكون حضارتنا كحضارم أو علماؤنا كرجال دينهم

وقد جاب الغربيون األرض ورأوا اجلزر البعيدة ورأوا املشاة بني 
بدائيون، وذلك أحد أسباب كفرهم بدينهم تراثهم الديين اخلرايف وما عليه ال

، ولكنهم مل جيدوا أبدا أمة بال )عقائد املفكرين(كما يقول العقاد يف كتابه 
دين أو أمة تؤمن باإلباحية والدياثة والتعري، كما مل جيدوا أمة تصور 



 

 
 

١٨٦٣ 

 الغرب هي أحط من البدائيني وهي حالة يفالعورات، فاتمعات العلمانية 
 ال سيما املفكرون والصرحاء ،ر اإلنساين، ويعترف بذلك أهلهاشاذة يف الفك

  .ويتوقعون هلا الفناء
، وهو مؤلف "إن حضارتنا هي اجلحيم بعينه": "كولن ولسن"وقال 

الذي " ج بوكانني"واآلخر " بول كندي"ومتفلسف إجنليزي، أما األمريكيان 
حلضارة  أن ا-كل منهما على حدة-ترشح لرئاسة أمريكا فهما يقرران 

" أرنولد توبيين"و" أسوالد شبنجلر"الغربية سوف تنهار، وهو ما كتب عنه 
  !.من قبل" جورج أورويل"و

  .فهل ننتظر حىت تنهار كي نعود إىل ديننا؟
  .وكيف نتبع من هو عالة علينا؟
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  األحياء -٥
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١٨٦٧ 

حياء مما يدل على سبق احلضارة اإلسالمية وتفوقها، تقدمها يف علم األ
، فهم يعلمون من كتاب اهللا ما مل يعرفه "اإلنسان منها واحليوان والنبات"

الغربيون إال قريبا، وبعض ذلك ال زال الغربيون جيهلونه، ويسترون جهلهم 
  .بالتخرصات والتقديرات اليت خيتلفون فيها كثريا

ومن أعظم ما يهتم به الغربيون أصل اإلنسان بعد أن كفروا مبا تقوله 
راة يف سفر التكوين عن اخللق املستقل، وما تقوله النصرانية عن اخلطيئة التو

  .األصلية، ومل جيدوا بديال إال االعتماد على علم األحياء أو ما له صلة به
يدرس الغربيون باهتمام أي أثر لإلنسان القدمي ضمن ما يسمونه و

، "سان جاوهإن"، وإذا عثروا على ذلك يف جاوه مسوه " الطبيعيةالبيولوجيا"
وإذا عثروا عليه يف بكني مسوه إنسان الصني أو إنسان بكني، وإذا عثروا على 

، وإذا عثروا "اسيونمإنسان كرو"بقايا يف كهف جبنوب فرنسا مسوا ذلك 
 مسوا العصر كله باسم تلك ،لب أو يف جبال األ، القطب ثلوجعلى جثة يف

  .وها إنسان احلبشة، وهكذااجلثة، وإذا عثروا على تلك البقايا يف احلبشة مس
 "!اونإنسان بلتد"غري ما يعترفون هم بأنه أكذوبة خمتلقة مثل وهذا 

 أو ،وليس شرطا أن يعثروا على جثة، بل أكثر ما يعثرون عليه هو آثار أصابع
  .ضرسا أو عظما خنرا، وخيتلفون كثريا يف تقدير عصر ذلك األثر

اس الذي يتحدث عنه وقد ظهر يل بعد الدراسة والتأمل أن النسن
  .املؤرخون واإلخباريون يف تارخينا أقرب إىل العقل من كالم هؤالء

 بصراحة إن اإلنسان العاقل نشأ من تزاوج نيوقد قال بعض اجليولوجي
  !ن اإلنسان ابن زنا يف األصلإبني األجناس القدمية، أي 

 كل ذلك افتراضات وتقديراتومثل هذا اخلبط خيبطه علماء األحياء، و
غري يقينية وأوهام غري علمية، ال سيما وهم يقولون إنه رمبا كان يف عصر 

   ®  ¬  »﴿كذا قبل مئات املاليني من السنني، وصدق اهللا العظيم 
   H   I   J   K﴿: ، وقال وقوله احلق]٥١:الكهف[ ﴾³   ²   ±   °   ¯

LM   N   O   P   Q﴾ ]هو ظن وخرص، ، وليتهم يعترفون أن ذلك إمنا ]٢٤:اجلاثية



 

 
 

١٨٦٨ 

 احتماال، أهلهولكن بعضهم جيزم به، والليرباليون عندنا جيزمون مبا جيعله 
   Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   ÇÈ   É   Ê   Ë   Ì﴿: ولكل هؤالء يقول اهللا تعاىل

Í   Î   Ï   Ð   Ñ﴾ ]٣٦:اإلسراء[.  
وهو تركي من أواسط -وقد جيء إىل عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا 

 ، بأضراس عظيمة-حيث احلضارة اليت ال زالت شبه جمهولة إىل اآلن ،آسيا
  .فقال فيها أبياتا ذكرها الذهيب وغريه

 كثرية منها الرائحة ومنها الشم ومنها قدراتجعل اهللا لألحياء وقد 
، فكما أن يعقوب عليه السالم ارتد بصريا ملا شم رائحة يوسفحدة البصر، 

  احليوان ابنها ويعرف الصغري أمه تعرف أمعن طريق الرائحةفكذلك 
طريقه ولو كان الليل مظلما أو العني معصوبة، أو يعرف  احليوان  ايهتديو

قطا يف زنبيل حمكم ووضعته يف مكان بعيد لعاد إىل موطنه محلت ولو أنك 
  !األصلي

، "هندسيا"وكما يستدل بعض احليوان بالرائحة يستدل بعضها بالزاوية 
والنحل، وقد كنا وحنن صغار نبعد الفريسة قليال عن ومن ذلك الزنابري 

  !تعجب ألنه يقع قريبا منها ولكن ال يراهانالزنبور و
سنتها لتشم ا، وهذا يعوضها عن الضعف لالثعابني متد أف ومنها الشم،

  .الذي يف مسعها
ومتتاز الطيور كالنسر والصقر واحلدأة وغريها حبدة البصر حىت إا 

قة يف األجواء البعيدة، وملا أنبع اهللا ماء زمزم ألم إمساعيل  حملِّلتبصر املاء وهي
ما حيوم هذا إال على : " فقالت، رأته حيومعائفاستدلت جرهم بطائر 

  "!.ماء
ىل املكان املراد، ومن هنا  احلمام بإمكان تدريبه ودايته إكما يتميز

  .ج املعارك نتائخصوصا إليصال رسائلهم ،استخدم األولون احلمام الزاجل
  .فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى



 

 
 

١٨٦٩ 

وهناك هدايات ال يستطيعها اإلنسان، ومع ذلك يشترط بعض الناس 
  ال حسا وال عقال، يؤمن ويصدق مبا ال يعلمأالّ يؤمن إال مبا حيس مع أنه

فتجد املريض يؤمن مبا يقوله الطبيب، ويصدق ما تنطق به األشعة أو تدل 
  .ملخربية، ويتناول الدواء حسب توجيهات الطبيب أو الصيديلعليه التحاليل ا

، ومع  يعترض على ما جاء به الرسول الضعيفمث جتد هذا املخلوق 
  . يأىب اإلميان بالغيب املطلق،إميانه ذا الغيب النسيب

 يف واإلنسان ضعيف ليس فقط يف فكره وعلمه، بل هو ضعيف حىت
بنيته وتكوينه، فإذا سقط من مكان عال انكسر، وإذا دخلت يف رجله شوكة 

  .]٢٨:النساء[ ﴾7   6   5﴿عاقته 
 وال تنكسر ،وإذا قارنته بالقط وجدت أن القط يقع على قوائمه

رجاله، وإذا قارنته باجلرادة وجدت أن اجلرادة رب منك بعد أن تستأصل 
 وتسري ، وجدت أا تقوم بال عالج،بالنملةرجليها اخللفيتني، وإذا قارنته 

  .بعد أن حاولت قتلها
واإلنسان يتيه ويضل طريقه لكن احلمار يعرف دربه، واإلنسان مشه 
حمدود ولكن الكلب يشم أضعافه، واإلنسان ال يرى املالئكة ولكن الديك 
يراها، وال يرى الشيطان ولكن احلمري تراه، وقس على ذلك، فلو أن اإلنسان 

  ! يؤمن إال مبا حيس لكان احليوان أفضل منهال
  .والفهد مثال أسرع من البشر، والفيل حيمل ما يعجز عنه اإلنسان

 أرسل إليه رسوال ،ومن رمحة اهللا باإلنسان ومن علمه جل شانه بضعفه
 ومعه كتاب اهللا يهدي للحياة السعيدة، وأعطاه عقال ميكن به ،يهديه الطريق

بر كتابه، ولكن اإلنسان جبهله وظلمه يصر على أن يعرف صدق رسوله ويتد
أن يعرف ذات اهللا وكيفية صفاته وأمثال ذلك من علم الغيب احملجوب عنه، 

  .والذي ال طاقة لعقله باستيعابه



 

 
 

١٨٧٠ 

واإلنسان له عمر حمدود ويريد معرفة كنه احلي الذي ال ميوت، وهو 
 رمبا يرى أن ما  شرع العليم احلكيم، بلمعرفة احلكمة منقليل العلم ويريد 

  !يشرعه بعقله أقوم من شرع اهللا
بعض الناس يقول إنه يفهم لغة احليوان، ويف ذلك من العجيب أن و

كالم طويل ليس هذا موضعه، على أن ذلك لو ثبت ليس بغريب على قدرة 
قال أمحد بن ": "شفاء العليل"من علّم اإلنسان ما مل يعلم، قال ابن القيم يف 

إن هللا تعاىل من : مسعت ابن أيب الدنيا يقول: يف كتاب االسةكي المروان امل
العلوم ما ال حيصى، يعطي كل واحد من ذلك ما ال يعطي غريه، لقد حدثنا 

ثنا عبيد اهللا بن بكر السهمي دأبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن سعيد القطان، ح
أتدرون : قولأن قوما كانوا يف سفر فكان فيهم رجل مير بالطيور في: عن أبيه

فيحيلنا على شيء ال . تقول كذا وكذا: فيقول. ال: ما تقول هؤالء؟ فيقولون
ندري أصادق فيه هو أم كاذب، إىل أن مروا على غنم وفيها شاة قد ختلفت 

أتدرون ما تقول هذه :  فقال،على سخلة هلا فجعلت حتنو عنقها إليها وتثغو
 كما أكل ، يأكلك الذئب ال،تقول للسخلة إحلقي: ال قال: الشاة؟ قلنا

ولدت هذه : فانتهينا إىل الراعي فقلنا له: أخاك عام أول يف هذا املكان، قال
نعم ولدت سخلة عام أول فأكلها الذئب ذا : الشاة قبل عامك هذا؟ قال

املكان، مث أتينا على قوم فيهم ظعينة على مجل هلا وهو يرغو وحينو عنقه 
 ،فإنه يلعن راكبته: ال قال: هذا البعري؟ قلناأتدرون ما يقول :  فقال،إليها

يا : فانتهينا إليهم فقلنا: ويزعم أا رحلته على خميط وهو يف سنامه، قال
 ويزعم أا رحلته ،هؤالء إن صاحبنا هذا يزعم أن هذا البعري يلعن راكبته

  ".فأناخوا البعري وحطوا عنه فإذا هو كما قال:  قال،على خميط وأنه يف سنامه
 خماطبة احليوان نفسه مثل ما : احليوانفهم لغةرمبا كان أعظم من و

يذكره املؤرخون عند بناء عقبة بن نافع ملدينة القريوان، حيث نادى ما يف 
  .منها اخلروج، فخرجت األفاعي حاملة صغارها األرض من هوام وطلب



 

 
 

١٨٧١ 

، أي التغريات "الطفرات الوراثية"ما يسمونه يعرفون علماء األحياء و
  .فاجئة يف املخلوقات، ولكنهم جيهلون سببهاامل

ويف األحياء عجائب كثرية ملن يتأمل، منها اهلجرة، وقد قبض بعض 
الناس يف جبال السروات على طائر ويف رجله كتابة تدل على أنه من حديقة 

  .احليوان يف هولندا
بعض الطيور اجر من اهلند إىل جدة والعكس، والطيور تقطع و

رف يف أي جزيرة حتط لتتغذى، واجلراد يطري يف وقت واحد احمليطات وتع
فسبحان الذي والتوراة تذكر أنه ليس للجراد ملكة، من أماكن متباعدة، 

   C   D   E   F   G   H   I   J﴿أعطى كل شيء خلقه مث هدى، وأخربنا أنه 
K   L   M   N﴾ ]٣٨:األنعام[.  

مل تعلم استخبارات واهلدهد هاجر من الشام إىل اليمن وعلم ما 
 لظل ، سبحانه علم سليمان منطق الطريهللاسليمان عليه السالم، ولوال أن ا

  .جيهل هذه اململكة الكبرية
ومن عجائب خلق اهللا اليت ال يعلمها كثري من الناس أو ميرون عليها 

 أنه تعاىل جعل بني األحياء تكامال وتكافال، ولذلك :وهم عنها معرضون
  .سفية عظيمة قد جنهلهادالالت علمية وفل

  :ومن ذلك مثال
ر واألشجار، وبني البكتريا والبقول، وبني احليوان طَالتكامل بني الف

 وبني احلشرات واخلمائر، ،والنبات، وبني احليوانات املفترسة وبعض الطيور
  .مساك وبعض املخلوقات األخرىوبني األ

 فيجري ،اح ويف الوقت نفسه ينقل اللق،فالنحل مثال ميتص الرحيق
 وأخرى، وبعض السمك  منه، وبعض النمل يصلح بني قبيلة"التأبري"عملية 

  . عيادتهيفيعاجل احليوان اآلخر 



 

 
 

١٨٧٢ 

ومن الدالالت العلمية والفلسفية هلذا التكامل أن ما يقال عن نظرية 
، وإذا كان النوعان املتكامالن أو املتكافالن ال باطل واقعيا العضويالتطور 

ذلك يبطل ما يزعمونه من تنازع فحدمها بدون اآلخر، ميكن أن يعيش أ
  .البقاء أو صراع البقاء، فهما متكامالن وليسا متصارعني

وميكن ألي عاقل أو متفكر أن يستنبط من الدالالت ما ال حيتويه أي 
  :كتاب، وصدق القائل

  تدل على أنه واحد** ويف كل شيء له آية 
   -,   +   *   (﴿ حكمة أبدا وليس يف هذا الكون شيء خلقه اهللا لغري

  .]٢٧:ص[ ﴾2   1   0   /   .
  .ر فهدى، حىت احليوان األعجماهللا تعاىل قدو

أن يتجنب النباتات السامة، فهدى احليوان الذي يرعى احلشائش 
ولذلك أمثلة أخرى ذكرها ابن القيم عند ذكره لقول من قال إن أصل الطب 

  .حيواين تعلَّمه اإلنسان من احليوان
  .وهدى الطيور ملعرفة دخول الفصول

عرفة صغاره مهما هاجر وابتعد عنها وهي ال تزال وهدى كل حيوان مل
  .يف البيض

 وهدى احلمام فال يضل طريقه بل يستخدمه األولون يف نقل الرسائل
  .كما تقدم

  .وهدى الفئران ملعرفة الزالزل
ابن آدم كيف ، ومنها تعلم وهدى الغربان حملاكمة اجلاين وقتله ودفنه

  .يواري سوأة أخيه
  .وهدى النحل لبناء بيوا بالشكل السداسي دون غريه

  .للك يف بقية األحياء كاهلدهد والنموما أكثر ذ
، وملا نفرت اخليل عند  يرى ما ال نرى ويسمع ما ال نسمعواحليوان

 تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم ال ألوال: ( قال ،مرورها بقبور املشركني



 

 
 

١٨٧٣ 

فيصيح صيحة : ( عن الكافر أو املنافق، وقال )من عذاب القرب ما أمسع
  .اإلنس واجلن) يسمعها كل شيء إال الثقلني

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اخليل إذا حبست بطوا يذهبون ا 
  .والباطنية لكي تسهلإىل قبور الروافض 

أما الشم فمشهور حىت اليوم، وقد ذكر بعض العلماء املعاصرين أن 
الكلب أقوى من اإلنسان يف ذلك بأربعني مرة، ولذلك تتخذ الشرطة 

، وكثري من الناس  ممنوعالكالب البوليسية وهي تكتشف املخدرات وكلَّ
 كما أن الزالزل شرقا وغربا يعرفون الفصول باهلدهد أو غريه من الطيور،

يعرفها الناس قدميا وحديثا رب احليوانات أو خروجها من جحورها، كما 
أن الناس منذ القدم يعرفون النباتات السامة بترك احليوانات هلا، ومن ذلك 
مثال أا ال تأكل التبغ بينما يدخن كثري من الناس، فإذا كان هذا هو احلال 

له مع سعة رمحته وكرمه وفضله اإلنسان مع احليوان، فهل يترك اهللا جل جال
 ﴾F   G   H﴿: هذا حمال، وقد قال جل شأنه! بال هداية وال شرع؟

 ﴾=   >   ;   :    :﴿9، وقال عن عبده ورسوله حممد ]٧:الرعد[
 ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~﴿: وقال، ]٥٢:الشورى[
  .]٣٦:القيامة[ ﴾j   k   l   m   n﴿:  وقال،]١١٥:املؤمنون[

وكذلك -وقد تقرر أخريا لدى علماء األحياء املعاصرين أن النمل 
 ليس مجاعة واحدة بل طبقات وقبائل، منها ما يعمل ويسمونه -النحل

عامالت، ومنها ما يصلح بني الطوائف إذا تقاتلت كما حيكون عن النمل 
   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L﴿: مثال، وصدق اهللا العظيم إذ يقول

M   N﴾ ]وقد مر النيب ]٣٨:األنعام ، بعرتين تنتطحان فسأل بعض أصحابه 
ولكن اهللا تعاىل يعلم وسوف يقضي : قال . أتدري فيم تنتطحان؟ قال ال(

  )!. يوم القيامةبينهما



 

 
 

١٨٧٤ 

 مجل أن صاحبه يدئبه وجييعه، وشكت إليه محرة أن وقد شكى إليه 
  .بعض اجليش أخذ صغارها

ومن عجيب األحياء يف الكون أن اجلراد يطري يف وقت واحد من 
، ربال السروات قاطعا البحر األمحأماكن متباعدة ويهاجر من احلبشة إىل ج

  فبأي لغة يتفاهم؟ وبأي توقيت يعمل؟
واهللا تعاىل حبكمته يف األحياء إذا سلب شيئا بعض اخلصائص عوضه 
بغريه كما جعل األعمى أكثر حتسسا من البصري، وجعل الشم لدى األفاعي 

 تعويضا عن ضعف السمع، وملا كان بعض الناس رمبا احتقر وبعض احليوانا
هللا أعذب صوتا كما كان بالل، وكذا من من هم سود البشرة، جعلهم ا

  .املذيعون يف عصرنا احلاضر، فسبحان اهللا على حكمته البالغة
ن  إ]٤٠:النبأ[ ﴾l   m   n   o   p ﴿: قوله تعاىللوقال املفسرون 

 كوين ترابا متىن أن يكون حيوانا، أي أن هذا ما للدوابالكافر إذا قيل 
  .ن والغربيون إال من أسلم منهمسوف يتمناه الكفار كلهم ومنهم األمريكا

  :وصدق من قال من الشعراء وهو الشيخ حممد اذوب رمحه اهللا
  على دربنا ضرب من احلشرات** م ن لو اويوم يود الظاملو

هو مؤسس علم احليوان، " أرسطو"وكثري من الغربيني يقولون إن 
لجاحظ أو ل" احليوان"ها كما يف كتاب وواملسلمون نقدوا بعض آرائه وطور

  .للدمريي" حياة احليوان"كتاب 
 يف القرآن من األحياء له عجائب كثرية، وعلى كتاب  اهللاوكل ما ذكر

اهللا اعتمد املسلمون وفصلوا يف هذا العلم، وحضارةٌ هذه معارفها ال يصح أن 
  .تقارن بأي حضارة

ومما يذكره علماء األحياء اليوم أن للطري لغة يتخاطب ا، وأن أحد 
ناس سجل صوت عصفور مث فتحه بعد مدة فجاء عصفور آخر إليه، ورمبا ال

  )!املهذار(خصصوه بالطائر املسمى 



 

 
 

١٨٧٥ 

: ويف كتاب اهللا تعاىل يقول اهللا جل شأنه عن نبيه سليمان عليه السالم
﴿ D   E   F   G   H﴾ ]يصح وال فكل طائر له منطقه ]١٦:النمل 

  .ختصيصه ببعض الطيور
بل يف السورة نفسها ، هلدهد وأرسله إىل قوم سبأوخاطب عليه السالم ا

ما يدل على أن ذلك ليس خاصا بالطري، فإنه عليه السالم تبسم ضاحكا من 
، وقد مسى ]١٨:النمل[ ﴾h   i   j   k   l   m ﴿: قول النملة

ملا فيها من العجائب " سورة العجائب"بعض املفسرين سورة النمل هذه 
  .والدابةومنها خطاب الطري والنملة 

 اليت ذكرها اهللا يف القرآن كالبعوض واجلمل والغراب األحياءوكل 
  .والذئب هلا عجائب

وتقول الداروينية اجلديدة ولإلنسان مرتلته العالية على كل املخلوقات، 
 وهي !!إن الطبيعة وضعت اإلنسانية يف مرتلة قريبة جدا مما وضعه فيها الدين

صرانية، وال تعلم شيئا عن خلق اإلنسان غري ال تعرف دينا غري اليهودية والن
ما تقوله التوراة احملرفة، فماذا ستقول لو أا قرأت القرآن الذي ليس فيه ما 

  يف التوراة من خرافات يف هذه املسألة؟
ومن األحياء النباتات اليت يقوم عليها الطب الغريب قدميا وحديثا، 

 حنيفة الدينوري يف معجمه عن والغرب اليوم ال يزال عالة على ما كتبه أبو
املعروف يف علم الوراثة " مندل"النباتات، ورمبا كان أول خمترعيهم هو القس 

  .الغريب
أحباثه على نبات البازالء، وهو نوع من الباقالء، " مندل"وقد أجرى 

وسلك طريقة التهجني الوراثي اليت سبق إليها الدينوري الذي عاش يف القرن 
  .الثالث اهلجري

لى أحباث مندل قام علم النبات الغريب، وأنشأوا كليات خاصة وع
  .للزراعة أو للنبات



 

 
 

١٨٧٦ 

النباتات املذكورة يف الطب النبوي : وأقدم من الدينوري ومن معجمه
  .الذي رتب ابن القيم أحاديثه على حروف املعجم

كما أن العلم املعاصر أثبت العالقة بني النبات وكمية هطول األمطار، 
ق اليت ال أشجار فيها أو يزيل اإلنسان األشجار تكون قليلة وأن املناط

  .األمطار
  )اإلحلاد(

يبين املالحدة إحلادهم على بعض ما وصل إليه علم األحياء، ال سيما 
عشر ذلك احلائر املسكني الذي تويف يف القرن التاسع " تشارلز داروين"نظرية 

رات الوراثية  خاصة كالمه عن االنتخاب الطبيعي والطف،يورجياجلر
والصراع بني املخلوقات، وكيف أنه ينشأ هلا أعضاء جديدة، حسب احلاجة 

تاج إليه، على أن دارون نفسه يعترف بأن يف حتبينما ميوت العضو الذي ال 
 حلقة مفقودة بني اإلنسان والقردة -والصحيح أن يقال يف فرضيته-نظريته 

  .العليا
 ما يسمونه نشأوم لالعولكي يساير الداروينيون ما يتطور من 

شهر هؤالء الداروينيني يف القرن العشرين امللحد أومن " الداروينية احلديثة"
الذي رد عليه " وحدهاإلنسان يقوم " مؤلف كتاب " جوليان هكسلي"

ان ال اإلنس"بكتاب " كريسي موريسون"رئيس أكادميية العلوم يف نيويورك 
ذ حممود صاحل الفلكي إىل  نقله األستا،وهو كتاب مشهور" يقوم وحده

" برتراند رسل"ومن املالحدة املشهورين  ،" لإلميانيدعوالعلم "العربية باسم 
" داوكيرت"وأشهر امللحدين املعاصرين هو الذي كان كثري الثناء على داروين، 

ل يف الداروينية حيث قال إن العامل ، والذي عد"وهم اإلله"مؤلف كتاب 
هو االستعمال كما قال داروين، بل هو اجلينات األساسي يف التطور ليس 

بأنه إمنا آمن باإلله ملا " انطوين فلو"وام زميله السابق يف اإلحلاد "! املورثات"
  .كرب وخرف



 

 
 

١٨٧٧ 

جاء ف، "داروين"بطالن فرضية الغربيني  أثبت كثري من العلماء وقد
وين، اليت هي أبطل من فرضية دار" املصادفة"ية أخرى هي ضاملالحدة بفر

واإلجنليزي " شارل أوجني"واليت أبطلها علماء الرياضيات أمثال السويسري 
  :ومما قاله شارل أوجني" آينشتاين"كما أبطلها الفيزيائي املعروف " وايتهده"

إن احتمالية املصادفة حتتاج إىل كون أعظم من كوننا هذا الذي قدره "
) ٨٤ ١٠ (رة نصف قطرهاك"بأرقام ال نستطيع نطقها، وهو " ألربت آينشتاين"

  .أي عشرة أمامها أربعة ومثانون صفرا" سنة ضوئية
وهذه املصادفة هي إميان بعبثية الوجود وعشوائيته، وأن هذا الكون ليس 

 ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~﴿: خللقه حكمة، قال تعاىل
  .]١١٥:املؤمنون[

   0   /   .   -,   +   *   (   )'   &   %   $   #   "   !﴿: وقال
  .]٢٧:ص[ ﴾2   1

  .]١٩١:آل عمران[ ﴾q  r s t u﴿: وأخرب أن أويل األلباب يقولون
وقد تفسر علوم األحياء كيف كانت عملية اخللق ولكنها ال تفسر أبدا 
من الذي خلق، وملاذا خلق؟ أي أن ما يسمى االنتخاب الطبيعي والتكيف 

ية إىل النظرية مث إىل احلقيقة العلمية، مع البيئة، لو قدرنا أنه ارتقى من الفرض
دون أن ! لكان جوابا عن كيف فقط: ومل تكن فيه ثغرة احللقة املفقودة
  .يكون جوابا عن من؟ ومىت؟ وملاذا؟

فكيف وهي فرضية فيها ما فيها؟ وإمنا ذهب إليها بعض امللحدين هربا 
، ومن "التكوين"من إثبات اخللق اخلرايف املستقل املذكور يف سفر اخلليقة 

اإلميان بالذي يكذبه الواقع والعقل أن املسيح عيسى ابن مرمي هو الذي خلق 
السماوات واألرض، مع أما كانتا قبل خلقه وخلْق أمه، بل قبل النوع 

  .اإلنساين كله



 

 
 

١٨٧٨ 

   ¬   »   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢﴿وصدق اهللا 
  !!]٧٥:املائدة[ ﴾³   ²   ±   °¯   ®

 كونه تعاىل اختار هذه الكيفية دون تلك، فهذا راجع إىل حكمته أما
  .]٦٨:القصص[ ﴾³   ²   ±   °   ¯﴿ومشيئته 

 فال بد من الوقوف من أول ،والتسلسل يف الفاعلني ال اية له فلسفياً
 وإال انساق العقل البشري وراء ،األمر، واالنتهاء هو احلل املنطقي الصحيح

 حبار احلرية والشك، وحينئذ ال بد له من التوقف تسلسل الفاعلني وضاع يف
  !. إىل أن ننتهي فال نتكلف ونشقى مث نعودعند اية ما، وقد أرشدنا 

فما كان ال بد منه بعد تفكري طويل نؤمن به اآلن بال مشقة وال عناء، 
صل إىل شيء لسلَّم بأنه ال بد من فالعقل أقل من أن يصل إىل الالاية، ولو و

الوقوف عنده، ولذلك خري له أن يسلم مقدما وينتهي، وهكذا اختار له النيب 
الطريق السهلة دون األخرى الوعرة .  

وقد كثر املشركون والضالون يف األمم السابقة، والقرون اخلالية، 
 لكن مل يعهد اإلحلاد ذه الكثرة إال يف احلضارة واحلضارات املنقرضة،

  :الغربية
  :واإلحلاد أنواع أمهها

، وهؤالء املالحدة يعرفون يف الغرب  إنكار الرساالت والوحي-١
بالدايزم، وهم يؤمنون بصانع الساعة الذي صنعها مث تركها تدور، أي ما 

، وقد يترمجها بعضهم يسمى النظرية امليكانيكية كما توحي ا نظرية اجلاذبية
  "!الربوبيون"بكلمة 

  ".صانع الساعة األعمى"وقد ألف امللحد املشهور داوكيرت كتابه 
  .، وهؤالء يكفرون حىت بالربوبيةلقا إنكار وجود اخل-٢

وهلذا الداء أسبابه احمللية يف الغرب، أمهها اهلروب من اخلرافات 
ها، ومناقضة العلم والعقل، واألساطري، اليت كانت متليها الكنائس على أتباع
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واملشاة بني ما عليه رجال الدين وما عليه الكهان والسحرة، يف اتمعات 
  .البدائية
 ومن اإلحلاد وصف اهللا بعكس ما ثبت بالوحي من صفاته، حىت -٣

  .، تعاىل اهللا عما يشركون"اهللا ليس أكرب"كتب أحدهم كتاب 
 من كل ما خيالف العلم واإلسالم بريء من اخلرافات كلها، وبريء

والعقل، بل إن كل العلوم، الكوين منها واإلنساين، وكذا كل املكتشفات 
  .تؤيده وتشهد له

وإذا كان الغربيون رأوا أن الواجب عليهم هو التخلص من دينهم، فإن 
الواجب على املسلمني هو التمسك بدينهم، وإذا كان الغرب ض يف بعض 

  .دينه، فإن يف اإلسالم سعادة الدنيا واآلخرةاجلوانب الدنيوية ملا ترك 
ومن طبيعة اهلارب أنه ال يلوي على شيء ويتمسك بالقشة، ولذلك 
ترى هؤالء اهلاربني يفرحون مبا افترضه داروين، وأوغست كونت، 
وماركس، وفرويد، مع أنه مل تثبت نظريام عقال، بل هي إما فرضية مل ترق 

ن، وإما ظنون وخترصات ينكرها العلم ألن تكون نظرية، وإما خطأ بي
الصحيح، وكل ذلك نزغات شيطانية، أنكرها اهلدهد فضال عن اإلنسان، 

   7   6   5   4﴿قال اهلدهد عمن هم أخف كفرا من هؤالء، 
  .]٢٤:النمل[ ﴾=   >   ;   :   9   8

وإمنا أحلد امللحدون يف الغرب ألن الكنيسة فرضت عليهم خرافات ال 
العقل وال يقرها العلم، كقوهلم إن قوس قزح جعله اهللا عالمة يتذكر يقبلها 

ا أال يغرق أهل األرض، وأن احلية تتغذى بالطني، وأمثال ذلك مما هو 
اهللا، ويف التصور البشري الذي قد يقره عصر مث يأيت داخل يف حتريف كالم 

  .عصر آخر يبطله
  :ومن اإلحلاد الشك، والشك أنواع

يبتدئ منه الشاكون كي يصلوا إىل املنهجي الذي  منها الشك -١
 أنا إذنأنا أفكر "، كما شك ديكارت يف الوجود فقال عبارته الشهرية اليقني
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وقبل الغزايل كان " املنقذ من الضالل" يف كتابه ،وقبله شك الغزايل" موجود
، والشك "الشك"بعض املعتزلة وأهل الكالم قد جعلوا أول واجب هو 

، فجعلوا الشك "النظر" الذي يؤدي إىل "إىل النظرالقصد "ىل عندهم يؤدي إ
  . عندهم اخلطوة األوىل للمعرفةهو فهذا الشك أصال للحقيقة،

" سجورابروتا "عدم اجلزم بشيء كما فعل :  الشك املطلق، أي-٢
، وأكرب ومن معه من السفسطائيني وكما ينسبون إىل ديفيد هيوم ومدرسته

  ".داوكيرت" هو امللحد الشكاكني األحياء اليوم
 احلرية الكاملة، كما حدث ملن يسمون الالأدريني يف العصر -٣

 يعمهون ويف حريم تائهون وحسبك منهم أن غيهماحلديث، فهم يف 
بالرغم من : "تشارلز داروين الذي يستند أكثر املالحدة إىل آرائه يقول

هللا، وحسيب أن أكون ال تقلبايت الكثرية مل أكن يوما من األيام منكرا لوجود ا
 ".أدريا يف هذا األمر

وعندي أن الالأدرية أكثر ضالال من الشك، إذ قد يكون يف الشك 
  .نسبة من احلقيقة أو مقدمة هلا، أما الالأدرية فهي العمى واحلرية

، وكل "أنا أفكر إذًا أنا موجود"يف شكه املنهجي " ديكارت"ولقد قال 
ل موجود ال بد له من موجد أوجده بعد إنسان يفكر إذن هو موجود، وك
 الذي ال يشك عاقل يف وجوده، هو آية نأن مل يكن شيئًا، فهذا الوجود إذ

عظيمة، ودليل قاطع على وجود املوجد بل على حكمته وإتقانه كل شيء 
صنعه، وعلى قدرته املطلقة اليت تفوق أي تصور بشري، وعلى علمه الذي 

وصمدانيته، وعلى كل صفاته العلى إما أحاط بكل شيء، وعلى وحدانيته 
باملطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم، فال إله إال هو، وليس كمثله شيء وهو 

  :السميع البصري، وامدد بصرك حيث شئت جتد آية له
  تدل على أنه واحد**  ويف كل شيء له آية 

  ".سبحانه، ومىت غاب حىت يستدل عليه: "وصدقت العجوز اليت قالت
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ق شيخ اإلسالم ابن تيمية، حني جعل أعلى درجات االستدالل بل صد
  .هي أن يستدل اإلنسان باهللا على خلقه، وذلك ما انتصر له ابن القيم وأيده

  .]٣٥:الطور[ ﴾A   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: وقال تعاىل
وهذه اآلية هي اليت مسعها جبري بن مطعم حني كان مشركا فكاد قلبه 

  .يطري
ة اخللق املستقل كما يصورها سفر التكوين من التوراة فليست أما عقيد

علمية، وليست دينية حمضة، بل دخلها كثري من األساطري واخلرافات اليت 
أنتجها التحريف، فأحلد بعض امللحدين هربا منها، ومل جيدوا قشة يتشبثون 
ا إال فرضية داروين الناقصة، وهكذا حار اإلنسان بني خرافة متمسحة 

  .بالدين، وخرافة متمسحة بالعلم
أما احلق احملض الذي تشهد له الفطرة والعقل وقوانني الوراثة، فهو 
الوحي احملفوظ الذي نزل به الروح األمني من اهللا الذي أبدع هذا الكون، 
وابتدأ خلق اإلنسان من طني بعد أن مل يكن شيئًا مذكورا، وخلقه يف أحسن 

  . والفؤاد، وعلمه ما مل يكن يعلمتقومي، وجعل له السمع والبصر
ومل أجد يف تارخينا اإلسالمي من يشبه هؤالء التائهني، إال من يقلدهم 
من الفئة الضالة اليت ترفع شعار الليربالية، أو بعض مثقفي الرافضة الذين 
هربوا من خرافات املاليل إىل العلمانية واإلحلاد، وكذا من هرب من خرافات 

  ! يف اليمن اجلنوبيةحدثية كما التصوف إىل املاركس
واإلحلاد يف أمريكا هو عقيدة االجتاه الليربايل وعكسه االجتاه األصويل، 

  .وأكثر األمريكيني ال يعرفون إال التوراة ويؤمنون ا
إم يؤمنون : قال أكثر األمريكيني" معهد غالوب"ففي استطالع أجراه 

ستقل، ويكفرون بنظرية االنتخاب مبا يف سفر التكوين التورايت، من اخللق امل
الطبيعي، كما فسرها داروين، وهكذا فليست الداروينية علمية وال دينية وال 

  .شعبية هلا
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ومن املالحدة املشهورين يف الشرق، عبد اهللا القصيمي الذي بدأ 
بالصراع وانتهى باألغالل، وإمساعيل أدهم الذي انتحر وصادق العظم الذي 

  .مات يف باريس
املالحدة يرجع عن اإلحلاد، حني يتقدم يف السن ويرى الثمار وبعض 

الذي امه " وين فلوانط"العقلية، مثل اخلبيثة هلذه العقيدة غري العلمية وغري 
  .بأنه إمنا رجع عن اإلحلاد ألنه خرف كما سبق" داوكيرت"امللحد 

وبعد أن أدجل الغرب يف دياجري اإلحلاد، وختبط يف ظلماته، عاد رغما 
، فبعض الغربيني عاد إىل التوراة واإلجنيل "الروحانيات"نه إىل ما يسميه ع

القدميني، لكن أنكر ما فسرمها به رجال الكنيسة من تصورام، وبعض 
الغربيني اعتنق البوذية أو اهلندوسية حسب عقله وهواه، وبعضهم دخل يف 

  .ربيةاإلسالم على ما يفهمه، ورمبا فسره مبقتضى تربيته وثقافته الغ
والقاسم املشترك بني كفرة الغربيني هو التعصب على اإلسالم والعداوة 

  .له، أو اخلطأ يف فهمه إال ما قل
بعد ذكره كثريا من خصائص " جوليان هكسلي"يقول الدارويين امللحد 

هكذا يضع علم احلياة اإلنسان يف مركز مماثل ملا : "اإلنسان اليت أثبتها العلم
  ".مخلوقات كما تقول األديانأُنعم عليه كسيد لل

وهذا الكالم إمنا يقوله أكرب أصحاب الداروينية اجلديدة لواحد من 
  :سببني

 إما أن الناس صدموا ملا قيل أن أصلهم قرود فنفروا من هذه النظرية -١
  .اليت ال تقرها فطرم

 وإما أن العلم أثبت القول باخللق املستقل ولذلك قال أحد علماء -٢
  ".أنا أعلم سسلة نسيب إىل آدم" االجنليز األحياء

وهذا امللحد لو قرأ القرآن لوجده خاليا من اخلرافات اليت هرب من 
 ألنه رأى فيها بديال عن ،إثباا، وإمنا ابتهج الغرب بالنظريات املضادة للدين

  .خرافات الكنيسة املفروضة بالقوة على الناس
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ونظرية التطور العضوي، ولذلك فال عجب أن حتظى نظرية اجلاذبية 
  .بانتشار مل حيلم به نيوتن وال داروين

 اليوم يف أمريكا خيتلفون فيما بينهم اختالفا شديدا، حىت ألحياءاوعلماء 
 ١٥٠ عاملا يف األحياء فكانت النتيجة ١٥٠أن أحد علماء األحياء سأل 

  .جواباً
النتيجة؟  فكم ستكون ٢٠٠فأيها خيتار املالحدة؟ وملاذا؟ ولو أنه سأل 

 وكيف يترك أحد اليقني أو يتكلف ما ال علم به، ويتبع هؤالء اجلاهلني
 واحليارى؟

  :بطالن الداروينيةمن الدالئل على 
 التطور الدارويين يكذّا العلم نفسه، ويقول إن -بل فرضية-نظرية 

أو يف افتعال الفراش األبيض يف " بلتداون"األكذوبة غري حمصورة يف أكذوبة
 بل إن الداروينية كلها هيكل احللقة املفقودة، أو يف أجنة يف أو اجنلترا

التركي، وله كتاب " هارون حيىي"أكذوبة، وممن نقضها بإجياز شديد 
باالجنليزية ال أدري هل ترمجوه إىل العربية، كما كتب يف نقدها كثريون 

  .منهم حممد علي يوسف، وقيس القرطاس، وحممد أمحد با مشيل
ق (مات يف " تشارلز داروين"الن الدراوينية علميا أن ومما يثبت بط

وقال " بيل كلنتون" قبل اكتشاف الشفرة الوراثية اليت بشر ا الرئيس )١٩
 وقال إن العلماء سوف )٢٠ق(إا أعظم اكتشاف بشري، وذلك اواخر 

  .تنتهي حبوثهم يف أوائل القرن القادم، أي يف القرن احلادي والعشرين
 يدل على أن النظرية )الداروينية اجلديدة( وجود ما يسمى على أن جمرد

وبعده؟)٢١ق ( يف اغري ثابتة، بل هي متحرية، فماذا سوف يسمو   
لم يكن يعلم عن عصر وكانت معلومات داروين اجليولوجية ضئيلة، ف

ما قبل الكامربي، ومعلوماته عن العصر الكامربي نفسه قليلة مشوشة، ورمبا 
  .دم مبا ليس يف احلسبان، وال نعلمه اليومجاء العلم القا
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 ثات واملور)الكوروموزمات (بغياتمات داروين قبل اكتشاف الصو
  .، فضال عن تغري اخللية والربوتني)اجلينات(

وملا كثرت ،  كما تقدممث ظهر بعده ما يسمى الداروينية اجلديدة
 وسدد عليها الضربات على الداروينية وتوالت عليها الطعنات من كل جانب

مناوؤها سهامهم، اختفت صور داروين من العملة الربيطانية، ووضعوا 
مكاا صورة إحدى الكاتبات، ومل يبق مؤمنا ذه اخلرافة إال املقلدون بال 

  .عقل وال علم
 تثبت علميا ألنه ال بديل  ملوإمنا جلأ امللحدون إىل هذه الفرضية اليت

 كما وصفته هلم التوراة يف سفر التكوين أو عنها إال اإلميان باخللق املستقل
البشر كعادة اليهود والنصارى، منها قوهلم من صنع اخلليقة، وفيه خرافات 

 تعاىل كذب على اإلنسان حني قال ألبويه إذا أكلتما من الشجرة إن اهللا
 حىت  أما أكال من الشجرة مل يعلمفسوف متوتان موتا، ومنها أنه تعاىل

   .تعريا
 ال يكونا عارفني اخلري ىتأن اهللا تعاىل إمنا امها عن ذلك حا منهو
  .مثلهوالشر 

  .ومنها أن الشجرة اليت ى اهللا عنها هي شجرة معرفة اخلري والشر
 الشجرة اليت أكال منها هي  تلكمفسريهم إنوومنها قول شراحهم 

  .شجرة التوت أو التفاح، وأمثال ذلك مما مل يرد فيه وحي
لتوراة ال تذكر إبليس الرجيم، وإمنا تقول إن احلية هي اليت ومنها أن ا

  .أغرت حواء وآدم
ومنها أن اهللا تعاىل عاقب احلية بأن تأكل من الطني، األمر الذي ينفيه 

  .العلم اليوم
 مالحدة الغرب من خرافة إىل خرافة أخرى، وساعد على فروهكذا 

موا بأن هم مبقتضاه أن يسلِّذلك الطغيان الذي مارسته الكنيسة عليهم، وألزمت
  .ما يف التوراة وحي من اهللا، وأنه كلمة اهللا اليت مل تتغري قط
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 حىت ،لزامهم بعقيدة اخلطيئة األصلية اليت فعلها آدم وورثها ذريتهكذا إو
جاء املسيح وكفّر اهللا عن خطايا البشر بصلب ابنه الوحيد، تعاىل اهللا عما 

  .يقول الظاملون علوا كبريا
، " إنسانا مثلناخنلق"أكرب خرافات التوراة أن كاتبها قال عن اهللا ومن 

   5   34   2   1﴿ه يواهللا تعاىل ليس كمثله شيء وال ند له وال شب
  .]١١:الشورى[ ﴾7   6

 بل كل ما خطر على بالك فاهللا خبالف ذلك، وأىن هلذا العاجز 
 نعم يرونه يوم م الغيب، فكيف حييطون باهللا علما،املسكني أن حييط بعالَ

  .القيامة بقدرته تعاىل، ولكن أبصارهم ال تدركه
وهكذا وجد اإلنسان نفسه حائرا مضطربا بني نوعني من الباطل، فإما 
أن خيتار أساطري الكنيسة وخرافات التوراة، وإما أن خيتار فرضيات خترصية 

  .يسموا علمية، وهي مل تثبت حىت عند أصحاا أنفسهم
 وأالغربيني بفكرة اخلطيئة والتكفري والصلب أحلدوا فلما كفر أكثر 

اعتنقوا الداروينية، إذ ال يعلمون هلا بديال إال ما يف التوراة الذي فروا منه، 
وكيف يؤمن الغربيون باخلرافة اليت تقول إن اهللا ضد املعرفة اإلنسانية، 

  وعلمهم إمنا قام على هذه املعرفة؟
كالم بالبقاء على اجلهل واإلميان إما : ولذلك أصبحوا أمام طريقني

  .الكنيسة، وإما الكفر ا واختيار العلم ال الدين
ح مستتوليس يف القرآن والسنة وهللا احلمد شيء من هذه اخلرافات اليت 

  .ح بالعلمسمتبالدين وال األخرى اليت ت
وليس يف كتاب اهللا جتهيل لإلنسان، بل فيه األمر بالنظر والبحث 

م ولو كان كلبا، فكيف باإلنسان الذي أمره ربه أن ضيل املعلَّوالعلم، وفيه تف
يكفر ، وأن يتفكر ويعقل ويؤمن باهللا ال عن جمرد تقليد، بل عن يقني وبصرية

يؤمن بأن التوراة واإلجنيل دخلهما التحريف، وجعل سبحانه أن باخلرافة و
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جعل ل واللغة والتفكري، وفوارق عميقة بني اإلنسان واحليوان، كالتخي
  .لإلنسان حضارة ال يعرفها أذكى خلق اهللا من احليوان

 واألرض مجيعا منه، سماواتوكرم بين آدم وفضلهم وسخر هلم ما يف ال
  .فليس يف القرآن شيء من خرافات التوراة، وال من خرافات الداروينيني

وليس العلم البشري قاصرا عن معرفة كيف خلق اهللا اإلنسان فقط، بل 
سري كثري مما يراه اإلنسان أو حيس به، فهو قاصر عن معرفة هو قاصر عن تف

هو قاصر عن معرفة حقيقة الثقوب السوداء، ونفس اإلنسان اليت بني جنبيه، 
معرفة بعض ووحقيقة الضوء وحقيقة حركة النجوم، وحقيقة الذرة، 

الفيتامينات، وعن تفسري بعض األحالم، وعن حواس اإلنسان غري اخلمس، 
 األطباق الطائرة، وعن تعليل اختفاء الطائرات والسفن يف بعض وعن تفسري

األماكن، كمثلث برمودا، وعن أسرار التحنيط اليت عرفها قدامى املصريني، 
وعن معرفة اجلن وأوصافهم، وعن معرفة كثري من أسرار املخلوقات وكيف 

  .يشفي اهللا املريض ببعض أنواع العقاقري الطبيعية
، وألف "اإلنسان ذلك اهول" "س كارلسأليك"ألف الدكتور و

  ".الكون الغامض" "جيمس جيرت"الفلكي الشهري 
والعلم البشري يعترف بعجزه عن تفسري كثري من الظواهر املشاهدة، 
وإن حاول تفسريها جاء كل باحث بتفسري خمتلف حسب ثقافته وبيئته 

 لنظرية  أحد علماء األحياء األمريكان املعارضنيسبق قولوتربيته، وقد 
 عاملا من علماء األحياء فكانت النتيجة ١٥٠إنه استطلع آراء " داروين"

   رأيا، فأيها هو الصادق؟١٥٠
 جيهل السماء الدنيا بل أقرب شيء منها إليه وهو اموعة واإلنسان

الفضائية األمريكية مسبارا فضائيا " ناسا"الشمسية، فقد أطلقت وكالة 
بارهم عشر سنوات لكي يصل إىل جاذبية ، فاستمر مس"بلوتو"الكتشاف 

، أما اكتشاف املريخ باملسبار فقد  وكم فلكي مات واملسبار يف الطريقبلوتو
  .استغرق ضعف ذلك
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 بل افترضه وقدره مث وجود بلوتووقد كان جيل من الفلكيني ال يعلم 
  .جاء جيل رآه باملناظري واملراصد، مث حاولوا معرفة تكوينه بإرسال مسبار إليه

 حدود اموعة الشمسية فكيف مبجرة التبانة، فكيف مبليارات يفهذا 
يف السماء الدنيا اليت يعود العلم هو ارات كما يقولون، وهذا كله إمنا 

 السبع سماوات فوق الالبشري منها خاسئا وهو حسري، فكيف مبعراجه 
   صرير األقالم؟ مث عودته يف الليلة نفسها؟عاورؤية سدرة املنتهى، ومس

وحنن هنا نسوق بعض املالحظات العلمية وندع التعمق والزيادة 
  :للمختصني

 احللقة ما يسمى مل يوجد حىت اآلن يف أي مكان من العامل -١
  املفقودة، فكيف يؤمن العاقل مبا ال وجود له؟

ل ناقص  تعتمد الداروينية على السجل األحفوري، وهو سج-٢
تتناقض اآلراء يف تقدير أزمان ما فيه، ومل يعثروا على جثة كاملة تعود 
للعصور السحيقة املفترضة، وإمنا عثروا إن صح قوهلم على عظام بعضها 
للكفني وبعضها للساق، وبعضها للجمجمة، بل ما يسمونه إنسان بكني أو 

جوا حوله إنسان الصني مل يعثروا منه إال على ضرس واحد، ومع ذلك نس
كثريا من اآلراء والتخرصات والظنون، فافترضوا شكل اجلمجمة وشكل 
القامة، وكيف كان يعيش وماذا كان يأكل وكيف كانت أسرته وقبيلته، 
وأمثال ذلك من التخرصات اليت هي أهواء وآراء قابلة للخطأ والصواب، 

ات خيالية يرمسها كل باحث كما يشاء، ال سيما صور أسرته وافتراض
  .وقبيلته

فالسجل األحفوري ليس ناقصا فحسب، بل هو احتمايل ظين ال يقني 
  .تقدمفيه، واملسلمون عثروا على عدة أضراس دون ضجة كما 

ا أصل قدمي لإلنسان قد انقرضوكثري من احليوانات اليت يفترض أ، 
وال وجود هلا اليوم، كالديناصور الذي يقولون إنه أصل الطيور، والبيسون 

  .يفترضون أنه عاش يف العامل اجلديد، واملاموث وأمثال ذلكالذي 
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 أن العصور اجليولوجية وما يف داخل كل عصر من تقسيمات قد -٣
 حىت بالكربون املشع، وهي مبليارات أو ويصعب معرفة ذلك عنا بعدهاطال 

  .، وختتلف حوهلا التقديرات اختالفا كبرياالسننيماليني 
 للداروينيني، ففي كل عصر تكتشف هلم ة املتعمداألكاذيبكثرة  -٤

 اكتشفوا أنه ،االجنليزية" بلتداون"أكاذيب جديدة، فما وجدوه يف بلدة 
مصنوع مفربك قام باحثان داروينيان بصنعه وسحله بأيديهم، كما اكتشفوا 
أن البق أو الفراش االجنليزي ما هو إال ختمني، كما عرف علماء األجنة 

وأن اعتماد داروين الذي مل يكن خداعا منه، انت ك" هيكل" أن أجنة ،اليوم
، ومل واالفتعال التمويه على أجنة هيكل إمنا هو اعتماد على ،عامل أجنة قط

 أن يقول كما قال "موريسوني كريس"يعد أحد جيرؤ اليوم كما قال 
 وقد حتداهم اهللا ،)لو أعطيت وقتا ومواد كيماوية لصنعت إنسانا ("هيكل"

 حبة أو شعرية، وغاية ما يفعلونه هو االستنساخ عن خلق تعاىل أن خيلقوا
اهللا، أو تعديله وراثيا، وقل مثل ذلك عما يسمى عصافري داروين، بل إن 
داروين نفسه يقول إن بني اإلنسان والقرد األعلى حلقة مفقودة، ومل يعثر 

 اآلن كما تقدم، مع أا متأخرة جدا، فكيف أحد على هذه احللقة حىت
  على القدمي دون العثور على اجلديد؟يعثرون 
 للقردة اإلميان باألصل املشتركب حبوث علم األحياء تكذّ -٥

 وبأن اإلنسان خلق سدى، وأن تطوره ال خيار له فيه، وكيف واإلنسان،
 وال حىت بني احليوان نفسه ال سيما إذا كانا خمتلفنييكون هناك أصل مشترك 

كالطيور اليت تتغذى على ما بني خر، ميكن أن يعيش أحدمها مستغنيا عن اآل
  .أسنان التماسيح

الطبيعة ختبط خبط عشواء، وافترض : وكذب داروين حني قال
جوليان "الداروينيون أنه ال غاية للوجود اإلنساين وال هدف له، بل قال 

لو أن التطور أصاب الدودة أو الفأر أو أي شيء لكان هو (" هكسلي
  ).!األرقى
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حدون بأوهن من بيت العنكبوت، وبأي ذريعة جتعلهم  املليتمسكوإمنا 
إذ أن اهللا يهربون من أن اهللا هو اخلالق، وأنه خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، 

  .!تعاىل عند الغربيني هو من جاء ذكره يف كتام املقدس
،  أن هذه اللوثة قدمية، وإمنا اتسعت وكربت يف العصر احلديث-٦

 الذي يدعيه أو يؤمن بادعاء العلمالكثرية  تتخلص من مآزقها وحاولت أن
، وإال فإن الناس يعرفون آفة به كثري من الناس قياسا على منجزاته املادية

  .اإلحلاد منذ القدم
 يسميه وما" القدمي"أو إنكار " إنكار الصانع"فقد عرف املتكلمون آفة 

  ."وهم اإلله "املالحدة
ق اليت مساها أرسطو وعرف اليونانيون قبلهم مشكلة إنكار احلقائ

، وللرد على السفسطة "بروتاجوراس"، وكان من زعمائها )سوفسطيا(
كانت املُثل األفالطونية أو الكليات الطبيعية وكذا االستدالل العقلي 

  .االستنباطي كما ذهب إليه أرسطو
ضخم للفخر الرازي صاحب وقد مر بإحدى العجائز يف الري موكب 

هذا موكب :  العجوز ملن هذا املوكب؟ فقيل هلات فقال،"شرقيةاملباحث امل"
الذي جاء بألف دليل على وجود اهللا، " فخر الدين الرازي"ابن اخلطيب 
لو مل يكن لديه ألف شك ملا جاء بألف دليل، سبحانه ومىت : فقالت العجوز

  !غاب حىت يستدل عليه؟
طو وهكذا عدلت هذه العجوز عن األدلة االستنباطية اليت افترضها أرس

 إىل األدلة الفطرية ،واملناطقة وتوما اإلكويين وراهن على صحتها باسكال
  :البدهية، كما قال املتنيب

  إذا احتاج النهار إىل دليل ** وليس يصح يف األذهان شيء
 أن الداروينيني يفترضون انفجارا يف العصر الكامربي يشبه -٧

ون يف نظريتهم االنفجار العظيم الذي يقول به الباحثون يف نشأة الك
، فكما أن املادة األوىل يف عامل الوجود انفجرت "االنفجار العظيم"املشهورة 
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دت حىت نشأ الكون، حدث انفجار مماثل حمتمل يف األحياء انتقلت به دمث مت
االنتخاب "املخلوقات طفرة إىل األصل املشترك املفترض من خالل ما يسمى 

ا أثبت العلم البشري نفسه بطالنه، ، وكال االنفجارين ظين، ورمب"الطبيعي
  .]٥١:الكهف[ ﴾³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   » ﴿: قال تعاىل

 هو الرد على من زعم هولو صح وجود هذا االنفجار لكان املستفاد من
أن الكون جاء صدفة، وأن اإلنسان خلق بطريق املصادفة كما يزعمون، أي 

ستفاد من كالم املعتزلة إال الرد ال ي: "أنه كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، علما بأن داروين نفسه كانت معلوماته عن العصر الكامربي "على الفالسفة

، ومل يكن يعلم شيئا عما سبق الكامربي من العصور اليت  كما سبقضئيلة
  .يتحدثون عنها اليوم

 وكثرة ، أن كثرة املآزق اليت واجهت الداروينية قدميا وحديثا-٨
 ، وكثرة هجوم علماء األحياء عليها، ارتكبها الداروينيونالفضائح اليت

ا مما جعلت الداروينني يعترفون أن الداروينية تضع اإلنسان يف مرتبة قريبة جد
صديق داروين " ألفرد البالس"، وهذا الكالم صرح به "الدين"وضعه فيها 

ن ، من الداروينيني اجلدد، والدي"جوليان هكسلي"احلميم، كما صرح به 
املقصود طبعا هو دينهم، أما اإلسالم فلم يعرفوه ورمبا لو عرفوه لقالوا إنه هو 

  .احلق
 أن البحوث العلمية والوراثية أثبتت عكس ما يقوله هؤالء، فقد -٩

قال علماء النباتات إن أصل الربتقال يف العامل كله برتقالة واحدة، فلم ال 
هل كان داروين يعرف شيئا يكون أصل اجلنس البشري كله إنسانا واحدا، و

  ."ن إيه إدي"عن احلمض النووي 
 إمنا انزلق الداروينيون من مرتلق التشابه الظاهري بني القرد -١٠

األعلى واإلنسان، وليس التشابه الظاهري دليال علميا، إذ كذبته البحوث 
رة الظاهرية ال النظ، كما أن بعضهيولوجية، وكان فيه من الثغرات ما تقدم الب

 وإال فإن اإلنسان يرى بأم عينه أن األشجار تسري ،ح االستدالل ايص
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بعكس سرعة سيارته أو مركبته، وقد أخرب اهللا تعاىل أن ذا القرنني وجد 
الشمس تغرب يف عني محئة، فهكذا تبدو للناظر إليها، والفلكيون املعاصرون 

ة التطور ييقولون إن حركة األرض ما هي إال حركة ظاهرية، فالقائلون بنظر
ما هم إال كمن يزعم أن الطائرة تطورت عن العربة، وإمنا الفرض العلمي 
الصحيح أن نقول إن كال منهما صنعه اإلنسان، فال تطور وال أصل مشترك، 

  .خلق القردووإمنا هو اهللا خلق اإلنسان 
 اليت ، أن الداروينية يف حقيقتها إمنا هي فرع عن نظرية املصادفة-١١

ثية جربية، فما الفرق علميا بني احلتميات اليت تقاذفت اإلنسان هي نظرية عب
 كونه جاء صدفة، تلك النظرية اليت يبطلها العقل وتبطلها وبني ،حىت ظهر

الفطرة، كما يبطلها العلم احلديث مجلة وتفصيال، ومن أشهر من أبطلها 
ىل أصدقائه يف النسبية اخلاصة والنسبية العامة، ويف رسائله إ" ألربت آينشتاين"

، أي ليس لديه "إن اهللا ال يلعب بالنرد: "ومعارفه ويف كل كتبه وحبوثه، وقال
احتماالت، بل خلق كل شيء حبكمة ولغاية، وهو ما يسمونه التصميم 

 ﴾A   @   ?   <   =   >   ;   :﴿: ، وقد قال تعاىلالذكي أو املوجه
د أم أي وجدوا من غري موجِ: "قال ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريها، ]٣٥:الطور[

: ، وداروين نفسه ملا سألوه أهو مؤمن باهللا أم ملحد قال"هم أوجدوا أنفسهم
، ويقول بعض املؤرخني عن "حسيب أن أكون ال أدريا يف هذه املسألة"

إنه آمن بعد وفاة ابنته، وعلى كل حال حنن يف غىن عنه وعن إميانه : حياته
ية، واهللا تعاىل غين عن العاملني كلهم املؤمن الذي ال يتعدى توحيد الربوب

  ".منهم والكافر
 لقول حائر متشكك ال واملهم أن ال نترك كتاب ربنا وسنة بينا 

يدري، وليس يف هذا الوجود من يترك القطعي اليقيين الحتماالت وظنون قد 
  .يثبت الزمن بطالا

عل بعض الغربيني يعتقد اإلحلاد أو الالأدرية إمنا هو  أن الذي جي-١٢
 الذي ليس فيه وهللا احلمد خرافة مطلقا، ،تعصبه الشديد وتركه لقراءة القرآن
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بل كله نور وهدى، وقد بلغ م التعصب للداروينية حدا ال يكاد العقل 
ة احليوان، وملا طلب بعض الناس من حديقيصدقه، حيث وضعوا إنسانا يف 

 أكلموا الناقص أو النافق من القردة بالبشر ،مريكية عددا من القرودأشركة 
  . مجلة واحدةامن غري البيض، وباعوه

 أن غاية هذه النظرية لو صحت أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان ذه -١٣
  فماذا يف ذلك لو ثبت؟ أليس اهللا هو الذي خيلق ما يشاء وخيتار؟! الطريقة

تفسري حدوث الطفرات يف بعض  لو جنحت الداروينية يف -١٤
املخلوقات أو تعرضها لالنتخاب الطبيعي مع بقاء األنسب فإا ختفق حتما 

  .يف تعميم ذلك على كل املخلوقات ال سيما اإلنسان
على أي إميان بغري ،ا منقطع النظريوالتطوريون فرضوا إرهابا فكري 

ر أي مقال ضدها، يف أمريكا من نش" الطبيعة"الداروينية، حىت منعوا جملة 
على التراجع عن تراجعها عن علمية " اجلغرافيا الوطنية"كما أرغموا جملة 

اآلن هلا فرع يف ديب بعد أن كانت تعتمد على ما الداروينية، وهذه الة 
  .تنشره هلا قناة اجلزيرة القطرية

، "هيالري كلينتون"وزوجته " بيل كلينتون"واستجاب هلذه الضغوط 
، وبذلك ثبت برية إلثبات أما تطوريان وليسا من األصولينيوشنا محلة ك

  .لألمريكان أما دميقراطيان حقا وليسا مجهوريني
ومن اإلرهاب الذي مارسوه فجاءوا مبثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية 
أو أشد، أم حظروا تدريس أي نظرية غري نظرية التطور يف اجلامعات، 

 بد أن يكون متحليا بقدر من الشجاعة وأصبح من ينقد الداروينية ال
  .واملغامرة
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  : كيف خلق اهللا اإلنسان
ابتدأ اهللا خلْق اإلنسان من طني، وجعل طول آدم ستني ذراعا، مث ما 

الباحثني إن بعض زال اخللق ينقص كما صح يف السنة، وهذا يكذب قول 
نسان اخللْق يزيد، ويستدلون على هذا بأم عثروا على جثة أقصر من اإل

املعاصر، وقدروا تارخيها باثين عشر ألف سنة، وحنن نرد عليهم بأن نقصان 
، وأنه لو صح عثورهم على جثة كما اخللق صريح عن الصادق املصدوق 

زعموا لقلنا بأن اإلنسان قد يعتريه النقصان يف بيئة معينة، وقد مير مبراحل 
أو يقصر، وال تؤثر على األصل العام، وهو النقص كما نرى يطول فيها 

اليوم، فاهللا تعاىل يف القرآن ذكر زيادة قوم عاد بسطة يف اجلسم عن قوم 
 وذكر احلافظ ابن كثري ما يدل على أن الطول  أو على أهل زمنهم،نوح،

والقصر نسيب، واستدل بأن اهللا تعاىل زاد طالوت بسطة يف العلم واجلسم 
  .بة لبين إسرائيل، وزاد عادا بسطة يف اجلسم على أهل زمام واهللا أعلمبالنس

ومما هو مستقر يف عرف الناس، أن األولني كانوا أضخم جثة من 
املتأخرين، واهللا تعاىل شبه قوم عاد بأعجاز النخل اخلاوية، وقد اضطرت 

 عن إدارة العالقات بأرامكو إىل نفي ما ورد يف أحد أفالم اخليال العلمي
  .عثورها على جثة عمالقة لرجل من عاد

والقبور العمالقة املوجودة اليوم واليت رأيت بعضها بنفسي يف بالد 
 بعضها اآلخر يف أملانيا تؤكد أن اخللق ينقص،  صورزهران وغامد، ورأيت

  .وهو صلوات اهللا وسالمه عليه ال ينطق عن اهلوى
أصبح حالنا على ما وبعد أن كان آدم عليه السالم كالنخلة السحوق 

  .نرى
وقد يستدل على ذلك بأن أعمار البشر كانت أطول منها اآلن، فقد 
كان عمر آدم ألف سنة كما يف السنة، ونوح عليه السالم لبث يف قومه ألف 

  .سنة إال مخسني عاما كما هو يف القرآن
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وهذا فيه حكمة هللا تعاىل إذ أن الناس كانوا قليلني فأطال اهللا أعمارهم 
  .اهللا أعلمو

ويف بعض اآلثار أن رجال ممن كان قبلنا مر بامرأة تبكي عند قرب ابنها 
كيف ال أبكي وابين هذا مات :  اهللا اصربي واحتسيب، فقالتةيا أم: فقال هلا

أتسخر مين يا عبد : فضحك الرجل، فقالت! شابا عمره ستمائة سنة فقط
 وإمنا ضحكت ألن ،مل أضحك منك: اهللا، وأنا يف مثل هذه احلال؟ فقال

  !قوما بعدنا إذا مات أحدهم وعمره ستون سنة مل يقولوا مات شابا
ين ألغبط من إ: وقال أمحد بن أيب احلواري لشيخه أيب سليمان الداراين

  . ورد عليه شيخهكان قبلنا، كان أحدهم يعبد اهللا ستمائة سنة أو مثامنائة
 من على هذه األمة أن عوضنا باهللا تعاىللكن ، وطول العمر ممكن عقالً

بليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، واملخلوق الواحد منا قد مير عليه 
  .ليايل قدر كثرية

زه مبزايا ليست يف غريه، واهللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، ومي
منها اللغة حيث علّم آدم األمساء كلها ليبين للمالئكة حكمته يف خلقه، 

يولوجيون اليوم أن للبشر مججمة ختتلف عن أي الب يعترف ومنها العقل، إذ
كائن آخر، وهم يؤمنون باملخ أو الدماغ، ولكن كيف يعقل اإلنسان ومب 

  .ال يدركونه: يعقل
وقد بني اهللا أنه خلق اإلنسان من ماء مهني يف ظلمات ثالث، وأنه 

اما، مث  عظاملضغةخلق النطفة مث جعلها علقة مث جعل العلقة مضغة، مث خلق 
  .كسى العظام حلما

وقد جاء يف احلديث حتديد بقاء النطفة بالضبط وهو اثنتان وأربعون ليلة 
  .أي ستة أسابيع

 أرقى فكرا من األمريكيني -ال ادري أي قبيلة هي-وكان أهل اليمن 
م جاءوا  أوالغربيني اليوم، فقد ورد يف حديث عمران بن حصني 
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 عن أول هذا األمر كيف كان، قال ابن تيمية مث ابن أيب العز يسألون النيب 
  .إم جاءوا يسألونه عن أول هذا الكون

، فترى واحلياة املتطورة، وميزه بالتفكر "التخيل"كما ميزه اهللا بالتصور 
ء تعيش كما كان يعيش سابقوها، فجحر سائر املخلوقات مهما بلغ ا الذكا

 مثال مل يطرأ عليه أي تغير، أما اإلنسان فإنه ينتقل من سكىن الكهف الثعلب
أو الكوخ إىل أن يسكن أفخم القصور، وميزه بالعلم الذي ميكن بواسطته 

كما يف اجلزر يف نظرهم اإلبداع والتأليف، وأكثر اجلماعات البشرية احنطاطا 
  .ل االستوائية أرقى من أي كائن حي آخراهااملعزولة أو 

واهللا تعاىل هو الذي أعطى لكل عضو يف اإلنسان وظيفته، وجعل له 
أعضاء تعمل بطريقة ال إرادية تكفل اهللا ا من رمحته وفضله، فليس هضم 
الطعام وال فرزه وال تسيري الدم من شأن اإلنسان، واإلنسان قد تؤمله قدمه 

  .ىل معدته، مث ال يدري كيف تذهب إىل قدمهفيبلع حبوبا تذهب إ
وليس يف جسمه قط أي عضو ال معىن له وال حكمة، بل كثريا ما 

  . وحده العليم احلكيموهللاكانت احلكمة جمهولة 
وقد ذكروا يف التاريخ أن رجال اجنليزيا زعم أن شعر احلاجبني ليس له 

ل العرق من جبهته ضرورة، فحلق حاجبه فسخر منه الناس، مث إنه ملا عرق نز
على عينيه، فكيف القلب والرئة والكبد واجلهاز اهلضمي واجلهاز اللمفاوي، 

  .]٢١:الذاريات[ ﴾r   st   u   v ﴿: واجلهاز البويل وغري ذلك، قال تعاىل
 أجراها معهد استباناتوهلذه العجائب واآليات اخللقية أثبتت 

 ورأى بعض الدعاة منون مؤيف أمريكا أن أكثر علماء األحياء" يجينكار"
 ذاهبا إىل الكنيسة للصالة فعجب من ذلك، وكلمه )جيمس جيرت(السري 

 ﴾´   ³   ²   ±   °   ¯﴿: كالما طويال، وملا قرأ عليه قوله تعاىل
  .انقل عين أن هذا القول حق، وأنه وحي من اهللا:  قال له السري]٢٨:فاطر[

  ". وكثري منه يقربك إليهقليل من العلم يبعدك عن اهللا: ""باستور"وقال 
  "! ونصف فقيهإمنا أهلك الناس نصف طبيب: "وقال ابن القيم



 

 
 

١٨٩٦ 

وإذا أردت معرفة خلق اإلنسان فانظر كيف زود اهللا ما هو أقل منه 
  .شأنا بأعاجيب قد ال يعلمها اإلنسان نفسه

، وللطري وغريه لغة يتفاهم ا، وللبعوضة قدرات كثريةفلبعض احليوان 
  .ة كما يقولونقلوب كثري

غري أن لإلنسان ميزات وخصائص كثرية، منها ما تقدم، ومنها أن 
الواحد منه يعدل ألفا من جنسه، وليس ذلك لغري اإلنسان كما جاء يف 

سد، والعصفور يشبه العصفور، ومنها أن احلديث، أي أن األسد يشبه األ
 اللحوم كلة األعشاب، أو يأكلآاإلنسان يستطيع أن يأكل اخلضروات مثل 

  .كلة اللحومآمثل 
ومما يتميز به اإلنسان أن اهللا جعل له ساعة بيولوجية كما يقولون 

 وأصحابه والسلف يستيقظون للصالة أو توقظه مىت شاء، وقد كان النيب 
  .السحور بال منبه



 

 
 

١٨٩٧ 
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١٨٩٩ 

حبث املسلمون أهم ما فيه وهو : "علم األرض" أو "يااجليولوج"ويف 
الفائدة اليت جينيها اإلنسان منه مثل موسم سقوط األمطار، وأين يكثر نزوهلا 

  !.وجماري األار ومصباا؟
 ١٠واجليولوجيون اليوم، يتوقعون عودة العصر اجلليدي الذي كان قبل 

ا ومخسمائة سنة، آالف سنة كما يقدرون، وبعضهم يقدره بأحد عشر ألف
  .وكل ذلك تقدير وختمني

إنه إذا عاد سوف تصبح املناطق الصحراوية خصبة ذات : ويقولون
أار، بينما تصبح أوروبا وأمريكا متجمدة، أو على األقل مغطاة بالثلوج، 
واليوم متتنع الطائرات يف أمريكا عن الطريان إذا غطت الثلوج املطارات، 

  .ما يقولون؟فكيف إذا جاء ذلك العصر ك
 من عودة جزيرة العرب ولعل هذا إن صح، هو ما أخرب به النيب 

 منبع  معاذ بن جبل يف غزوة تبوك، وقد تتبعتمروجا وأارا، وأخرب به 
وال يبعد أن " عليب"ور " ةترب" يف بالد بين مالك كما رأيت ر" بوا"ر 

را ثالثا كدجلة والفرات، وما أقل علمنا وما أعظم علم " وادي الرمة"يعود 
  .اهللا تعاىل

سوف يكون هلا " النونو"أو" النينو"ويقول علماء األرض، إن ظاهرة 
كلمة عربية أندلسية تعين " النونو"تأثري ملحوظ، ويعلم العرب خاصة أن 

مستعملة حىت اليوم يف الغرب، انتقلت إليه من الربتغالية الطفل، وهي ال تزال 
يأيت كل سبع سنوات، فإن صح ذلك " النونو"أو األسبانية، ويقولون إن 

  .فتعبري يوسف عليه السالم سبقهم إليه، والقانون يف ذلك مطرد واهللا أعلم
ويقولون إن سبب الزلزال؛ هو اصطدام الصفائح األرضية بعضها 

 يفسر كيفية وقوعها، ولكن ال يفسر ملاذا تقع؟ وملاذا خترج ببعض، وهذا قد
األفاعي من جحورها كما خيرج كثري من احليوان أو حتاول اهلرب قبل 

  .الزلزال؟



 

 
 

١٩٠٠ 

ومما ال شك فيه اليوم، أن اإلنسان ال يسمع إال يف حدود موجات 
 تكلموا يف مساع احليوان، وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن معينة، واألولون

اخليل اليت تسهِل عند الذهاب ا عند قبور الرافضة والعبيديني وأمثاهلم، إمنا 
لوال أال : (يأخذها اإلسهال ملا تسمع من عذاب القرب، وقد قال النيب 

، وقد ورد يف سبب )تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسع
يث، أن البغال نفرت عند قرب أحد املشركني، والسؤال الذي رمبا هذا احلد

ملاذا تقع الزالزل غالبا يف أيام األعياد أو املهرجانات : يكون أهم األسئلة، هو
  . كما يقررون هم، وهذه هي مباءات الفسق والفجور؟! واملواسم

يما وملاذا يكثر وقوعها يف املناطق اليت يستخرج منها النفط مثال؟، ال س
إذا مل يوضع مكانه ماء؟، وكيف ندفع الزالزل حنن البشر؟ وملاذا تز بنا 
السرر إذا كنا يف غرب أمريكا مثال؟ ويتوقع اخلرباء ذهاب ثلث أمريكا يف 
احمليط اهلادي، وبعضهم يتوقع أن أمريكا كلها سوف تدمر، ويقدرون ذلك 

  .قريبا واهللا أعلم
مدينة قوم لوط، وتدع " فرانسيسكوسان "وملاذا تصيب الزالزل مدينة 

  .مدنا جماورة هلا مع أن الصفيحة واحدة؟
وأمريكا املُظلمة أهي اعتربت بذلك أم أباحت زواج الرجل بالرجل 

  .عياذا باهللا؟
وما أثر السدود فيما يسمى االيارات األرضية، واألوىل أن تسمى 

قرار بالغيب، خسوفات أرضية؟ وأسئلة كثرية ال جواب هلا عندهم إال باإل
وقد يفسر الغربيون كيفية وقوع الزالزل وحدوث اخلسوف، لكنهم حيارون 
يف أسباا ويف الوقاية منها، وال يوجد اجلواب الكامل إال عند املسلمني 
وحدهم، وهل يعرف الغرب أثر الذنوب أو التوبة واالستغفار والصدقة 

  .والعتق؟
شرق وخسف باملغرب وحنن نؤمن أن من عالمات الساعة، خسف بامل

  .عندناوخسف جبزيرة العرب، وال شك يف ذلك 



 

 
 

١٩٠١ 

  .وهل يعرف الغرب القنوت عند النوازل اليت تقع لبين اإلنسان؟
وكيف يعرفه وهو ال يؤمن باهللا أصالً، واألمر عنده جمرد ظواهر طبيعية 

  .]٤٦:احلج[ ﴾Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í﴿متقلبة، 
ريا، وقد حدثنا املؤرخون عن وقوعها يف بالد الشام والزالزل تقع كث

والعراق ويف مصر، بل يف مكة وجزيرة العرب، مث وقع ذلك حديثا وحتدث 
عنه الباحثون املعاصرون، فيجب على املسلمني التوبة واالستغفار وترك 
املعاصي والذنوب، ال سيما الربا والزنا والفواحش والتربج، كما جيب إحياء 

  .ملعروف والنهي عن املنكر، وأن نعلم أنه ال ملجأ من اهللا إال إليهاألمر با
وقد وقعت يف أيامنا هذه هزات مبكة، لكن اإلمارة قالت إا من بقايا 

مع أننا مل نشعر بشيء حينما كانت الشركة ألغام شركة بن الدن يف اجلبال، 
  .تعمل وتفجر

  .منطقة زلزالية معروفةاليت تقع يف ومما هو مهدد بالزالزل مدينة جدة 
، وهو التوبة والصدقة والدعاء فالواجب هو ما أرشد إليه النيب 

  .واإلنابة إىل اهللا
 أن املدينة أصابتها رجفة يف عهده وجاء يف سرية عمر بن اخلطاب 

! هربا من الذنوب: ، أي"خرى مل أساكنكم فيهاإن رجفت مرة أ: "فقال
  . فكيف بعهدنا هذا؟هذا يف عهد عمر 

والعلم البشري ال حجر عليه أن يقسم األحقاب أو العصور مبقتضى 
العلم واملالحظة والتجربة، ونص فقهاؤنا على أنه ال مشاحة يف االصطالح، 

أحد أن يبحث يف تاريخ أي علم، إمنا الشرط الصحيح أن كما ال حجر على 
يكون مؤمنا متقيا ويسخر علمه للحق ال للباطل، ويقول إن هذا ما أظن وال 

  .جيزم به
إمنا  وليست املشكلة هي معرفة مىت وقع الزلزال مثالً، أو كيف سيقع،

ع اإلشكال يف أسباب التخلص من العقوبة اليت ال بد من وقوعها، وكيف ندف
  .القدر بالقدر وجنعل الدعاء والقضاء يعتلجان



 

 
 

١٩٠٢ 

وعلماؤنا يفسرون نشأة البحر امليت مبا وقع من عقوبة لقوم لوط واهللا 
حبرية "تعاىل أعلم، ويذكر ابن كثري أن اهللا تعاىل جعل مكان قرى قوم لوط 

 فيما أعلم األخدود العظيم الذي يذكر -أي علماؤنا-وال يذكرون " منتنة
 مليون سنة واهللا ٢٠٠ ويقولون أنه كان حسب تقديرهم قبل اجليولوجيون

أعلم، وأنه سبب املنخفض الذي فيه البحر امليت وهو أخفض منطقة يف 
  .العامل

: ورمبا قيل" الصدوميني"أو " املثليني"وهم يف الغرب يسمون قوم لوط 
أن قرى قوم لوط هي سدوم وعمورة، : أخذا من إخبار التوراة" السدوميني"

ن ال يهمنا أمساء القرى، وإمنا نقول إن هذه الفاحشة الشنيعة الشاذة، اليت وحن
يتظاهرون هلا يف أمريكا وتقرها بعض الكنائس واحملكمة العليا يف أمريكا 

، قد بني الكتاب والسنة حترميها وعقوبة -السكانية-ومؤمترات األمم املتحدة 
 احلمد، فمجتمعاتنا وال يوجد بني املسلمني من يفخر ا وهللا! مرتكبها

أن بعض العلمانيني من  اإلسالمية أرقى منهم؛ وقد نشر بعض الناس هنا
أمثال عبدالرمحن الراشد تزوج رجال، فإذا صح ذلك فسوف يرقّون هذا 

عونه ورمبا عينوه وزيرا؛ إذ هو باملعايري األمريكية متقدم متحضر الضال ويرفّ
  !.متطرفوهو على كل حال غري إرهايب وال  إخل،..

إن اجلزر اليت باحمليطات والبحار ما هي إال قمم : ويقول اجليولوجيون
ال نراها، أما املوقع الفريد لألرض فقد حتدث ) أي أوتاد(جلبال عظيمة فيها 

عنه كثري من العلماء الدنيويني الذين ال يؤمنون باإلسالم، وأذكر أين قرأت 
إن : "يويورك آنذاك قولهرئيس اجلمعية العلمية بن" كريسي موريسون"لـ

، فسبحان "األرض لو ابتعدت قليال لتجمدت ولو اقتربت قليال الحترقت
  .الذي اختار هلا هذا املوقع وجعلها لنا قرارا وله احلمد والشكر على ذلك

 واألرض يف سماواتواهللا سبحانه وتعاىل يذكر يف كتابه أنه خلق ال
ذلك باحلقب أو العصور ستة أيام أي يف أوقات متفاوتة، فما عالقة 

اجليولوجية؟ اهللا أعلم؟ ويذكر أنه خلق األرض يف يومني وأا كانت غري 



 

 
 

١٩٠٣ 

   k   l   m   n   o   p   q   r﴿: مدحوة مث إنه تعاىل دحاها فقال
s﴾ ]٣١-٣٠: النازعات[.  

 أن اجلبال أوتاد حتفظ األرض من -وهو أعلم بذلك-ويذكر جل شأنه 
لوجيون املعاصرون يقرون بذلك ويقسمون اجلبال أن متيد وتضطرب، واجليو

إىل حديثة وقدمية وبركانية وغري ذلك، ويقولون اليوم إن األرض سبع 
طبقات وأن أسفلها أشد حرارة، وإن كل كذا متر إىل األسفل يزداد مبقدار 

   ×   Õ   Ö﴿: كذا درجة يف احلرارة، فهل هذه الطبقات هي معىن قوله تعاىل
Ø   Ù   Ú   Û  Ü﴾ ]أما القول بأنه تعاىل خلق سبع ؟ و]١٢:الطالق
إخل فهو غري ثابت بل خمالف لآليات ..ضني لكل أرض نوحها وهودها أر

  .واألحاديث الصحيحة اليت ليس هذا مكان عرضها
واجليولوجيون اليوم يقولون إن القارات كانت ملتصقة مث تباعدت، 

 األسيوية مبعدل كذا سنيت متر ويقولون إن القارة اإلفريقية تبتعد عن القارة
املذكور يف كتاب اهللا؟ ال " الرتق"كل سنة واهللا أعلم، فهل هذا االلتصاق هو 

نقول يف كتاب اهللا بغري علم وإمنا نقول إن سعيد بن جبري واحلسن وقتادة 
  .ذكروا ذلك

نعم هناك تطابق واضح بني غرب إفريقيا وشرق أمريكا اجلنوبية، 
ا ذكره اهللا يف كتابه هو احلق سواء صح ما يقوله والذي جنزم به أن م

املعاصرون أم مل يصح فهمناه أو جهلناه، بل جنزم أن ابن عباس رضي اهللا 
الدر "عنهما أعلم من هؤالء املعاصرين، وكالمه يف تفسري الطربي ويف 

  .وغريمها" املنثور
 أو وفقه اهللا له بربكة دعاء النيب وابن عباس إمنا تعلم ذلك من النيب 

له، ومما يقوله ابن عباس ومجع من املفسرين أن أمم البحر أكثر من أمم الرب، 
وهذا ما يقوله اليوم علماء األحياء، ورمبا أيد ذلك ما رأيناه يف الشعيبة 

  .وجدة



 

 
 

١٩٠٤ 

واملهم لنا هو أننا مكلفون بالعمل وليس مبعرفة الكيفيات واملاضي 
سحيق، وأن نعلم أن هذه احلضارة الغربية مهما تقدمت يف بعض العلوم ال

فهي متأخرة كثريا يف أهم العلوم واملعارف وهي معرفة اهللا تعاىل واإلميان 
بالغيب، وكيف تدفع الكوارث، مث معرفة أسباب تزكية النفس وصالحها 

  .الذي هو أهم العلوم بعد توحيد اهللا
 غري -وما أكثر هؤالء-ربيني حضارم وقد ينتقد بعض الباحثني الغ

أم يفشلون يف وضع احلل الصحيح ملشكالا، وليس لديهم حل إال 
الرجوع يف نظرهم إىل العلم، أي أنه ال حل للمشكلة إال املشكلة ذاا، 

  .وعلمهم هذا جترد عن اإلميان منذ قرون
 ، ومل يغن عنهم]٨٣:غافر[ ﴾¦   ¥   ¤   £   ¢﴿وكل أمة قبلهم 

  .ذلك شيئا، وتظن أن علمها هو الغاية والنهاية
وإمنا احلل الوحيد هو اإلميان باهللا والرجوع إىل الوحي املعصوم ففيه 

   .﴿: السعادة والشفاء هلم ولنا، وغاية ما يعلمونه هو كما قال تعاىل
  .]٧:الروم[ ﴾7   6   5   4   3   2   1   0   /

ها العلم البشري املتأخر عنها فالبد وإذا اوت النظريات الكونية وأبطل
من سقوط ما هو أوهى منها وهي النظريات اإلنسانية، وال يبقى أمام 

 أو التوبة والرجوع إىل ،الليرباليني وأشياعهم إال التمسك بالباطل املنقرض
  .املصدر الصايف الذي ال يأتيه الباطل مطلقًا وهو الوحي

ر املعرفية كعصر الكتابة وما ومما يتعلق بالعصور اجليولوجية العصو
  .قبلها

ومما يدل على أن التقسيم الوضعي للعصور باطل أو فيه نظر، أن الكتابة 
قبل مخسة آالف سنة تقريبا، أما املسلمون فيعتقدون أن : بدأت كما يقولون

  .الكتابة قدمية معروفة علَّمها اهللا تعاىل من يشاء من خلقه



 

 
 

١٩٠٥ 

يء قبل خلق السماوات واألرض فاهللا تعاىل كتب يف الذكر كل ش
 ليلة اإلسراء واملعراج صعد حىت مسع صرير خبمسني ألف سنة، والنيب 

  .األقالم
 والظاهر أن اهللا تعاىل ]١:القلم[ ﴾[   \   ]   YZ﴿وأنزل عليه ربه 

  .ن ما مل يعلمم آدم الكتابة مع تعليمه األمساء، وهو الذي علم اإلنساعلّ
وقال بعض السلف إن أول من خط بالقلم إدريس عليه السالم، وكان 

  .واهللا أعلم" سهرم"لطوفان، والكفار يسمون إدريس ذلك قبل ا
وعلى كل حال فالعصور احتمالية سواء أكانت العصور اجليولوجية أو 

 أم واملقصود" القزويين"العصور املعرفية، ومن أشهر اجليولوجيني املسلمني 
  . بىن عليه الغربيونشأواًبلغوا يف ذلك 

بىن الغرب على ما حبثه أو عمله خالد بن يزيد بن : ويف الكيمياء
معاوية يف القرن األول وذكر اهللا يف كتابه بناء ذي القرنني لردم السد وهو 

  .يتطلب خربة كيميائية فائقة، كما يعلم الباحثون
والتبلور والتذويب، وبلغ من كما عرف املسلمون التقطري والتكبيس 

اعتداد املسلمني مبعرفتهم أم حاولوا حتويل املعادن اخلسيسة إىل معادن 
، "السيمياء"نفيسة، وبذلك ضاعت جهود كثري منهم يف العلم الذي مسي 

وليت املسلمني تركوا " من طلب املال بالسيمياء أفلس: "وصدق من قال
ا، وليتهم تركوا اخلوض يف علم ذلك، ولو تركوه ألبدعوا إبداعا عظيم

  .الغيب، وآمنوا بالوحي وخاضوا يف علم الشهادة فقط
" حجر الفالسفة"احلجر الذي يسمونه " السيمياء"ومما أحسبه من 

  .ويدعي اجلهلة أن له خواصا ليست فيه، هذا إن وجد
ومن أشهر املسلمني الذين خلّصوا الكيمياء من السحر، العالمة 

ماء القرن الرابع اهلجري، أي حني كان الغربيون يغطّون يف اريطي من عل
  .عصورهم املظلمة



 

 
 

١٩٠٦ 

، وقد تتداخل بعض العلوم مع بعض، كما تتداخل الكيمياء واجليولوجيا
  .واهلندسة والرياضيات، والفيزياء، والفلك، والرياضيات

وعلى ذلك نكمل احلديث عن الزالزل والرباكني مع التركيز على 
  .الكيمياء

رة يف املدينة جاءت نتيجة إن احلَ:  قال بعض العلماء املعاصرينوقد
  .انفجار نووي، وقالوا إن أرض املدينة يتوفر فيها اليورانيوم، واهللا أعلم

ومن مناطق الزالزل املشهور يف جزيرة العرب منطقة العيص، أما 
 عميقة، وحدث صدع عميق اً بركانية وحفراًالطائف فإن بالقرب منها آثار

  . الظفري بالباحة، وقد أصابت الزالزل اليمن كما يعلم اجلميعيف
بوضع شبه يومي يف العيص والقنفذة ويف الزالزل وال غرابة يف أن تقع 

جبال السروات عامة، فقد وقعت يف مكة املشرفة، كما أن حي اجلامعة يف 
جدة هو مركز لزلزال قوي كما يقال، وقد يشمل ذلك جدة كلها، ولوال 

  . لوقع ما حنذر ال سيما مع كثرة ذنوبنارمحة اهللا
وملا أصابت الزالزل القاهرة خطب بعض الرؤساء املصريني نافيا أن 

الزالزل : -فض اهللا فاه-: تكون الذنوب واملعاصي هي السبب وقال فخامته
تصيب الدول املتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، أي الدول اليت مل تذنب كما 

تأخر املادي، ونسي فخامته ما يف هذه الدول من يرى، وكأن الذنب هو ال
الكفر الذي هو أعظم الذنوب، وشبيه به ما قاله أحد املسؤولني هنا حني 

الفيضانات تقع حىت يف الدول املتقدمة، وقارن : أغرقت السيول جدة إذ قال
كيف مل تفرق ! ذلك مبا حيدث يف أمريكا مثال، فانظر إىل هذه العبقرية الفذة

هال اهللا الكافرين واستدراجه هلم وبني دعوة املسلمني إىل التوبة بني إم
فلماذا " أمطري حيث شئت: "صادقا موقنا بقوله واالستغفار، وإذا كان

  يرسل الطائرات لكي تفرق السحب عن جدة؟
أما معرفة درجة الزلزال حسب مقياس فالن أو أنه سوف تعقبه توابع 

  .ل الفائدة عمليازلزالية فهذا علم بشري جترييب قلي
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كما يفسر اجليولوجيون كيفية نشوء البحار واخللجان يف األحقاب أو 
العصور اجليولوجية املختلفة ومنها عصر الكامربي مثال، ويقولون إن البحر 

  .األمحر والبحر امليت تكونا عن زلزالٍ أظهر ما يسمونه األخدود العظيم
كما هو -بل الغرب، وهي واملسلمون عرفوا تركيب األدوية والعقاقري ق

 حتتاج إىل خربة كيميائية، كما حتدثوا عن حتول اخلمر إىل خل أو -معلوم
  .حتول امليتة إىل ملح وأمثال ذلك من املباحث الكيميائية

وقد قال يل أحد األطباء إن عقاقرييا غربيا دهش ملا رأى النباتات 
عندكم كذا وعندكم واألشجار اليت عندنا، وكان يقفز من السيارة ويقول 

ر، أو العش: " عندنا مثل طبيةكذا، ومن ذلك ما قد حنتقره حنن وليس له قيمة
  .، فاحلمد هللا على ما أعطانا"العرعر

وكان القدماء يظنون أن العناصر الكيميائية أربعة، وهكذا ظن اهلنود 
 عنصر، وقد قابلت ١٠٠وهي اليوم أكثر من " أرسطو"واليونانيون ال سيما 

التراب، وأراين ذلك عمليا بأن أخذ : د اهلندوس وسألته ما تعبد؟ فقالأح
  .فاحلمد هللا الذي هدانا لإلسالم. حفنة من التراب وقال أعبد هذا

 هو يف نظري أرقى من الغربيني الذين -مع احنطاطه-وهذا اهلندوسي 
تعاىل اهللا عما -يلحد بعضهم ويقول ال أعبد شيئا مطلقا وال أؤمن بإله 

أن اإلنسان " ريتشارد رويت" وقد زعم الفيلسوف األمريكي ،-كونيشر
 وال أضل من هؤالء الغربيني إال من يقتدي م أو املعاصر ال يعبد شيئا،

 املوز يعظمهم ممن يدعون اإلسالم، فهو يفقأ عينه لكي يتبع العميان ويرمي
  "!س كبريالعب: "ويأكل القشر ويقول

وكذلك املطر معروف عند السلف : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  ".واخللف أن اهللا تعاىل خيلقه من اهلواء ومن البخار املتصاعد

 التركيب أما الفقهاء فقد انصرفوا إىل ما هو أجدى من الكالم عن جمرد
، وهو احلديث عن املعادن وأنواعها بغرض معرفة نصاا وزكاا، الكيميائي

 يف كون الذهب والفضة أمثان وكذلك الربا فيها، وحتدثوا عن احلكمة
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األشياء، أي أم ضد أن يكون الورق هو الثمن، ومن ذلك تعومي الدوالر 
، وال تزال أمريكا تتبع ذلك إىل اليوم "كارتر"الذي قال به القس الرئيس 

  .وتشتري أمريكا النفط وما تريد مقابل الورق
" سائلة"ها وحتدث شيخ اإلسالم ابن تيمية مثال عن املعادن اليت مسا

  .ومثل هلا بالنفط والقار
ومما هو معلوم حىت اليوم أن النفط يف العراق يظهر يف بعض األماكن 
على سطح األرض، وكان األولون يستخدمونه يف طالء السفن وغري ذلك، 

الربميل استخراج ولسهولة استخراجه جند خرباء النفط األمريكيني يقولون إن 
سنتا، يف حني أن الربميل من النفط ) ٩٧(ال من النفط العراقي ال يكلف إ

األمريكي يكلف عدة دوالرات، وملا احتل بوش العراق طوق وزارة النفط 
  .فقط وذلك ال مينع أنه جاء للعراق يف سبيل إرضاء إسرائيل فاألهداف تتعدد

ويف رده على الفالسفة ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن اهللا تعاىل مل خيرب 
 واألرض سماواتشيء من غري مادة قبله، أو أنه تعاىل يعدم الأنه خلق أي 

ائيا مث يعيدها كما يظن ابن سينا وأمثاله، وإمنا أخرب أنه يغريها ويبدهلا أي 
كما يف سورة إبراهيم، وكما جاء يف احلديث، ونقل رمحه اهللا النصوص من 

ستحدث من التوراة والقرآن يف ذاك، ومسألة املادة وهل هي ال تفىن وال ت
وحنن ال : " أهم ما يشتغل به الكيميائيون اليوم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

خرب اهللا يف كتابه مبخلوق إال من  شيئًا قط خلق إال من مادة، وال أنعرف
  ".مادة

أن دعاة املادية األوائل يف الغرب كان أحدهم " العقاد"وقد ذكر 
، ولكن علماء الذرة " املادةهذه هي: "يضرب بيده على اخلشبة مثال ويقول

اليوم يقولون إن ذلك مركّب من فراغات وكهريبات تدور حول النواة، 
   À   Á   Â   Ã   Ä﴿: وهكذا تتطور العلوم وتتغري وصدق اهللا تعاىل

Å   Æ   Ç   È   É   Ê﴾ ]لَت٥٣:فُص[.  
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 وسيد املخلوقات هو اإلنسان، وقد أخرب اهللا تعاىل أنه خلقه من التراب
وأخرب تعاىل أنه جعل من املاء كل شيء حي، وهذا ما يقوله العلم احلديث، 

  .ولو قال غري ذلك رددناه عليه ونأخذ مبا يف القرآن وال نبايل
والفلكيون اليوم يبحثون عن أي مكان فيه ماء إلثبات أن فيه حياة، 
ويقولون إن أكثر الكواكب شبها باألرض وحيتمل وجود ماء عليه هو 

  .املريخ
وكل كتب الفقه والكالم تتحدث عن خواص األشياء مثل خواص 
السكنجبني، وخواص التمر، وخواص القسط، وخواص املر، وخواص 

وخواص الليمون " الكزبرة"املعادن، واألحجار الكرمية، وخواص الكسفر 
، وأمثال "على اختالف أنواع اللحوم"وخواص اللحم " بن زهري"البلدي 

الكيميائيون حبوثهم، وحيددون أين تكون الفيتامينات ذلك مما يبين عليه 
  . أكثر، أهي يف اجلذع أم يف الورق أم يف الزهر مثال؟

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كالم قد يستغلق على كثري من الناس، وذلك 
يف مسألة أن الناس ال يستطيعون أن يصنعوا ما هو كخلق اهللا وأنا أقرب 

  :ذلك بأمرين
 اإلسالم كان يتكلم عن واقع عصره وهو غري مكلّف  إما أن شيخ-١

  .مبا ال يعلم وال مبا سيأيت بعده
 وإما أن كالم الشيخ عام وإن كان موضوعه إخفاق أهل الكيمياء -٢

من املعادن وإنتاجها يف صناعة الذهب والفضة وكل املعادن النفيسة 
  :اخلسيسة، وهلذا شواهد يف عصرنا احلاضر أذكر منها

ال العلم احلديث مع تطوره يف التقنية عاجزا عن إجياد ذهب  ال يز-أ
  .صناعي له نفس خصائص الذهب احلقيقي

 يستطيع البشر أن يغيروا يف احلبوب اليت خلقها اهللا يف التالعب يف -ب
  .اجلينات لكنهم ال ينتجون حبوبا
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لكن هذه احلبوب ال تنبت " اهلندسة الوراثية" يستخدمون ما يسمى -ج
  .لتربةيف ا

أي اإلنسان اآليل، ولكنه ليس " الريبورت" يصنعون ما يسمون -د
كالبشر أنفسهم، ومن أول نظرة تستطيع أن حتكم عليه بأنه ريبورت وليس 

  .إنسانا
، وهي مضغوطة كما أن األرض يف نظريام أعظم كيميائيا مما يبدو

  :ونوجز دليلنا على ذلك يف أمرين، مركزة واهللا أعلم
جوم اليت هي أكرب من األرض تتكون من غازات، ولو حولنا  أن الن-١

األرض مبا فيها من البحار والغابات واجلبال والصحاري إىل غازات كرب 
حجمها جدا، فهي عامل صغري يف الظاهر وكبري يف احلقيقة كاإلنسان بني 

  .سائر املخلوقات
،  أا موطن اإلنسان سيد املخلوقات، وترتل كتاب اهللا احلكيم-٢

ومكان بعثة رسوله الكرمي، واهللا خيلق ما يشاء وخيتار، ويصطفي من املالئكة 
األرض على كل الكواكب واهللا رسال ومن الناس، وكذلك يصطفي هذه 

" ناسا"أعلم، فليست هباءة وتافهة وال نقطة زرقاء باهتة كما تظن 
  ".ساغان"و

س كثريا ومعلوم اليت خيشاها النا) األعاصري(ومما له عالقة باجليولوجيا 
  .أن سبب األعاصري هو الرياح

اللهم إين أسألك من خريها : ( إذا هاجت الرياح قالوقد كان النيب 
وخري ما فيها، وخري ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر 

  ).ما أرسلت به
واهللا تعاىل . ح فهي عذابخري، وكل ريوكل رياح يف القرآن فهي 

 يلجأ إليه املؤمن لدرء بالصبا، ومما أهلك عادا بالدبور ونصر رسوله 
  .األعاصري واحلسبانات التكبري
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، ويف ذلك حديث مرفوع وهو "عليكم بالتكبري: "قال ابن عمر
 ما كان فيه نار، كما مبجموع الشواهد حسن، ومن أخطر أنواع األعاصري

ذكر اهللا يف سورة البقرة، واليوم تكثر األعاصري البحرية ال سيما يف احمليطات 
وخيافها الناس ال سيما يف أمريكا واليابان والصني والفلبني، وهي تدمر املدن 

األمريكية " دجيو غارسيا"الساحلية والقواعد العسكرية، كما دمرت قاعدة 
وتقع يف احمليط اهلندي وقاعدة . قاعدة أمريكية يف العاملاليت يقال أا أكرب 

  .ومن أشهرها إعصار كاترينا يف أمريكا. فلوريدا النووية
وهكذا علم اإلسالم املسلمني ما يقولونه عند خوف اخلطر وهذا يبني 

، وهذا ما ال  البالء بالذكرفضل الدعاء والذكر وكيف أن اهللا تعاىل يرفع
رب الشياطني والغيالن من ذكر اهللا يهرب اليهود، يعرفه الكفار، وكما 

  .وهذا ما فطن له إخواننا ااهدون املرابطون يف املسجد األقصى
  .ومما له عالقة بالكيمياء احلديد 

  :احلديد -
قال بعض السلف إن اهللا أنزل احلديد مع آدم عليه السالم، وقال 

كان آلدم وحواء، وقال بعضهم إن التنور الذي فار زمن نوح عليه السالم 
  .آخرون إن أحد ابين آدم كان صاحب زرع

وإذا ثبت هذا فإن احلضارة البشرية قدمية، وإن صح ما يقوله 
اجليولوجيون حديثا عن العصر احلديدي فما هو إال قومة بعد انتكاسة، وهذا 

د واملهم عندنا هو أننا ينبغي لنا أن نستخدم احلديد يف اجلهامبلغهم من العلم، 
  .ونصرة احلق وفيما ينفع كما تقدم يف مبحث الصناعة

ماذا سيستخدم الناس يف ": الربت آينشتاين"وقد سالوا عاملهم املشهور 
أما الثالثة فال أدري، ولكنين أعلم ما سوف : احلرب العاملية الثالثة؟ فقال

  !!.الرماح احلجرية: وما هو؟ فقال: يتحاربون به يف الرابعة، فقالوا
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يف أيام شيخ اإلسالم ابن تيمية أحبر ملك التكرور من غرب إفريقيا، 
واستخلف على اململكة ) احمليط األطلسي(وصمم على اجتياز حبر الظلمات 

  ).منسي(اإلسالمية العظيمة هناك األمري 
اك كما عرف املسلمون الرياح ووقت هبوا وأنواعها، إذ السفن آنذ

شراعية، وعرفوا أجزاء من أوروبا قبل أن تعرف أوروبا نفسها، وعرفوا 
  .كيف يهتدون بالنجوم يف ظلمات الرب والبحر

وقد برع املسلمون يف قطع البحار حىت أن أحد الباحثني األمريكان من 
أصل صيين يف جامعة بنسلفانيا قال إن املسلمني عرفوا أمريكا قبل كوملبس، 

ه بوثائق صينية تعود للقرن الثاين عشر امليالدي، وسيأيت واستدل على كالم
  .لذلك ذكر قريبا

الغربيون اليوم يركبون سفنا شراعية ويقطعون ا احمليط واملغامرون 
  .األطلسي

وعرفوا كيف يسافرون إىل بلد كذا أو كذا مما بىن عليه الغرب اليوم 
  .خرائطه وبوصالته

 يبحرون من وا وكان،املسلمني معروفة لدى ةكانت املالحة النهريو
 وذلك قبل أن ،"حراقات" وكان هلم زوارق كثرية يسمونه ،البصرة إىل بغداد

اة تربط بني البحر األبيض املتوسط نتفكر االمرباطورية الربيطانية يف حفر ق
  . تفعله بريطانيا بالطبع مل وهو ما،ور الفرات، ومنه إىل اخلليج مث إىل اهلند

سالمية إىل أمريكا اجلنوبية، كما تاجر املسلمون مع ووصلت السفن اإل
" ألف ليلة وليلة" تذكره أن ما  كما ،الصني وعرفوا الشاي الصيين ألول مرة

أنه صحيح وإما أنه صدى للمعرفة البحرية إما  ،عن السندباد البحري
  .والتجارة البحرية عند املسلمني

 ن ال تزال حتتفظفة اآلواملعر" كريستوفر كوملبس"أن مذكرات على 
يا إهلي حىت : " املساجد يف جزر الكارييب وقال ملا رأى"كوملبس" بصرخة

  .املسلمني عرفوا تلك األصقاع قبله مما يدل على أن ،"اليابان فيها مساجد



 

 
 

١٩١٦ 

 باألدلة القطعية باحث أمريكي من أصل  كما تقدموقد أثبت ذلك
  ".كوملبوس " رحلة قبل املكتوبةصيين ظل سنوات يدرس الوثائق الصينية
نطلقوا من ا ن املسلمنيأ" لزيلهوي "وقد أكد هذا الباحث ويدعى 

  .تني آنذاكمدينة الدار البيضاء وعرفوا األمريك
 مبا فعله البحارة املسلمون ال سيما يف األندلس واملغرب واقتداء

أو  احمليط األطلنطي" عرف الغربيون أن وراء حبر الظلمات ،األقصى
  . أخرى هي اليوم أمريكا أرضا"األطلسي

 وأن املسلمني األولني ،وال شك أن بعض سكان أمريكا كانوا مسلمني
 الذي كانوا قد ، أا أشد ظالما من حبر الظلماتعلموامريكا اليوم لألو رأوا 
 وكان الناس يف تلك األيام يعتمدون على السفن الشراعية اليت جتري ،قطعوه

  .ا املراكب بإذن اهللا
 الذي كان يظن ملا "كوملبوس"لة التيه والتخبط اليت قام ا وقبل رح

  كان املسلمون قد وصلوا إليها بال.وصل إليها أنه وصل إىل اهلند واليابان
  .اللض

نعوم " كتب املفكر العاملي )سنة ٥٠٠( "كولومبس"وملا مضى على 
سنة مخسمائة (يف أمريكا كتابه  مث  الذي عاش يف إسرائيل"تشومسكي

  .، أي غزو أوروبا وأمريكا للعامل)مر الغزوويست
وبعض الباحثني األمريكيني اليوم يقول إن أمريكا دفعت اجلزية 

، ومما يدل على ذلك أن للمسلمني يف أيام اخلليفة الراشد عثمان بن عفان 
ىل فنهم تبحر إ كانت س-وقد كانوا قبل املسلمني باإلمجاع- الفينيقيني

  .إىل أمريكا" جبل طارق"ج وجتتاز أعمدة هرقل أمريكا من صور وقرطا
 عرف البحارة الغربيون اإلحبار إىل "ماجدابن "وعن طريق الرئيس 

الذي أعلن أن البحر األبيض " برباروس" ما اكتشفه دعأمريكا اجلنوبية، 
يينه رئيسا املتوسط حبرية إسالمية وكافأه العثمانيون على إسالمه بتع

  .كعادم" قرصان"أما الغربيون فيزعمون أنه ألسطوهلم الضخم، 



 

 
 

١٩١٧ 

 الرحيان البريوين هو واضع نظرية اويقول الباحثون املعاصرون أن أب
 وعرف املسلمون ،ون ذلك بقرونقبل أن يعرف الغربي" واض البحريةاألح"

تشف وقلّ أن يك، با نفسهاوبا قبل أن تعرفها أوروبعض األجزاء من أور
األوربيون أرضا جديدة أو جزيرة جمهولة إال وجيدون فيها عمالت إسالمية 

سليمان "لتاجر ا وممن اشتهر لدى الباحثني الغربيني أنفسهم ،مطمورة
  وعرف الشاي وحتدث عنه ألول،الذي ركب البحر إىل الصني" السريايف

  . مع أن السريايف متقدم عاش يف القرن الرابع اهلجريمرة،
" الفوائد يف أصول البحر"ملالح املسلم ابن ماجد كتابه العظيم وكتب ا

  ."الربتكال"وهو يسمي الربتغال 
 ،أما ابن خلدون فتحدث عن اجلزر الربيطانية يف مقدمته املشهورة

سفري حيىي الغزال عن مقابلة سيون قد عرفوها قبله وحتدث الندلوكان األ
  .ها وملكتهامللك

 كشوفات هو االلتفاف مسوهاالت اليت وكان اهلدف الغريب من الرح
فاسكو " و"ماجالن" وهكذا ذهب ،"الدولة العثمانية"عدوهم اللدود على 

 الكتشاف اهلند فوصل "كولومبوس"البابا أرسل و ،ن قبلهما وم"دي جاما
 ومات وهو يظن أنه وصل إىل اهلند، غري أن الدولة ،بطريق اخلطأ إىل أمريكا

عملت جاهدة على محاية البحر األبيض من خطر العثمانية تنبهت لذلك و
 وأهم منه البحر األمحر أقرب حبار الدنيا إىل مكة ،النصارى األوربيني

  .واملدينة
نده، ومن املؤلفات وعمد العثمانيون إىل محاية اهلند من شرور البابا وج

 وكذلك تواريخ الصومال ،"الربق اليماين يف الفتح العثماين"الناطقة بذلك 
لعثمانيني أجندوا السلطان أمحد  كيف أن ا"تاريخ زيلع" وال ينسى ،بشةواحل
 ومنع حتالفها مع الربتغاليني لغزو مكة ،لة غوري لالستيالء على احلبشةومح

  .واحلجاز



 

 
 

١٩١٨ 

العز والرفعة واملنافع للمجاهدين يف "كما كتب الرئيس ابن غامن كتاب 
  .  وجعله أكثر من ثالثني فصال،"سبيل اهللا باملدافع

 غري ،وكان لدى العثمانيني أسطول حبري ضخم للتجارة والكشف
 ،قوم البحرية العسكرية، فاستطاعوا أن يعرفوا القارات القطبية املتجمدة

وأن يضعوا خرائط علمية لقارات الدنيا، والغربيون اليوم يعجبون لدقة 
ك ااهل، ات العثمانية واقتراا الشديد من املعلومات العصرية عن تلماملعلو

 كتابة التاريخ العثماين بعدل وليس بتحيز مسبق كما فعل نوعليه ميك
  . أو اإلعالم السيسي وال أقول املصري،القوميون العرب

 "ذات الصواري"ومن أشد املعارك اليت خاضها املسلمون حبريا معركة 
اء البحر املسلمني القائد الفقيه أسد بن  كما أن من أشهر أمر،أيام عثمان 

  . يف الفقه املالكي"املدونة"الفرات صاحب 
أمري "اليت أصلها " أمريال"وال يزال الغربيون يسمون القائد البحري 

 مع ذلكيف العربية، والعرب " قبطان" اليت أصلها "كابنت" وكذلك ،"املاء
  .ح أي الرئيس البحري أو القائد املال"ربان"يقولون 

كما عرف املسلمون اخلرائط اجلغرافية ورمسها اإلدريسي على كرة 
كتبه   وعرف الغربيون البلدان ومواقعها اعتمادا على ما،"روجر"مللك صقلية 

 وما كتبه ياقوت احلموي يف كتاب ،"معجم ما استعجم"البكري يف كتاب 
 الغربيون من  وأفاد،"تقومي البلدان"يف و الفداء ب وما كتبه أ،"معجم البلدان"

  .خرائط املسلمني ومؤلفام يف معرفة ذلك كثريا
، وكيف با قارةوعلى كون أورنص  أي كتاب إسالمي  أنومل أعرف

 كما ،ة بعض األقاليم اإلسالمية أكرب منهاركون قارة وهي جمرد شبه جزيت
عن الشباب " احللل السندسية"حتدث األمري شكيب أرسالن يف كتابه 

  .طلقوا يف حبر الظلمات وعرفوا اجلزر اخلالداتامرين الذين ان املغاألندلسيني
 ومن فريقية،إوا من املغرب وندلس انطلقوكما انطلق املسلمون من األ

 كما ، وذهبوا حىت وصلوا إىل أمريكا اجلنوبية حتديداًالدار البيضاء املغربية



 

 
 

١٩١٩ 

رب رور الذي انطلق من غحتدث التاريخ العريب والغريب عن قصة ملك التك
 واهللا أعلم مبصريه، على أن ، لكن مل يعد،السفنمن سطول إفريقيا بأ

وصل إليه وحتدث عن   رأى املساجد ورأى الزنوج يف بعض ما"كوملبوس"
وعلى ذلك بعض الوثائق، وال يزال بعض اهلنود ، ألفاظ عربية يف لغة اهلنود

  .امسه حممد، واهللا أعلم
الباما واألنكا يف  حضارة واملؤرخون األمريكيون اليوم يبحثون يف

 الغزو ، وعن الذهب فيها وعن حيوان الالما الذي يشبه اإلبل، وعنأمريكا
  .األسباين لتلك البالد

 ومما ال يزال ،افيةمون يف الرحالت العلمية واالستكشكما تفوق املسل
العقل يف  مقبولة مقولةحتقيق ما للهند من "معروفا حىت اليوم كتاب البريوين 

 وهو مطبوع متداول فيه جداول وعلوم ال يعلم عنها الغربيون ،"ولةذمر أو
 عن علم وإطالع سافر إىل ه وملا أراد البريوين معرفة ذلك والتأليف في،شيئا

 وحتدث عن فلسفاا وأدياا وطبقاا ،تيةياهلند وتعلم اللغة السنسكر
" هيجل" خبالف الفيلسوف الغريب الكبري ،وعلومها حديث الواثق العارف

ومل  ،ابات املستعمرين واإلجنليزعلى مصادر ومشاهدات من كتالذي اعتمد 
  .طاف بكثري من البالد وتعلم لغاا" األسواري"كما أن يسافر بنفسه 

على أنه ليس أعجب من وصول املسلمني إىل أمريكا أو أجزاء نائية من 
 "كوملبس" ظن  حني، أم مل يضلوا ومل خيطئوا كما فعل الغربيون إالالدنيا

ونظراؤه حني ظنوا " ألبوكرك"البحار الربتغايل  أو ضل ،أن أمريكا هي اهلند
 فاملسلمون أعلم وأدق من أولئك التائهني ،هي اهلند" أثيوبيا"أن بالد احلبشة 

  . الضالني
جوزف " قرب اإلجنليزي من البحريني الذين عرفوا اإلسالم عنو
ضطرب له روايات كثرية باللغة  هو حائر م١٩٢٤ سنة املتوىف" كنراد

  .اإلجنليزية



 

 
 

١٩٢٠ 

وقد أعطى املسلمون النقل البحري أمهية بالغة وعرفوا قيمته الكربى مع 
  . تكاليفهرخص

 وابتدأ ذلك ،وراودم فكرة وصل البحر األبيض املتوسط بالبحر األمحر
مر قائده عمرو بن العاص  حيث أأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

األمحر،  فحفر عمرو ما مساه خليج أمري املؤمنني بني النيل والبحر ،بوصلهما
 ومنها إىل مكة ،سطوانات من بالد الشام إىل جدةمث إن املهدي كان ينقل اال

 مث أراد هارون الرشيد أن حيفر قناة بني ،املشرفة لتوسعة املسجد احلرام
 ويف أيام الدولة ،ك حىت ال يهاجم الروم مكة ولكنه عدل عن ذل،البحرين

 وأمر ،العثمانية أراد السلطان سليم األول أن يصل بينهما لكي يفتح اهلند
  . ولكن األجل فاجأ السلطان قبل تنفيذ املشروع،بذلك الصدر األعظم

وا قناة السويس وحضر حفل رويف أيام ذرية حممد علي باشا حف
 وأظهر بذخا ، وأنفق اخلديوي ماال عظيما،باوافتتاحها كثري من أباطرة أور

لها الغرب حبجة  تورط مصر يف الديون، وإىل أن حيتكبريا أدى يف النهاية إىل
 وتصل ،التسديد، مث كان عصرنا حيث متر يف القناة السفن احلربية األمريكية

 على بغداد "كروز" ومن ذلك البحر أطلقوا صواريخ ،إىل البحر األمحر
 وذلك بعد سنوات من حرب ،قع احلرس اجلمهوري كما قالواوا موارليدم

  .اخلليج واالستعانة املزعومة
ون من مي حبريات إسالمية حييطها املسلمج اإلساليوالبحر األمحر واخلل

 فال جيوز أن ، وكذا حييطون بأكثر جهات البحر األبيض املتوسط،كل جهة
 وإمنا ،كان وال للروسيكون يف شيء من هذه البحار أسطول أجنيب ال لألمري

  . وبرسم يفرضه املسلمون،ميرون للتجارة مع املسلمني مرورا
وقد تطورت صناعة السالح يف الغرب كثريا ال سيما عند األمريكان 
الذين أنتجوا أسلحة إلكترونية وأصبحوا يستغنون بتوجيه الكمبيوتر عن 

  .القواعد البحرية املباشرة



 

 
 

١٩٢١ 

السذج يشترونه بل  فلن يرمى مادام السالح التقليدي األمريكيأما 
يستأجرونه باملليارات؟ حىت شاحنام القدمية اليت صنعوها قبل ستني عاما أو 

وقد قاد بعض العسكر تلك الشاحنات من تبوك إىل الرياض فدخل ، أكثر
  !ة عشر يوما متنوما فيه بسبب ذلكاملشفى وظل قرابة اخلمس

، كثريا ما دمية مزعجةوأنا وضعوين مخس سنوات حتت مكيفات ق
  ل نفسي أين ذهبت امليزانيات الضخمة؟تتعطل وكنت دائما أسأ

ري وضع البحار التركي وجي السادس عشر بالتقومي الغريب اجلرويف القرن
"وممن ، بل أثبت صحتها،لعلم احلديثا خارطة مل يعدل فيها "سبريي ري 

  .أثبتها املراكب الفضائية اليت صورت األرض من الفضاء
إلثبات ) حول العامل يف مثانني يوما(ومل حيتج املسلمون إىل مثل رواية 

إن األفالك كلها كروية، أخذًا من كون العرش : كروية األرض، بل قالوا
 ]٥:الزمر[ ﴾¼   «   µ   ¶   ¸   ¹   º   ´﴿: كالقبة ومن قوله تعاىل

 اإلدريسي خريطة وذلك ما قرره ابن املنادي يف القرن الثالث اهلجري، ورسم
  . كما تقدملروجر على كرة

ليس يف العرف اإلسالمي مياه دولية مير منها املسلم والكافر لكن و
  .األمر عكس ذلك عند الليرباليني الذين يدعون الوطنية

 على  أطلقها احلوثيون اليتصواريخأن العند الليرباليني املصيبة ليست و
 وإمنا تها مل يتحدثوا عنه،اط فهذا لشدة بس،الطائف أصابت أو أخطأت

 صحابهي أن احلوثيني أطلقوا صاروخا على بارجة ميلكها أعندهم املشكلة 
سلم احللفاء وفأخطأها،  ولكن اهللا ستر ، حملاولة إغراقها"جاستا"قانون 

  !! املياه الدولية وواصلوا السري يفاالستراتيجيون
بالقوانني الدولية وهذا دليل على أن احلوثيني واملخلوع غري ملتزمني 

  .واإلمجاع األممي



 

 
 

١٩٢٢ 

األشاوس إلنقاذها وحلملت اخلطوط ولو أن هذه البارجة تعطلت هلب 
ا فعلوا السعودية طاقمها يف الدرجة األوىل باان من جدة إىل نيويورك كم

  .بالسواح األملان من قبل
وبلغ التقدم ؤالء األشاوس إىل حد اعتبار مضيق باب املندب والبحر 

كالدولة العثمانية اليت كانت " متأخرين"مياها دولية، ومل يكونوا ألمحر كله ا
 وال قراصنة مثل خري !تقول إن البحر األبيض فضال عن األمحر حبرية إسالمية

وأهل الصومال أما احمليطات كاحمليط األطلسي أو قواسم الدين برباروس أو ال
ات أمريكية حسب رأي احمليط اهلندي أو احمليط اهلادي فهي كلها حبري

  !!املتقدمني
اكتشاف " جاكلني بريي"ومن املؤمل أن يترجم بعض الناس كتاب 
 على أولئك -غفر اهللا له-جزيرة العرب وأن يثين األستاذ محد اجلاسر 

 من  بريوت، وأوىليتعدالغربيني الذي بعضهم جواسيس وبعضهم كذاب مل 
وهو رحالة تركي وصف " أولياء جليب"الرحالة املسلمون مثل كل هؤالء 

 وضم إىل ذلك معلوماته الشرعية ،مكة واملشاعر واملدينة عن علم وقرب
، وفيها وصف لرحلته البحرية وكتب رحلة ضخمة تتكون من عشر جملدات

  .إىل الديار املقدسة
ة الصر" واملدينة يعيشون غالبا على وذكر كيف كان أهل مكة

  ".إسالمبول"سله السلطان العثماين من  وهي املال الذي كان ير،"اهليمايونية
كما حتدث تفصيال عن السقاية والرفادة حيث كان احلجاج يشربون 
جمانا عصري العسل والسكر مثال، ويقوم على ذلك أوقاف كثرية يف كل 
البالد اإلسالمية، وحتدث بالتفصيل عن بناء املسجد احلرام منذ أقدم العصور 

  .ل عثمان ببنائه وتوسعته وخدمته وعن اهتمام سالطني آ،إىل عصره
  .كما حتدث عن املدارس الشرعية اليت تعد بالعشرات يف مكة واملدينة

  . معلومات مهمةوهذا باإلضافة إىل داللة الوطنية حيتوي على
  !!، ولو كان أمريكيا العتنوا بكتاباته)تركي(لكنه عند التغريبيني 



  
  
  
  
  

  
  

  تاسعا
  الفكر اإلنساني
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  :مقدمة عن املصطلح
ملا بدأ الغرب يف التخلي التدرجيي عن الفكر الالهويت، جعل العلم 

علوم إهلية أو الهوتية، وعلوم إنسانية، ومسى كلياته العلمانية كليات : قسمني
العلوم اإلنسانية، وحنن مع أن اإلسالم ليس فيه هذه القسمة، نقول إنه ال 

ة يف االصطالح لذاته، وعلى ذلك خنص بالعلوم اإلنسانية ما سنذكره مشاح
  .هنا بإذن اهللا
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  أوال

  مبادئ عامة يف
  اإلسالمياملنهج العلمي 
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 إىل بعض ضوابط املنهج املعريف اإلسالمي، ومن تقدمت اإلشارة
ا يف  وبلغواستقراء العلوم اإلسالمية جند أن املسلمني برعوا يف املنهج العلمي،

ذلك شأوا مل تبلغه أمة قبلهم وال بعدهم، فقد اعتمدوا الدقة يف النقل 
  . مرة واحدة تركوا حديثه مطلقا والصدق، ومن كذب على رسول اهللا

 ويومهها أن ،بل ترك بعض األئمة حديث رجل رآه يكذب على الدابة
  .يف حضنه طعاما هلا

بيت "أو " ة العليااملدرس"أو " املدرسة"واملسلمون متواضعون يقولون 
  .دون افتعال أو تضخيم كما سيأيت ،"دار احلديث"أو " كذا

وممن رأيت عدله ودقة نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ولذلك ال 
عجب أن جند من املعاصرين من يصحح املخطوطة اليت لديه على كالم شيخ 

ال، مثلما نقل اإلسالم ونقله، وقد نقل الشيخ بعض الكتب أو نقل منها فأط
البن الندمي، ويف إمكان أي " الفهرست"كتاب احلسن بن أيوب املذكور يف 

  .قارئ له أن يعرف أسلوب الشيخ من غريه مبجرد قراءته
وعرف املسلمون اإلسناد بل جعلوه فارقا بني الروايات الصحيحة 

من وا اإلسنادوالضعيفة أو املوضوعة وطالبوا به يف كل خرب، ومن القدمي عد 
ا من الكتاب بخصائص هذه األمة املباركة، قارن ذلك مبن آتاهم اهللا نصي

كيف يروون الكتب حىت التوراة واإلجنيل بغري إسناد ويعترفون أن بعض 
 مكتوبة خالل آالف السنني، أو جمهولة الكاتب -أو بعض األسفار-النسخ 

  .وجمهولة املترجم والكل بال سند
يا كان، كما فعل أصحاب أتقدم واملسلمون ال جيحدون فضل امل

املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، حيث مل يذكروا كتاب األطراف 
  .للحافظ املزي ولو بكلمة واحدة
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ولذلك فاملسلمون يؤيدون ما املسلمون مع احلق أيا كان قائله وفاعله، و
كانت الكنيسة تفعله من حرب السحر، وليس لدينا سحر أبيض وآخر 

  .له سحر حرامأسود، فك
سيبيال"افة اليت يسميها أهل الكتاب وكذلك ال يؤمن املسلمون بالعر."  

والعلم يف اإلسالم منه واجب ومستحب وجائز ومكروه وحرام، 
والبدعة درجات، كما أن العقيدة أصول وفروع، والواجب على كل الناس 

  .اإلميان امل كما يف حديث جربيل املعروف
افع ما يبيد البشر ويدمرهم، كما هو يف العلم الغريب ومن العلم غري الن

، ومنه االختراعات الضارة كالقنابل النووية واألسلحة املنفلت من الدين
  :، وقد قال أمحد شوقياحملرمة، وكل علم بال خلق وال ضابط
  إذا كان يف علم النفوس رداها وأف على العلم الذي تدعونه 

  .اء بعدها ما جيعلها ال تكاد تذكر للغواصة، وقد جهوذلك يف وصف
 وغريه عن الذرة وأراد )فورد رذر(وقد طور الباحث حيىي املشد ما قاله 

أن يصنع قنبلة ذرية يدافع ا املسلمون عن أنفسهم فاغتاله الكفرة، وكما 
اغتالوه شنعوا على عبدالقدير خان الباكستاين واموه باإلرهاب، ومسى 

  ".القنبلة اإلسالمية"باكستانية هنري كيسنجر القنبلة ال
وال يؤمن املسلمون باعتقاد اليهود الذي يدين به كثري من الغربيني 
اليوم، وهو أن سليمان عليه السالم جمرد ملك، وأنه أقر عبادة األصنام كما 

كنوز امللك "يف التوراة احملرفة، ومن ذلك الرواية املعروفة يف األدب الغريب 
، فسليمان عليه السالم عند املسلمني نيب "هنري رايدر"اليت كتبها " نسليما

ه عبدن األصنام ؤ نساوحاشاه أن يكونمفهم وعبد صاحل، وليس جمرد ملك، 
ورضي هو بذلك كما تقول التوراة احملرفة، وهو عليه السالم بىن املسجد 

 وليس اهليكل كما يدعون، وقد ثبت يف احلديث أنه عليه ،األقصى املبارك
 وإال فهو ،وأعاده ووسعه بناءه،  أي أنه جدد، بىن مسجد بيت املقدسالسالم
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 حديث  يفثاين مسجد بين يف األرض بعد املسجد احلرام، كما أخرب النيب 
  .أيب ذر يف البخاري

قناع ال ينفع فيهم اإلو ،وهؤالء املكابرون ال يلتزمون بالضوابط املعرفية
منوا ا ولو فتح اهللا عليهم بابا من  وإن يروا كل آية ال يؤ،العقلي أو احلسي

، ولو كشف عنهم العذاب قليال فظلوا فيه يعرجون لقالوا هذا سحرالسماء 
لعادوا إىل كفرهم، ولو ردهم إىل الدنيا لعادوا ملا وا عنه، فالقوم يعتمدون 

  .على السفسطة واملكابرة
وللرد على أصحاب السفسطة قرر أرسطو أن اإلنسان ميكنه معرفة 
احلقيقة بالعقل واملنطق، وقرر أفالطون أن لكل شيء مثاال وأن اإلنسان 

  .يعرف احلقائق باحلدس
وظهر أثرمها يف الفلسفة العقلية والفلسفة اإلشراقية، واحلمد هللا الذي 

أن ، وعاىف املسلمني من السفسطة يف العقليات ومن القرمطة يف السمعيات
  .وهامل علمهم يستند إىل الظنون واألجتكون 

 ،ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن العلم ال ينحصر يف العلم الشرعي وحده
 قال ، ولو كان يف الظاهر دنيويا حبتا،كل علم نافع حث الشرع على بل

باب طرح اإلمام املسألة على أصحابه " :اإلمام البخاري يف كتاب العلم
 سأل ر أن النيب ، وأورد فيه حديثا عن ابن عم"ليخترب ما عندهم من العلم

  .احلديث.. عن الشجرة اليت ال يسقط ورقها
 ولكن اإلسالم ال حيرم ما ،وال شك أن العلم الشرعي أفضل من غريه

  .عداه
  -استقراء أو استنباطًا- وهكذا عرف املسلمون املنهج العلمي الصحيح

 ما هو  وعرفوا اإلسناد ومل يقبلوا، وتثبتوا يف األخبار،ألمانة العلميةاوعرفوا 
 وتركوا األحاديث املوضوعة والضعيفة فضال عن األساطري ،غري مسند

، علمواخلياالت واألوهام، وتركوا االبتداع يف الدين والقول على اهللا بغري 
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املذهب ليس مبذهب، وبدال من التخمني والظن وكثري منهم نص أن الزم 
  ".اهللا أعلم"يقولون 

 تمد على التقديرات املظنونة،الذي يعخبالف ما يسمى العلم احلديث 
و ال جتد  ،ون واحلقب التارخيية تقديرا ظنيا ذاتيا احتمالياكقدر عمر الكما 

  ".اهللا أعلم"يف كالمهم كلمة 
 على حقيقتها، وتسمية األشياء ،كما عرف املسلمون التواضع يف العلم

 أما ،ما تقدمك حىت أم كانوا يسمون مراكز العلم مدارس أو بيوتا أو دورا
الغربيون فيضعون األمساء الكبرية واأللقاب العريضة، ويسمون كل مدرسة 

كلية طب " قصر العيين إىل ة طبعليا جامعة أو كلية، وتبعا هلم غريوا مدرس
 وهكذا، وهنا "كلية"مدرسة الطب يف اسطنبول مسوا  يف مصر، و"صر العيينق

 وتبعا ،يسموا جامعةرأينا كيف يبنون يف كل بلدة أو مدينة مدرسة كبرية و
أستاذ ( جعلوا مرتبة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني هي ،لذلك التقسيم الغريب

وال بد أن توافق إدارة ،  مع أنه أعلى من ذلك،ستاذاأومل جيعلوه  )مشارك
  !، وافرض أا مل توافقاملطبوعات يف منطقته على فسح الكتاب الفالين له

 وكانت تسمى )كلية( ٨٠دها قرابة وقد بىن نور الدين يف دمشق وح
كما أن بغداد امتألت كذلك باجلامعات ومن أشهر  ،"دار احلديث" اكحينئذ

بيت احلكمة الذي ، وكذا "النظامية"بىن نظام الدين ، و"املستنصرية"جامعاا 
بناه املأمون للترمجة، وإذا نبغ يف الغرب إنسان وأرادوا إعالء مرتبته جعلوه 

 ميكن أن تضعه لإلمام أمحد أو البخاري أو البن  كرسيأيو" ستاذ كرسيأ"
تيمية أو للذهيب أو البن حجر، وغاية ما يقوله املسلمون أن العامل الفالين 

س يف كذا كما يقولون درس يف املستنصرية أو يف النظامية أو يف دار در
  . الفالنيةاحلديث

  . غري هذا املوضعمع أن تسمية أستاذ كرسي إسالمية كما هو مبني، يف
 ةلوا املادوكان املسلمون يف تارخيهم العلمي يهتمون باإلنسان ورمبا أمه

ا كثري فتجدهم يف تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد أو تاريخ ا،أومل يهتموا 
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رون من عاش أو مر ذه املدينة أو املنطقة من كجرجان أو أي تاريخ، يذ
 واملؤرخني والنحويني والشعراء العلماء والفقهاء واملفسرين واحملدثني

 وقلما يتعرضون للبناء واتساعه أو احنساره، وملا كتب ،وهكذا ،واملغنيني
املقري نفح الطيب كان أكثر اهتمامه بتالميذ اإلمام مالك وجهودهم 

  .إخل.. ، وعلماء األندلس وشعرائها العلمية
خوفا من  و،واملسلمون أمرهم رم بالصدق واألمانة والتثبت والعدل

جمانبة ذلك جتد أحدهم يترك احلديث بالكلية أو ال يروي منه إال القليل، 
ويود أن الناس كلهم علموا ما يعلم ومل ينسبوه " اهللا أعلم"ويقول ملا ال يعلم 

  .إليه
أشك أنه قال كذا، وتكلموا عن  :وإذا شك أحدهم يف قوله قال

  الرواية باملعىن أتصح أم ال؟
  فن يف مبحث الفكرأسبقية املسلمني إىل كلن وقد تقدم الكالم ع

  . السابقالعلمي
ومن أصوهلم وضوابطهم الرد على املخالف بالعلم والعدل، وهلذا الرد 

 يتهمون أهله باإلقصائية، مع أم هم جتد أعداء الدين قدميا وحديثا
اإلقصائيون الذين ال يعرفون العدل ويتهمون اليوم املتدينني مبا شاؤوا، دون 

  .أن يسمحوا هلم بالرد يف نفس الربنامج مثال
 "اينشتاين" فقد أدى اكتشاف ،العلم البشري عرضة للتغري املستمرو

  .النيوتين القدمي عاملللنسبية إىل تقويض ال
 األملاين الذي "هبتز نريج"م ١٩٥٥ املتويف سنة "اينشتاين"مث جاء بعد 

ل ما ال نعلمه وال يعلمه م وسيأيت يف املستقب١٩٧٦طور فيزياء الكم وتويف 
  .أحد من األحياء اليوم

والعجيب حقا هو أن هذا الكون جيمع بني شدة الوضوح ودقة األسرار 
 يف شيء استعصاء على الفهمإن أكثر " "ينشتاينآ"ذلك قال ل و،غري املفهومة
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ويف شدة الوضوح " :وقد قال أمحد شوقي ،"هذا الكون هو أنه مفهوم
  "!اخلفاُء

هو " تكان"غالبا، و" تكان"ب املتعصب علمه على أفكار وأنشأ الغر
فة العقلية اليت ال أنشأ الفلس، و-كما سبق- الذي وضع هلم نظرية املعرفة

 بل جتمع بني العقل واحلواس وبعض كالمه شديد ،ر وحدهفكتعتمد على ال
ال نقل عن ابن تيمية ب" تكان"الشبه بكالم ابن تيمية فإما أما توافقا أو أن 

 واألملان هم ،اًني، ومن املثري أن كانت كان أملاذكر ملصدره كعادة الغربيني
م مع بعدهم النسيب عن التأثريات أكثر الغربيني عالقة باملسلمني وتأثر ا

  .البابوية الكاثوليكية
  . صالح الديين حبركته املسماه اإل"لوثر"وفيها قام 

اليوم هم املهندسون أو العمال وأكثر موظفي املصانع األملانية العمالقة 
  .األتراك

  ".كافكا" و"هتجو" و"كبلر" و"هيجيل"وإىل األملان ينتسب 
 الذي يقول "كانت"األملاين تلميذ " هيجل"ب هو غر فالسفة الربوأك

  .)رشدية جديدة(بعض الباحثني إن فلسفته 
 من وفقه  كلُّكل شبهة أو فلسفة أو ضاللة جيد جواا يف كتاب اهللاو

!   "   #   $   ﴿ : فإن اهللا تعاىل يقول، لقوة الفهم ودقيق االستنباطاهللا
S   R   Q   ﴿ويقول  ،]٣٣:الفرقان[ ﴾%   &   '   )    P

U   T﴾ ]4   5﴿ :ويقول ،]٥٥:األنعام    3   2   1   0   /﴾ 
فهم سليمان مامل يفهمه  و،جعل الفهوم خمتلفةولكن اهللا تعاىل  ،]٩:اإلسراء[

  .عطى شيخ اإلسالم بن تيمية ما مل يعطناوأ ،داود
ما أنزل :  إىل ذلك حني سألوه عن حكم كذا؟ فقالوقد أرشدنا 

Z   Y   X   W   ]   ﴿علي فيها شيء إال هذه اآلية الفاذة اجلامعة 
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c   b   a   `   _   ^   ]   \﴾ ]وبذلك وأمثاله ]٨-٧: الزلزلة ،
  .علمنا أن نرد اجلزئيات إىل الكليات

 كحال  بينما حنن اليوم نعتمدد كان األولون يعتمدون على الرواية،وق
 و أ، وإذا جاءتنا نسخة مصورة من املتحف الربيطاين، على الوجادةاملتأخرين

، مع أن الغرب إمنا سرقها مكتبة األسكوريال أو اليبزك وأمثاهلا اعتمدناها
  .منا

يف القرن اهلجري  وقد كان يف الكوفة ،وحنن أمة العلم به نعيش ونعرف
 كما ذكر االمام أنس ،فقيه ٤٠٠الثاين حلقة للحديث حيضر ضمن مجهورها 

ف ببغداد بعد ذلك؟ كي فكيف باحللقات األخرى ف،ن سريينبن حممد ب
فيكف بأساتذة الكرسي املستقلني الذين كانوا يعلمون التالميذ يف املساجد 

  شرقا وغربا؟
نون مع دقة احلكم وروعة هذا يف احلديث ومثل ذلك يف سائر الف

االستنباط، فالقراءات مثال منها ما هو متواتر رواه اجلمع الكثري عن مثله، 
 يعني على التدبر وفهم اآلية لكن ال يقرأ ،ومنها ما هو شاذ متنا صحيح سندا

  .به املصلي
  .وحنن بالوحي نعلم ما ال يعلمه غرينا ال سيما التاريخ البشري القدمي

  :عن التاريخ القدمي الذي ال علم للبشر به حىت األنبياءالوحي خيربنا ف
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١٩٣٤ 

 األساطري املنسوجة اليت اعتمد عليها الغربيون وهذا أحد الفروق بني
 وبني الصدق ،"أليكترا" و"أوديب" نظريته على أسطورة "فرويد"كما بىن 
  .به الوحي ويعتمد عليه املسلمونء الذي جا

 قصة زكريا: ومن الصدق الذي أخربنا به اهللا وال يعلمه غرينا قط
°   ±   µ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ﴿ :ومرمي عليهما السالم، قال تعاىل

آل [ ﴾Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿: ، وقال]٤٤:آل عمران[ ﴾¹
  . أهل الكتاب، وأمثال ذلك مما ال وجود له عند]٣٧:عمران

العلماء التجسس على  ف،من األمور اليت ينبغي للعامل التنبه هلا التجسسو
 وقد جتسسوا على الشيخ بن عثيمني وكان أحدهم دأب الطغاة واخلائفني،

 كما جتسسوا على الشيخ ابن باز ، له حلية طويلة ومواقف متشددةجزائرياً
 حىت ،رمحه اهللا يعلم ذلك وكان ،وراقبوا كل حتركاته وعرفوا كل من يأتيه

أنه اختذ طابعا أبكم، وإىل ضعف االستخبارات يعزو اليهود هزميتهم يف 
 ، وتعزو اإلدارة األمريكية إخفاقها يف التنبؤ بالربيع العريب،العدوان على غزة

كما أن اجلواسيس كانوا يتجسسون على الشيخ حممد بن مجاح والشيخ 
  .الين وغريهمعبداهللا القرعاوي ورشيد عايل الكي

 حىت أن بعض الوزارات تتجسس على بعض، ،اليومذلك  شاع مث
وهكذا كثر الشبيحة واملخربون والبوليس  ،وبعض األسر تتجسس على بعض

 ، ذلك غريِ على أن أخبث اجلواسيس من يأتيك بظاهرٍ،السري وأشباه ذلك
يقدم ، مث عن معلومات كثرية ال مه يف شيءمثل بعض اإلعالميني فيسألك 

تلك املعلومات ملن أرسله ولو فرضنا أن أحدا مل يكن جاسوسا بالفعل فإنه 
أداة توصيل جيدة للجواسيس، وكثريا ما اخترقوا حسابك ونقلوا منك 

  .، وإذا أردت معرفة سياسة أي دولة فانظر إىل إعالمهاومسعوا كل مكاملاتك
ارتباط (ا وللتجسس احلديث أساليب خفية ال يعلمها اكثر الناس، ومنه

يعلم البنتاغون والسي آي أيه تأثري إذ )  الترفيه باملخابرات األمريكيةصناعة
كثري من األفالم وهوليود على عامة الناس، ويراقبون ما تنتج من أفالم، 



 

 

١٩٣٥ 

األمريكية اليت ظاهرها الترفيه هلا أهداف خفية ومرامي سياسية وعسكرية 
ات األمريكية، ضمن حروا القذرة، بعيدة، يعرفها البنتاغون وتعرفها املخابر

  .واغتياالا الدائمة
قمثال حيذف البنتاغون املشاهد الدالة على خسارة أمريكا يف حرب 

أي "  أيهالسي آي"فيتنام، وما فعلت من اجلرائم حبق الشعوب، كما حتذف 
كما يقولون، أما ما كان فيه من صورة " السامية "مشهد يشم منه معاداة

، وأنه لمسلمني وللعرب، فيبقى بل يكثف باسم مكافحة اإلرهابسيئة ل
  . حىت هوليودضده

 يقفل الباب ،وقد كان مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إذا جئناه
 وخيربنا مبن يتجسس عليه يف املكتب، وملا ،ويسحب أفياش كل اهلواتف

  !)لعبداحلمد هللا الذي خلصنا من هذا ا(مات رمحه اهللا قال بعض املسؤولني 
دع اجلماعات اجلهادية فهي خمترقة حىت إن أجهزة االستخبارات اليت 

وانظر مثال كيف  ،جهازا ٤٠تبلغ ) الدولة االسالمية(تتجسس على 
يستهدفون جملس شوراهم وجتمع قادم ويعرفون أن أبا فالن قد قتل أو 

و أو أقام حفلة، أ عرس،أ"  كقوهلمتجسس عليه كما يعرفون رموز امل،أصيب
  . وأمثال ذلك،خرج من املستشفى

وهذا ال يعين حبال إيقاف الدعوة أو العلم ولكن ينبغي التحوط واحلذر 
  .واهللا تعاىل انا عن اخلوف وأمرنا باحلذر

عرف وبسلوك املنهج الصحيح، ومبا آتاهم اهللا من العقول اجلبارة، 
 إىل متييز  والتقسيم الذي به يتوصلونرب كالس،املسلمون القواعد العلمية

يف كثري السرب والتقسيم  ودخل ي،تحكيم العقلال بواسطة ،الصحيح من غريه
 ، ميكن به االستنباط والقياس الصحيححيث، من العلوم ال سيما أصول الفقه

  ."تنقيح املناط"سيما يف النوع املعروف باسم  ال
 حيث يدل على ،ومن استقراء الشريعة املطهرة عرفوا القواعد الفقهية

  ).ال ضرر وال ضرار(لقاعدة نصوص كثرية كقاعدة ا



 

 

١٩٣٦ 

الضرورات (  مثلواالستثناء يف القاعدة الفقهية يتحول تلقائيا اىل قاعدة
اليت إذا دلت عليها النصوص، خبالف القواعد الرياضية مثال  )تبيح احملظورات

  .مبجرد االستثناء تبطل القاعدة نفسها
ن بعض الباحثني إ بل ،ة الفقهوبعلم أصول الفقه استطاع املسلمون عقلن

 وليس السرب والتقسيم ،يقولون إن أصول الفقه هو فلسفة التشريع يف اإلسالم
  .خاصا باألصول بل هو قاعدة علمية تدخل يف كثري من العلوم

بالسرب والتقسيم ميكن معرفة الصحيح واستبعاد الزائف من و
  االحتماالت العقلية

 ،)أم أم،(  قول حيث تكرر،رة الطورصله ما ذكره اهللا تعاىل يف سوأو
 وهو أن يكون اهللا هو وحده املعبود ،فال يبقى إال االحتمال العقلي الوحيد

 وإال كانوا ، فيلزم املشركون أن يقروا بذلك،وأن يكون القرآن وحيا من اهللا
  .ةمعاندين ليس هلم اي حج

لك م وحيبونه من غري مطمع مادي، ويظهر ذواملسلمون يعظمون العال
بيننا وبني أهل البدع : (يف حضورهم جنازة من مات منهم، قال اإلمام أمحد

العلمانيون  وتظهر حقيقة احملبة، ف،، إذ تنقطع العالقات الدنيوية)م اجلنائزوي
 وكل املتأثرين باألفكار الغربية ،والليرباليون والتنويريون إىل آخر هذه األمساء

نهم من لوال أن احلكومات متكّو ،تمعخمذولون مرذولون ال قيمة هلم يف ا
ر أنين مرة ذكرت وأذك ي صوت،أ والوظائف واملناصب ملا كان هلم عالماإل

وذكرت آخر لبعض اجلواسيس  ، فقال هذا منبوذ عندناتهأحدهم لشيخ قبيل
 فقلت جيب أن تكتبوا ألهل ،ال أعلم  وذكر يل من مساوئه ما،فتربأ منه

 ولكن مل يتعرضوا ،حنن نعرف عداوم للحكومة فقال كتبنا مرارا و،القرار
  !رهابيونإم أوا  اكتب:فقلت! هلم بشيء

واألمثلة على ذلك كثرية جدا، ومنها أن أحد امللوك اعترف بانقالب 
  !ى جنازتهأحدهم وأعطاه املليارات لكن ملا هلك امللك مل حيضر ذلك املعطَ

  .هل اجلهل والعداوةوأهل العلم والتقوى أوىل الناس باملناصب وليس أ



 

 

١٩٣٧ 

هل كان ذلك الوزير : سألت رجال ثقة كان سائقا ألحد الوزراءو
يصلي؟ وسألت رجال عمل موظفا لدى وزير آخر هل ذلك الوزير يصلي 

  .فاتفقت اجابتهما على أن الوزيرين املذكورين مل يستقبال القبلة أصال
يئة والعجيب أن أحدمها كان وزيرا للحج واألوقاف وأخذت عليه اهل

 على احلكومة أن ختاطب العلماء بشأن اآلخرتعهدا بالصالة، وقد اقترح 
حىت تتمكن الوزارة من تقدمي ، جعل يوم عرفة ثالثة أيام بدال من يوم واحد
  !اخلدمات للحجاج وحىت يكون الزحام أخف

ج فأثبت معاليه أنه من النوع الذي يأيت إىل مكة من جدة دون أن يعر
  .أكثرهمعلى الكعبة وما 

يف ننا عشنا ثالثة آالف سنة إمريكي الوالء يقول أووزير آخر كان 
  !!حياة ال إنسانية

  ! وهو سكرانالوزراءجملس ووزير غري هؤالء دخل 
، فوللعلم أساليبه ومنها اجلمع بني األدلة الكثرية وتتبع كالم السل

 صح ليس كل ما جاء منصوصا عليه أو، والنصوالبعد عن الظاهرية يف فهم 
فهناك آيات أمجع السلف  ال سيما نصوص الصفات، لدينا نثبته على ظاهره

 ]١١٥:البقرة[ ﴾l  k   j﴿ :على أا ليست من آيات الصفات كقوله تعاىل
  .نص على ذلك شيخ اإلسالم مرارا

Ò   Ñ   Ð   ﴿ :ومنها مامل يقل أحد أنه من آيات الصفات كقوله تعاىل
Ö   Õ   Ô   Ó﴾ ]٥٦: الزمر[.  

 ﴾ò ñ ð ï﴿ :ومنها آيات اختلف فيها السلف كقوله تعاىل
  .]٤٢:القلم[

Z   ﴿: ومنها ما اتفقوا على أنه من آيات الصفات كقوله تعاىل    Y
  .وهكذا ]٥:طه[ ﴾]   \



 

 

١٩٣٨ 

وإمنا يكون الفهم الصحيح جبمع النصوص بعضها إىل بعض وتدبرها 
  .والتبصر فيها

 صفاته القرب واازاة على وإمنا من) اهلرولة(وليس من صفاته تعاىل 
العمل بأعظم منه فقد جعل سبحانه جزاء احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة 

  .ضعف
وهناك مسائل يكتنفها الغموض وجيوز فيها اخلالف بني العلماء 

  كمسألة مب كان اإلسراء، أهو بالروح وحدها أم بالروح واجلسد؟
 ومن قال ، ه بروح أسرين اختالف الناس بني من قالأعندي و

خمتلفة، وكذا كون القرآن أنزل على ني العاملَن قوانني كال أجبسده مرده إىل 
 فنحن يف عامل الشهادة نتكلم عما ،واهللا أعلم سبعة أحرف كلها كاف شاف

هو من عامل الغيب فالبد ان ختتلف تصوراتنا وتتباين آراؤنا وهل نستطيع 
؟ ومن يقول أن  عليهونأيت بتعريف متفقمثال التعبري عن الكمبيوتر ملن مل يره 

صحيح من جهة أن الذي يقرؤه " نسنتأ"أنزل إىل هذا العامل ملا القرآن 
 وإمنا ،فالقرآن خط مسطور ، وسيدهم هو رسول اهللا هم الناسويفسره 

  .والعلماء هم املوقعون عن رب العاملني ،ينطق به الرجال كما قال علي 
منه،  أن يؤمن به ويسلّم له ويستنبط ،سنوإمنا جيب على من يقول تأن

أما إذا كان له قصد آخر فال، وقريب من ذلك كله ما جاء من نصوص 
  .الفنت وأحداث آخر الزمان

نحن جيب علينا أن نؤمن بكل ما أخرب اهللا ورسوله به من األشراط ف
 ومن االفتعال أن يتجمع ،ه وال جنزم ب، لكن ال نفتعل ذلك وال حندده،والفنت

 أو يصبغون املنارات يف ،ني عدنب حىت يكونوا هم جيش أَ،نيبن يف أَواهدا
  .شرق دمشق باللون األبيض حىت يرتل عليها املسيح

ويف نزول وقد صحت األحاديث يف املهدي وصحت يف القحطاين 
  ، واهللا تعاىل يعلم حقيقة كل ذلك ومىت يكون؟املسيح



 

 

١٩٣٩ 

وم على املسلمني، واملطلوب  تتكرر مثل اجتماع الراألشراط قدوبعض 
 أهل الكتاب يف بعض ما قاله وأما ،منا هو العمل وليس التنبؤ واالفتعال

وإمنا فائدته إلزام أهل الكتاب أنفسهم  نصدق به وال نكذبه،أسفارهم فال 
  .مبا يف كتبهم

 من هرباوالغرب يستر جهله باخلرافة ويتمسح بالعلم يف كل شيء، 
  :، ومن خرافاتهطغيان الكنيسة وتسلطها

  . يف اآلخرة الغيب، والشكإنكار عاملَ -١
  .ون إليها حلل كل مشكلةأ يلج،جعلهم العلم بقرة مقدسة -٢
  .انتشار اإلحلاد بينهم وأن اإلميان باهللا وهم -٣
حسب قياسهم  ("االنسان البدائي"إميام مبا يسمونه اتمع القدمي  -٤

  ).االباطل على اتمعات البدائية حالي
وأن ) حسب نظرية التطور العضوي(إميام بأن أصل اإلنسان قرد  -٥

  .دم وحواء خرافة دينيةآ
  .اعتقادهم املساواة املطلقة بني الذكر واألنثى -٦
  !.نه وثنيةأتعصبهم على اإلسالم واعتقاد  -٧
، العقد االجتماعييوتوبيا، (: إميام بالنظريات السياسية اخليالية -٨

  .)الدميقراطية لسلطات،الفصل بني ا
  .اعتقادهم أن العرق اآلري هو أفضل العروق وأرقاها -٩

 مها الغاية اليت يسعى ،ظنهم أن التقدم التقين أو الوفرة االقتصادية -١٠
  .إليها الفرد واتمع للحصول على السعادة

 وأن الزمن هو املعيار الوحيد ،إميام مبا يسمى التطور املطلق -١١
  . األشياء بأا حق أو باطلللحكم على

 إميام بأن حادثة الطوفان مثال هي الضاللة التارخيية املشتركة بني -١٢
  .كل األمم



 

 

١٩٤٠ 

 ،)احلرية، السالم العاملي ،املاسونيةالسامية، (اإلميان بأفكار اليهود  -١٣
 وهي تكذيبهم بالقرآن وبرسالة حممد ،وجيمع ذلك كله خرافة واحدة كربى

.  
 ذلك كان ولو ،مصدر أي من العلم طلب على فيه حظر ال واإلسالم

 واملتابعة والتوعية االحتياط مع لكن  ،الكفر بالد إىل االبتعاث طريق من
  .اإلميانية

  .الكافر عن يغنينا أن فيجب اإلسالمي البديل وجدنا وإذا
 فليس االبتعاث باسم والدياثة الكفر بالد إىل باملراهقني الزج أما
  :الشاعر قول حد على إلفه أو املنكر فعل على إجبار وهذا ،صحيحا

  باملاء تبتل أن إياك إياك    له وقال مكتوفا اليم يف ألقاه
ال أو ،يقولون فيما أحرارا العلماء يكون أن اإلسالم يف العلم تعظيم ومن

 على ذلك منذ ظهور اإلسالم درجواد، وأعداء اإلسالم يتجسس عليهم أح
 ملا ،عنه اهللا رضي مالك بن كعب ذكره ما سلمنيامل على الروم جتسس ومن
 وجاءه أحدهم كعب وكان ،خلفوا الذين الثالثة كالم عن  النيب ى

 ومل جفاك قد صاحبك أن بلغنا "الروم قيصر وايل غسان ملك من كتاب
  .خلإ .."بنا فاحلق مضيعة بدار اهللا جيعلك

 ختدم اليوم يثةاحلد التقنية وأصبحت ،"التنور ا فتيممت "كعب قال
 ويتخذون اإلعالمية، كاملقابلة مباشرة غري وسائل ليتخذون إم بل ،ذلك
 ،الرمسي الرأي خيالف الفالين العلم أن على للداللة وسائط الناس عامة من

  !يعاقب يبلّغ مل ومن) اإلرهاب عن البالغ (باسم ذلك ويغلقون
 اهللا أعداء له يضع أن ،اإلسالمي العلم على احلرب وسائل أخبث ومن
 املعتدل اإلسالم وضعوا كما أنفسهم، عند من بدائل بالعقول املتالعبون

 نشر على أمريكا حترص وكما ل،املرتّ الرباين اإلسالم عن بديال) املودرن(
  "!جروزين "مؤمتر مقررات وإنفاذ ،التصوف



 

 

١٩٤١ 

 مشوبا إال الباطل تقبل ال النفوس إن" تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وقد
 معه للجلوس  لونصيتو  النيب زمن املنافقون كان وقد ،"احلق من شيءب

 أن أمريكا أرادت هذا زماننا ويف اهللا، ذكر كما اهللا رسول بأنه بالشهادة
 ينقلب أن وأرادت بنسلفانيا يف فأكرمته ،صفها إىل" غولن اهللا فتح "تستميل

 اهللا نأ غولن دعوى عن يتحدث نائبه كان من ومسعت ،أردوغان على
 كتابه يف النفري عبداجلبار ادعاها ،قدمية صوفية دعوى وتلك ،يكلمه

 يفتخر الذي ،العمري عثمان له أرسلوا إم مث ،"واملخاطبات املواقف"
 املعهد يف درس العمري ألن ،جبانبه وتصور وحتدث ،االستخبارات مع بالتعاون
 أنه غري ، كما يقولةاإلسالمي اجلامعة من وخترج ،الرياض مث بالزلفي العلمي
 العلماء جيد حىت وحيفظوا جثته، مات إذا حينطوه أن -اعترف كما- أوصى

 طرد أنه أخطائه أكرب من إن لوقيو ،للحياة إلعادته طريقة -يقول كما-
 وأنه ،املوسيقى بتحرمي مقترن األمة احنطاط إن ويقول ،القدوس عبد إحسان

) شرهة (أعطاه فهد امللك أن ذكروي !احليوان من أحط هو من إال حيرمها ال
 يف يسكن ذلك ندرة مع للسعودية جاء إذا أنه غرائبه ومن ،أرقام ستة قدرها
 متدينة، أسرة ألا) الزلفي (يف أسرته عند وليس ،الرياض يف امللكي القصر

  !!يتزوجا ومل عتياً رالكب من بلغا القصيب الراشد عبدالرمحن وصديقه هو وأنه
  !خيتارون من وأولياؤهم مريكاناأل يعرف ذاكوه
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 واجبها، احلكومات فعلى متكاملة، إسالمية تربية النشء تربية جيب
 املسجد إمام وعلى واجبه، اإلعالم وعلى واجبها، التربية وزارات وعلى

 عن سؤولم وهو راع منا كل وهكذا واجبه، األمر ويل وعلى واجبه،
 واالعتذار منها، والتنصل اآلخرين على املسؤولية إلقاء التواكل ومن رعيته،
 حني ،والعقار بالتجارة املشغولني اآلباء ألحد حدث كما ،األشغال بكثرة
 يف طالبا وأصبح منها خترج وقد ،متوسطة مدرسة يف ابنه عن للبحث ذهب

 ابنه ظحيفِّ مل األب هذا مثل أن الطبيعي ومن يعلم، ال األب لكن الثانوية،
 ويصاحب ويشرب، يأكل كاحليوان االبن وإمنا بالصالة، يأمره أو اهللا، كتاب

  .أبيه غري تربيته ويتوىل شاء من
وباهلدف األمسى للتربية اإلسالمية يظهر الفرق بينها وبني التربية الغربية، 

لصاحل، يف حني  إىل تربية املواطن ا)حديثة(إذ دف التربية الغربية املسماة 
  .دف التربية اإلسالمية إىل تربية اإلنسان الصاحل وشتان بينهما

 تقدمي التزكية النفسية على جمرد احلشو ومن أهداف التربية والتعليم
  .الذهين باملعلومات

 فهي تبدأ ، يف األسلوب التعليمي تتميزكما أن التربية اإلسالمية
 كتاب اهللا، وهلا يف ذلك أسلوا  وأمهها،بتحفيظ الطفل املتون الضرورية

  . ومنه الضرب أو التهديد كما سيأيت،املتميز
 عكس ما يسمى ،ومن أساليبها أا تبدأ باحلرف مث اجلملة مث اجلمل

  .لةمالتربية احلديثة اليت تبدأ باجلُ
وال يزال الغربيون متخلفني يف امليدان التربوي عما وصل إليه العامل 

ن عموم اهلدف وجودة األسلوب، وقد كتب اإلمام  والسلف م،اإلسالمي
" روسو"قبل أن يكتب الفاشل يف تربيته " أيها الولد"أبو حامد الغزايل كتابه 

  .بقرون" إميل"كتابه 
فاملسلمون مثال مل جيعلوا اهتمامهم منصبا على جمرد التربية، بل على 

  .لف الصاحل والسالتزكية وهي اليت ذكر اهللا يف كتابه وعمل ا النيب 
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وإبراهيم عليه السالم ملا بىن الكعبة دعى اهللا أن يبعث يف ذريته نبيا 
 هو دعوة أبيه منهم يعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم، وكان النيب 

إبراهيم كما ثبت يف احلديث، غري أن اهللا تعاىل مع هذه االستجابة قدم 
1   2   3   4﴿: التزكية على العلم فقال    0   /   .   7    6   5   
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 أصحابه الكرام خري فاملهم هو التزكية وليس جمرد العلم، وقد زكى النيب 
بأيب : "كم السلميتزكية، وعلمهم العلم الذي يزكيهم، قال معاوية بن احل

 ميس شغاف ، فعلْمه "هو وأمي ما رأيت قبله وال بعده معلماً أحسن منه
  .القلوب، وهو أعظم معلِّم يف تاريخ اإلنسانية

أما العلم من غري تزكية للنفس وإصالح هلا فهو حجة على صاحبه، 
مثال " أرسطو"هل الكتاب، وقد كان والعلماء املنحرفون أشبه بعلماء أ

 ويؤمن خبرافات ،"دلفي"ما، ولكنه كان وثنيا اعتاد الذهاب إىل معبد علم
  .عاملاً ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه" بلعام"اليونان وأساطريهم، وكان 

وعرف املسلمون احللقات العلمية يف املساجد وعنهم أخذ الغرب ما 
 مساوئ ولكن هذا النظام فيه (،)نظام الساعات املعتمدة(يسمونه اليوم 

 ويف تلك ،)إجبار الطالب على إجناز عدد حمدد من الساعات: معاصرة منها
 أو ،احللقات اإلسالمية كان املتعلم يدرس ما شاء من تفسري وحديث وفقه

من طب وفلك وحساب وهندسة، فال منازعة يف اإلسالم بني العلم والدين، 
ما، على أن العلم وإمنا يكون الرتاع واخلالف بني احلق والباطل يف كل منه

نال بغري الوحي، وأشرفه معرفة الديين الشرعي أشرف وأعلى، وال ميكن أن ي
اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، أما العلوم الدنيوية فيمكن أن تعرف بالتجربة 
والتحصيل، فهي علوم تراكمية، وهكذا العلم البشري، لذلك أمرنا اهللا يف 

 يف األرض والنظر يف املخلوقات، وكان  بأوامر عامة كالسري،القرآن الكرمي
 ومن مث أخذ ذلك الغربيون ،الشيخ جيلس على كرسي خمصص له يف املسجد
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أستاذ كرسي، ومسوا احللقات الدراسية جامعات " رالربوفيسو"ومسوا األستاذ 
  .أو كليات وهكذا

) مشس الدين(وعلى العلمانية يف افتعال العداوة بني الدين والعلم وضع 
، )دنلوب(يذ طه حسني أوىل كليات جامعة امللك سعود على منهج تلم

لتكون جامعة علمانية ولكنها أصبحت اليوم خريا من جامعة اإلمام اليت 
 هلا أن تكون كاألزهر أول األمر، ولكن اإلسالم ليس كالنصرانية، أرادوا

 فليس يف اإلسالم علم كهنويت، بل كل علم نافع يف الدنيا واآلخرة هو علم
  .مشروع، وهو خري من اجلهل

حشو اليوم الدراسي بعدد " التربية احلديثة"ومن مساوئ ما يسمونه 
 يعظ الصحابة كل مخيس كبري من احلصص أو الساعات، وقد كان النيب 

  .خشية اإلمالل
ومن مساوئ التربية احلديثة جعل الطالب الذكي املوهوب مع الطالب 

إلسالمية قدميا تتيح للمواهب الفردية أن الغيب البليد، وقد كانت التربية ا
تنطلق كما تشاء، وقد كان املؤلف القدير يؤلف قدميا يف الفن الواحد 

  .عشرات الكتب بينما ال يؤلف زميله الغيب يف شيء
ومن هذه املساوئ أن الطالب قد يعيد السنة الدراسية كلها ألنه رسب 

  .يهايف مادة واحدة، قد يكون كارها هلا ولن يتخصص ف
حني ذكر أن من مساوئ "  كارلساليكس"وهذا ما استنتجه 

الدميقراطية القضاء على املواهب الفردية، وملا فطن الدميقراطيون إىل هذا 
  .العيب التربوي أمكن لديهم ترقية الطالب املوهوب إىل مرحلة أعلى

وبعض هذه -ومن مساوئها أيضا أا تلغي احلفظ وتذكر عيوبه 
لغي  العيوب بإلغاء احلفظ وإمنا ن، ولكن ليس إلغاء-ليهالعيوب نوافق ع

 وذا احلفظ نبغ علماؤنا وأبدعوا، وفوائده من األمور  فقط،العيوب
  .املشاهدة احملسوسة

إن الذي أضعف ذاكرته وعقله هو أنه : وقد قرأت ألحد املغرورين قوله
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ا  حافظحفظ القرآن، فانظر كيف جحد هذه النعمة العظيمة، وهل رأيت
بالنصب، وهل حيفظ " اَهللاوكان "بالرفع أو يقول " اُهللاإن "لكتاب اهللا يقول 

  !القرآن إال املتفوقون واألوائل
فطالب مدارس التحفيظ هم األوائل واألصح لغة، وأحياء التحفيظ هي 

، أكثر األحياء أمنا، وذلك واضح مشهور تعلمه الوزارات والشرطة وغريها
  .فقط بل على مستوى دول اخلليجوليس على مستوى السعودية 

القاعدة  "ون، انظر مثال من يدرس كما تقدمواملسلمون يبدأون باحلرف
كيف يتفوقون على أي طالب آخر، وكيف أن األمر أصبح ألعوبة " النورانية

أو مدعاة للتكسب، فيغريون مناهج التعليم ويستشريون يف ذلك شركات 
هربون من إخفاق إىل إخفاق، مني، ويأجنبية مببالغ كبرية من بيت مال املسل

  .يديهم املنهج ااين املستقيم الذي علّم سلفنا الصاحلوبني أ
وقد كتب املسلمون يف أصول التربية والتعليم كتبا كثرية منها ما كتبه 

  .اخلطيب البغدادي وابن عبد الرب والفارسي واحلاكم وابن مفلح
تمد على الكتب وحدها، بل والعلم اإلسالمي ليس علما مرجتال، أو يع

  .إن الوجادة من أضعف الطرق التعليمية
ويف ترمجة كل عامل جتدهم يتحدثون عنه وعن شيوخه يف العلم 

 وهو ما حيتاج عند الغربني إىل حبث وتنقيب وقد ال جتده أصال، ،وتالمذته
وكل العلم يرجع إىل الكتاب والسنة، وأعظم املعلمني يف التاريخ هو حممد 

ية لتك ا، ذلكون أعظم قائد للبشرية وأعدله ألمي الذي أخرج األمة األم
وأحكمه، وعلّم الرعاة األميني ليصبح الواحد منهم جامعة متنقلة مباركا 

  .، فأصبحوا رعاة أمم بعد أن كانوا رعاة غنمأينما ذهب
وقد جاء اإلسالم احلنيف مبعايري علمية جديدة ال يعرفها إال املؤمنون 

، "الرقوب"، "البخيل"، "الغين"، "الشديد" "نصرة الظامل" "فلسامل"مثل 
  .وهكذا

كما عرف املسلمون من الكتاب والسنة أعظم وسائل التعليم، فقد 
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، إذ إن أعظم وسيلة "طه"أتلف موسى عليه السالم العجل كما يف سورة 
 ، ولقفت عصاه احلبال والعصي مبا فيها من إتالفهيلنسيانه وإلبطال عبادته ه

  . فأتلفت عني املادة السحرية، مث عادت عصا كما كانتسحر
 أمر وخليل اهللا إبراهيم عليه السالم جعل األصنام جذاذا، وابنه حممد 

  .أصحابه أال يبقى متثاال إال طمسوه وال قربا مشرفا إال سووه
وهلذا يأمل املتبعون للسنة اليوم إزالة مكتبة املولد، ومسجد البيعة 

  .، وكل قرب يعظمه اجلهلة واخلرافيونومسجد الكوع
يأمر من كان يستقسم باألزالم أن  وجرير بن عبد اهللا البجلي 

  .يكسرها
 خط خطوطا وخط خطا نافذا وخط خطوطا صغارا على والنيب 

فهذه وسيلة إيضاح ! احلديث..) هذا اإلنسان وهذا أمله: (جانيب اخلط، وقال
بياين ويف حركة األسهم واألموال ويف نبوية وهي اليوم تستخدم يف الرسم ال

  .علم اإلحصاء
م اإليضاحي اعتمد السلف يف بيان معرفة مراتب الدين وعلى الرس

، دوائر ثالثة بعضها داخل بعض، فرمسوا اإلسالم واإلميان واإلحسان: الثالثة
وجعلوا الدائرة األوسع لإلسالم، مث إن الدائرة اليت تليها لإلميان، والدائرة 

  .ى لإلحسانالصغر
 ربط الفكرة ، يف التعليمومن األساليب العجيبة اليت انتهجها النيب 

 لبعض م ا، قال النيب  بأمر متكرر حمسوس يذكّر املتعلّ،اليت قد تضيع
قل اللهم اهدين وسددين، واذكر باهلدى هدايتك للطريق، : (أصحابه

  ).وبالسداد سداد السهم
ه، أن بعض العلوم ممكن يف ذاته وقد أوضح صلوات اهللا وسالمه علي

 خيط فمن كان نيب(؟ ..ولكن تستحيل معرفته، فقال ملن سأله عن خط الرمل
  .)وافق خطُّه خطَّه فذاك

 عن اً بذلك زجرىوهل ميكن معرفة كيف كان خيط ذلك النيب؟ وكف
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  .التكلف واالفتعال
الذي عرف الزرادشتية يف شكلها اوسي  ،وهذا سلمان الفارسي 

 ، يقول إنه لنصرانية واليهودية مث هداه اهللا لإلسالم، وعايش النيب وا
  .علّم أمته كل شيء، حىت قضاء احلاجة

" اإلسالم السياسي" علم أمته كل شيء فالقول مبا يسمى وإذا كان 
باطل، وهو من القياس الفاسد لإلسالم على النصرانية وترديد ملا قاله 

  . كان حاكما دينيا فقطن قبل، من أنه املستشرقون وعلي عبد الرازق م
اإلسالم ناجح كدين ولكنه فاشل كنظام : "وقد قال كرومر

  "!اجتماعي
وال مقارنة بني مرتلة العلم يف اإلسالم وبني مرتلته يف الغرب، فقد كان 

 من اخللفاء ومن امللوك، فضال عن التجار وأهل الدنيا، علماء اإلسالم أجلّ
 العباس مرتلة توازي مرتلة اإلمام أمحد بن حنبل بينوهل ألحد من خلفاء 

  .رمحه اهللا؟
  أسباب،وقد حبث األمريكيون الذين يقتدي م بعض املخدوعني

، ومما "أمة معرضة للخطر"تدهور التعليم لديهم وكتبوا تقريرا مترمجا عنوانه 
ذكروا فيه أنه لو أن عدوا ألمريكا احتل أمريكا وفرض عليها أسلوبا يف 

 عليه، وأرسلوا الوفود إىل هذه البالد املباركة والتعليم ملا كان أسوأ مما ه
ليدرسوا كيف أن خريج االبتدائية، كان إماما وواعظا وقارئا للوثائق 
والرسائل وكاتبا للعقود، ومع ذلك يضعون هم يف أرقى جامعام كجامعة 

 كما ، صحيحةامتحان القبول جمرد أن يكتب الطالب امسه كتابة" هارفارد"
حدثين أحد املدرسني فيها، فكيف لو رأوا السلف الصاحل وأنه كان يؤذَن 

 وهم ال يزالون مراهقني، كما كان اإلمام ،ألحدهم بالفتوى، أو يؤمرون ا
مالك مثال، ويف سن مبكرة نبغ األئمة األربعة كلُّهم وأكثر علماء السلف، 

 يف السن نفسه الذي يتخرج ،طلقوكان العامل املسلم يبلغ رتبة االجتهاد امل
  .فيه أي خريج من اجلامعات األمريكية
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نسبة إىل " املنتيسوري"ولذا خيضعون املدارس يف أمريكا للمنهج املسمى 
  ".ماريا منتيسوري"اإليطالية 

  املتفوقنيوملا عرف البنتاجون عبقرية هذه األمة قرر إعطاء املسلمني
، )٥٢يب (رين يف طائراته املقاتلة مثل هم طياناجلنسية األمريكية، وجعل م

وقد جاءوا يف حرب اخلليج، وكان منهم من هو غامدي أو شهري أو عتييب 
أو قحطاين، وغري ذلك من القبائل املشهورة، وبذلك يقطفون الثمرة اليت 

  .تعبت دول العامل الثالث يف تدريسها وابتعاثها
وتنمية العبقرية، وكان  أئمة السلف قوة احلافظة ومع اإلبداع اشتهر عن

 على حفظه العجيب، وذلك مع مسو اهلدف اإلمام البخاري ال يكتب اعتماداً
والغاية، ففي مقدمة أي كتاب للمسلمني يذكر مؤلفه أن غايته وجه اهللا 

  .وخدمةُ الكتاب العزيز
ويف حني أن أهل الكتاب اليوم ال حيفظون التوراة واإلجنيل، جتد أن من 

آن من احملدثني مثالً نادر جدا، ويذكر مترمجو حياته ذلك ال حيفظ القر
وترى اليوم حفاظ كتاب اهللا باملاليني ويقولون إم يف ليبيا ! لغرابته وندرته

وحدها بضعة ماليني على قلة سكاا، وهم كذلك باملاليني يف تركيا واهلند 
الد الغرب، وباكستان وبنجالديش وجاوة وماليزيا وإفريقيا عامة فضال عن ب

وقد قابلت بعض احلفاظ الذين ال يتكلمون العربية وال يفهموا واختربم يف 
حفظهم، وهذا من حفظ اهللا لكتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال 

  .من خلفه، فلو أحرق الظاملون كل نسخة مطبوعة من القرآن ألعاده هؤالء
وكان البابا - املغرب األقصى  اليسوعي"فرنسيس"وملا زار البابا احلايل 

 وقال له أنا مسلم عمري -قد تعلم يف جامعة القرويني تصدى له طفل مغريب
سبع سنوات، وأحفظ القرآن، فقل يل وأنت البابا هل حتفظ التوراة 

  .واإلجنيل؟ فأجاب البابا بالنفي
وبلغ من اقتناع البابا فرنسيس بأن اإلسالم حق، أن قال عنه الكرادلة 

  .كبعض أسالفه من البابواتسراً  ورمبا كان أسلم ،افرإنه ك
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وأما رجال الدين النصارى فيقرأون كتام يف كنائسهم ولو كان 
رفت الدولة الصهيونية أكثر من مخسمائة كلمةحمرفا حتريفا حديثا، وقد ح، 

خصوصا ما يتعلق باليهود من اإلجنيل، على صغر اإلجنيل بالنسبة للقرآن 
  .لك يقرؤوا يف يوم األحدالكرمي، ومع ذ

وهذا  "!خمتصر الكتاب املقدس"ورمبا قرأ بعض رجال الدين ما يسمى 
  !ة املوجودة يف األسفاريالت اململّ وأبعد عن التفص!أحفظ ألوقات املستمعني

ومن العجب أن ختتار احلكومة هنا وزيرا للتعليم من الناقدين حلفظ 
  !ه وحماضراتهالقرآن الكرمي، ويصرح بذلك يف مؤلفات

وينبغي للمناهج التعليمية يف بالد املسلمني أن ختدم القضايا اإلسالمية ال 
أن تكرس التبعية الثقافية، واملناهج التعليمية الصهيونية اليت يقرؤها كثري من 
الغربيني اليوم انطالقا من كوا مناهج عنصرية تتعصب لليهود، تقول إن 

صقون يف أيديهم مث يدلكون ا أبدام، العرب إذا أرادوا أن يغتسلوا يب
فليعلم هذا من يصافح اليهود أو يواليهم من املتصهينني العرب حكاما أو 

  !إعالميني
وهو دليل على ما يعيشه بعض الناس من -ومن التناقض املشهود اليوم 

 أنه يف الوقت الذي يعترف فيه الغربيون باحنطاط التعليم -الرق والتبعية
ثون عن جهل كثري من خرجييهم وعن وجود جامعات زائفة لديهم ويتحد

لديهم، جتد أن االبتعاث إىل بالدهم يتسع، بل إن الذي يدرس يف الغرب، 
يفتخر به على من يدرس يف بالد املسلمني، وبعض اجلامعات األمريكية إمنا 

اجلامعة " تديرها عجوز واحدة كحال اجلامعة املسماة ،هي غرفة واحدة
  . ومنها خترج كثري من الوزراء واملسؤولني هنا،"العاملية

 أمريكياً وجاء إىل هذه البالد مثال فهو خبري دويل، وإذا كان اجلامعي
 اآلسيويني الذين خترجوا من  املسلمنييعطونه مرتبا يكفي عشرة أو أكثر من
  .نفس اجلامعة، ورمبا كان تقديرهم أعلى
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يه وزارة املعارف ال وملا كثر ذلك الغش وفاحت رائحته، تنبهت إل
سيما أيام الدكتور عبد العزيز اخلويطر، وأصبحت امللحقية التعليمية بالسفارة 

  .تعمم أمساء اجلامعات الزائفة على اجلامعات احمللية وعلى الطالب
ومن التناقض املشهود أن نقول إننا وفرنا كل جماالت التعليم، وقدمنا 

تعث الطالب للدراسة يف اخلارج، للجامعات كل وسيلة، ويف الوقت نفسه يب
اللهم إال إذا كان القصد هو العيش وفق احلياة الغربية أي وفق الدياثة 

  .والشرك وأكل اجليف وقلة املروءة
أخربوين : ( يوما ألصحابهومن وسائل التعليم النبوية اإللغاز، قال 

  ).عن شجرة ال يسقط ورقها ال يف الصيف وال يف الشتاء؟
كتاب " املأثورة التكلم ببطء وإعادة املوضوع مرارا، ويف ومن األساليب

  .من صحيح البخاري إشارات لذلك، ويف السرية النبوية املزيد" العلم
واخلوف هو أحد أسباب التعلم، وأحد أساليب التأديب املشروعة فإذا 

 ،تكاسل الطفل عن طلب العلم أو قصر يف معرفته جاز تأديبه تبعاً للمصلحة
عشرة أسواط، وسيأيت احلديث عن الضرب قريبا إن  يزاد على على أن ال

  .شاء اهللا
 كما ،ومن اخللل يف التربية احليلولة دون معاقبة من يستحق العقوبة

  .تفعل بعض األمهات أصلحهن اهللا
والليرباليون أو العلمانيون يف العامل اإلسالمي مينعون الضرب وغري ذلك 

لدون التربية الغربية البائسة، ولو أم مما ورد يف الشرع مع ضوابطه، ويق
قرأوا الكتاب والسنة وحياة السلف الصاحل، ألفادوا من ذلك كل خري وتربية 

 ،وتعليم وهدى، وملا أصبح املدرسون هم الذي يضربون وتمتهن كرامتهم
  .ويشتكيهم بعض أولياء أمور الطالب بتهمة محل العصا

تربية والتعليم يف بلدان املسلمني ومع ذلك ال أحد اليوم ينكر تدهور ال
  . وأا يف املاضي كانت خريا منها اليوم،املعاصرة
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بل إن املسلمني األولني مل يقتصروا على العلم النافع وحده، ولكن 
عرفوا العلوم الضارة ليجتنبوها، وللحسن البصري كالم يف حل السحر 

رى اإلسالم عروةً عروة إمنا تنقض ع: "بالنشرة، وقبله قال عمر رضي اهللا عنه
  ".إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

وتبعا هلم ما يزال لدي شخصيا بعض الكتب، أو احلروز أو توقيعات 
 أو التمائم احملرمة أو كتب السحر، وكل ذلك أعطانيه من وفقهم ،ملوك اجلن

  :-يوينسب للشافع-اهللا للتوبة وترك الشركيات واملنكرات، وصدق من قال 
  يهـر لكن لتوقِّ  عرفت الشر ال للشـ
   فيهمن الناس يقع  ومن ال يعرف الشر 

 ممن جهله، وقد انتفعنا كلنا مبعرفة شيخ وال ريب أن من علم شيئا خري
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا لفلسفة ابن سينا وابن رشد وأضراما، وانتفع 

 وكذا "افت الفالسفة "مبعرفة الفلسفة الشيخ أبو حامد الغزايل يف كتابه
، وانتفع قبلهما نعيم بن "فضائح الباطنية: "معرفته للباطنية كما يف كتاب

، وانتفع محاد مبعرفته للجهمية، وعبداهللا بن املبارك مبعرفة حال الترك والروم
  .عبد الوهاب امليسريي مبعرفته للماركسية ولليهودية: األستاذك

  .مبعرفته ألهداف الغربينيوانتفع الدكتور عبد الرمحن بدوي 
وقد يكون العلم ضارا ال خري منه كعلم السحر، وقد ذكر اهللا يف 

 وماروت كانا يعلمان الناس السحر، وهذا ما حذر كتابه العزيز أن هاروت
  .من تعلمه ديننا احلنيف

  .ومن العلم الذي ال ينفع ما يبيد البشر من األسلحة الفتاكة
نات اليت جتري اليوم حول العيب عن املراهوقد أفدت كثريا ممن حدثين 

الكرة أو املصارعني أو املالكمني أو ملكات اجلمال، وما أشبه ذلك وهي 
  .مراهنات مرتبطة بامليسر

ومن ذلك الشر رأيت بالفعل ضعف كيد الشيطان، وعلمت علم اليقني 
 حترمي من اجلن وخبث السحر وجنب أهله وهلعهم، واحلكمة  بعضضعف
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وعلمت أن العلم احلق هو ما يف الكتاب والسنة وحدمها، كما امليسر، 
عرفت بعض األحكام وراجعت مصادرها، وأيقنت أن تقليد األمريكان أو 
الغربيني هو الغاية يف التأخر واالحنطاط، وأن املسلم ال حيتاج إليهم إال فيما 
 طوروه من العلوم واملعارف الدنيوية وحدها، مع ختبطهم يف أمور الدين

4   ﴿: وغفلتهم عن اآلخرة، فهم كما قال تعاىل    3   2   1   0   /   .
 أي أنه حىت علمهم الدنيوي إمنا هو ظاهري فقط، ،]٧:الروم[ ﴾5   6   7

وهذا واهللا عني احلق، ومن أخذ عنهم علمهم الظاهر فليكن حمصنا بدينه 
رية كما  الذي هو أعلى من كل علم، وكم من فلسفة هلم أو نظ،وإميانه

  .يسموا يزدريها املؤمن وحيمد اهللا على عافيته منها
ومما تفيد به معرفة اجلاهلية والكفر، أن يعدل املرء يف احلكم على 

  .ر املسلمني باجلملة عياذا باهللالكفار، فال يتكلم فيما ليس له به علم، أو يكفِّ
رجال يقوم به كان  يعلم مقدار ما ،كما أن من يطلع على تلك الكتب

 أو الناهون عن كتب السحر واخلرافة والتنجيم والبدع واألكاذيب، ،احلسبة
  .ويشكرهم على ذلك ويدعو اهللا تعاىل هلم

 من استطاع معرفة اجلاهلية فليعرفها، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن وكلُّ
أقسام الناس يف ذلك مع " درء تعارض العقل والنقل"تيمية يف كتابه العظيم 

مثل ذلك، وهذا " الفوائد"علماء املعروفني، كما ذكر ابن القيم يف أمثلة من ال
 الذي ال ينبغي للعامل أن جيهله، ويف نظري أنه كلما ،من معرفة سبيل ارمني

كان اإلنسان أكثر معرفة باجلاهلية، مع معرفته لإلسالم الذي هو األصل، 
به يقينا ومتسكا،  وازداد ،كان أكثر إميانا وشكرا هللا على هذا الدين القيم

أنا شديد على اجلهمية ألين كنت : "وقد قال نعيم بن محاد اخلزاعي رمحه اهللا
، ويف هذا العصر جند أن أكثر الناس نقدا للغرب، هو من عاش بينهم "منهم

وقرأ مؤلفام، ورأى ما هم فيه من الظلمات، مثل عبدالرمحن بدوي الذي 
 مث هداه اهللا آخر عمره، ومثل "اللند"كان وجوديا وتلميذا للفيلسوف 

عبدالوهاب املسريي الذي كان يساريا مث هداه اهللا، ومثل زكي جنيب حممود 
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 يظن أن الفكر الغريب هو وحده -كما ذكر- الفيلسوف سابقا وقد كان
الفكر الذي ال فكر سواه، ومثل سليمان دنيا الذي عاش يف الغرب ورأى 

البن " الرسالة األضحوية" وحقق ،ةحريته وضالله، وقرأ كثريا من الفلسف
العقائد "سينا، مث إن اهللا تعاىل هداه وعرف احلق، وكتب نقدا علميا لشرح 

 فقد -وهو الذي أحب أن أمسع أحاديثه وحتليالته-، أما منري شفيق "العضدية
 ، ولكنه قرأ عن اإلسالم فأعجب به،ولد يف مدينة القدس من أبوين نصرانيني

، وقبله القس القبطي سابقا الذي ه ينبه شورش لذلك وليتوأعلن إسالمه
 وقد أقسم يل أنه مل يقرأ القرآن إال للرد عليه ،احتفظ بامسه خوفا عليه

  .بتكليف من الكنيسة القبطية، ولكن القرآن أذهله ورأى ما فيه من احلق
  .وأمثال هؤالء كثري فال أطيل بذكرهم

ها للعقيدة أو األحكام  غربية ال أثر في-مع األسف-وكانت مناهجنا 
الشرعية، وبعضها درسته بنفسي، وبعضها اطلعت عليه وقرأته وهذه أمثلة 

  :من ذلك
كان التاريخ كلُّه تارخياً قوميا، فتجد فيه العداوة املقيتة للدولة -١

العثمانية، دون أي إشارة إىل جهادهم، ونقلهم املعركة من حلب إىل فينا، 
وكان منوذج االستبداد " االستعمار التركي"مانية وكانوا يسمون الدولة العث

هو السلطان عبد احلميد الثاين، أما منوذج البطش والتنكيل فهو الوايل 
مجال "الذي قتل كثريا من محلة الفكر القومي، ومسوه " مجال باشا"العثماين 
  ".السفاح

بشخصية مجال عبد الناصر، يعجون ن بعض املدرسني ناصريني وكا
م األمة العربية، وعلى يديه سيكون حترير القدس حسب قاعدة وأنه زعي

  : قدميااملسجد األقصى اليت قال عنها الشاعر
  يقيض اهللا له ناصرا  وكلما حرره ناصر 

وهذا ! فكان الناصر صالح الدين، مث املنقذ املنتظر ناصر هذا العصر
بدو  "يبذر يف الوعي أو الالوعي ما تقدم، ويصحح فكرة وصف العرب بأم



 

 

١٩٥٧ 

، "ميشيل عفلق" ، وكان منهم بعثيون جيعلوننا نعلق األمل على مدرسة"ناصر
  .وكان من البعثيني تركي احلمد هداه اهللا

وإميانا ذه القومية اليت ربانا عليها الناصريون والبعثيون، واملناهج 
 فارس اخلوري جعلواالعوجاء، كان النصارى العرب كاملسلمني، وعليها 

ء سوريا، ومجيل البارودي مندوبا دائما للسعودية يف هيئة األمم رئيساً لوزرا
 وبقي مندوبا حىت مات بعد أكثر من ربع قرن، وقد كانا نصرانيني ،املتحدة

  !لكنهما عربيان وإمنا عدونا األتراك ولو كانوا مسلمني
  .وكنا نؤمن بكوننا أمتني عربية وإسالمية، ونكتب ذلك يف نئاتنا

ن الشيخ حممد بن عبدالوهاب خرج على الدولة العثمانيةعلَّم أوكنا ن، 
 وكل من  وأسس أول حركة حتريرية من احلكم العثماين،وبذلك كان بطال،

 ذو أثر بارز يف النهضة العربية ،خرج على الدولة العثمانية هو عندنا معظَّم
  من وقد درسنا أن!احلديثة والتقدم واالستقالل، مهما كان دينه أو عقيدته

 قام ا  احلركةأول حركات التحرر العريب واالستقالل عن الدولة العثمانية
يف لبنان، وبعد أن اطلعنا على حياته ملا كربنا علمنا " فخر الدين املعين الثاين"

  .أنه درزي
 وهي ،وكانوا يعلموننا يف اجلغرافيا أن الدولة الفالنية استقلت عام كذا

 ويف جمموعة الكومنولث ،معة الدول العربية وجا،عضو يف هيئة األمم املتحدة
  .الربيطانية، ودون أي إشارة إىل أا خرجت على الدولة العثمانية

وأسوأ من ذلك زعمهم عند احلديث عما تعرض له الشيخ حممد بن 
 "ماركس" أن ذلك من شأن املصلحني أمثال ،عبد الوهاب من األذى

  ."لينني"و
 ،ن أعظم الشعراء شاعر القطرين أن م،وكانوا يعلموننا يف األدب

دون أن يذكروا أنه نصراين، وكان مطران ميجد انتصار " خليل مطران"
  : ومما حنفظ من شعره يف ذلك،الصرب على األتراك

  على الباغي ويهلك الظاملونا  هكذا هكذَا تدور الليايل 
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 وكنا ننشد مجاعيا يف الطابور الصباحي أشعار بشارة اخلوري وأمثاله 
  :نصارى العرب، ومن ذلك نشيدمن 

  فاستأنفي يف اخلافقني عالك    إىل العهد اجلديد دعاكداعٍ
  :ويف آخرها

  بالرأي ال بالصارم الفتاك  إنا نقاضي الطعن يف أحسابنا 
  .أي أن احلل هو احلوار واستبعاد السيف

  : كما كنا ننشد
  من الشـامِ لبغدان بالد العربِ أوطاين

  :وكان منها
  وال حد يباعدنا ن يفرقنا فال دي

  ".لون"مث إم غريوا كلمة دين فجعلوها 
  !وكانوا يدرسوننا أن كمال أتاتورك أسس اجلمهورية التركية احلديثة

  .وكانوا يقررون ان املوسيقى غذاء الروح
 ويسميه عنفا وغزوا وإرهابا، ،وكانوا ضد اجلهاد الذي يأباه الغرب

حيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب عبارة حىت أم حذفوا من تعريف التو
  ".والرباءة من الشرك ومعاداة أهله"

وقد أثر املد القومي يف اتمع السعودي تأثريا هائال، حىت أن األستاذ 
تتبع األماكن املذكورة يف نه قاضيا شرعيا يف اخلرج، محد اجلاسر مع كو

زعوا على اإلدارات  اليت كانوا يو"العرب"الشعر اجلاهلي، مث إنه أصدر جملة 
، وكلفوا الشيخ بن بليهد بالكتابة عن اآلثار يف جزيرة العرب، احلكومية
، وأحيوا األسواق "صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار"وألّف 

اجلاهلية كسوق عكاظ، وأحيوا اليومني الذين كان عرب اجلاهلية حيتفلون 
، شغلوا الناس باألمثال العربية العاميةما، ومها أول امليزان وأول الربيع، وأ

  ..وافتخر القوميون بندوة قريش يف اجلاهلية وأصدروا يف مكة صحيفة الندوة
ووصل األمر إىل حد إنشاء تنظيم سري أدخلوا فيه بعض األمراء، 



 

 

١٩٥٩ 

  .لكن الشيخ عبد اهللا بن محيد رمحه اهللا رد عليها"! القصيم"وأصدروا جملة 
لغة مقررة على طالب القسم األديب يف الثانوية وكانت اللغة الفرنسية 

توحيد "وكانت املقررات الدينية جمموعة كلها يف كتيب صغري بعنوان 
  ".وذيب

وليس يف ذلك الكتيب أي شيء ميس اليهود أو النصارى أو يذكر 
دينهم بسوء، وقد كانوا يدرسون بإعجاب، الثورة الفرنسية ومحلة نابليون 

  .مترنيخ وبسماركعلى مصر، وأجماد 
وكان مدرس الدين هو موضع سخرية اجلميع، وأضعف املدرسني 

 فهو مدرس االجنليزي وأجهلهم خيتارونه لتعليم القرآن، أما أقواهم
، وبلغ من جهل أحد مدرسي القرآن أنه ملا قال له أحد !والرياضيات

  !).اشطبوها: (قال) يا أستاذ يف سورة الكافرون آية مكررة(الطالب 
انوا حيلمون بالوحدة العربية الكربى، وميجدون من يدعو إليها، وك

ويفخرون بأن اململكة العربية السعودية حاولت االحتاد باململكة العراقية أو 
  .اململكة اليمنية

لنحمي "وتبعا لتلك القومية كنا ننشد صباحا شعر علي حممود طه 
  ".الكنيسة واملسجدا

 إبراهيم رمحه اهللا تعاىل يكافح كفاحا ويف املقابل كان الشيخ حممد بن
شديدا وينشئ املعاهد العلمية، ولكنها تتعرض باستمرار حملاوالت دجمها يف 

  .وزارة املعارف تارة حبجة التمويل وتارة بذريعة التطوير
وهكذا تربينا على العلمانية منذ الصغر إىل أن أنقذنا اهللا منها، واحلصة 

  الصفي حتظى بالدعم املستمر ضمن النشاطاألهم واألثرية لدينا واليت
الالصفي هي حصة الرياضة، وكان البطل عندنا هو من يكون بطال يف لعبة و

كذا، وكنا حنفظ أمساء الالعبني حىت يف البالد البعيدة، وجنهل أمساء الصحابة 
  .الكرام

ومل تكن العلمانية آنذاك هجوماً على الدين كما نرى اليوم، بل كانت 
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  .بشعارات دينية أحيانا، وكان املخدوعون من أهل العلم كثرياتتستر 
ومل تالقومية أو تضعف إال بعد هزمية األيام الستة، وقيام احلرب لّق 

األهلية يف لبنان، واستبدال القومية بالوطنية اليت هي أضيق بل هي انتكاسة 
 .إىل الفكر الفاشي

رفق واحلسىن، وليست وأسلوب التربية احلكيم هو األمر والنهي بال
 على اللني، الفظاظة والفوضى وال قلة املروءة من السنة، بل طبع اهللا نبيه 

وحسن التربية ولطف التعليم، حىت أنه ى أصحابه أن يزجروا األعرايب 
مرهم أن يصبوا عليه يف مسجده الشريف، وملا قضى بوله أ الذي بال ،اجللف

  .املاء
عليه، يشق على الناس أبدا، وكان إذا ومل يكن صلوات اهللا وسالمه 

، وكان يستلم احلجر مبحجن، مع أنه أكثر )العدل(قضى طوافه نزل باألبطح 
  .الناس حبا للبيت وتعظيما له، وحرصا على استالم احلجر

فاحرص يا متبع رسول اهللا على سنته، وفاضل بني األمور وال تكن 
املسلمني لكي تفعل إحدى كمن يهدم مصراً لكي يبين قصرا، كأن تؤذي 

إنه ال  ":مد بن عثيمني فقال يف شرح الزادالسنن، وقد تنبه لذلك العالمة حم
  ".ينبغي لإلنسان أن يفعل سنة يؤذي ا غريه

والتربية علم عظيم كان حكرا على الكفار، مث إن اهللا قيض يف هذه 
ذلك بعض من ، وأذكر لوجاء مبا ال يعلمه الغربيوناألمة املباركة من تعمق 

، وغريمها ممن ال أعرف خليل حدري. حممد الدويش، ود. د: أعرف مثل
  .كثري

التربية " فال جنعل عمدتنا ما يسمى ،وحنن أمة أصيلة ولسنا أمة ضائعة
مروا أبناءكم بالصالة : (، اليت متنع الضرب مطلقاً، وقد قال نبينا "احلديثة
السوط لكي يراه أهل البيت، ، وأمر بتعليق ) واضربوهم عليها لعشر،لسبع

 فإن النهي عن ضرب الزوجة، وتغرمي الزوج ،وإذا كان ذلك خطأً تربويا
مخسني ألف ريال، خطأ اجتماعي أكرب منه، وهو فوق ذلك عكس شرع 
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;   ﴿: اهللا، فاهللا تعاىل يقول يف حق الزوجة    :   9   8
F   E   D   C   B    A   @?   >   =   <﴾ 

 وهؤالء ،فاهللا تعاىل جعل الضرب مرحلة ثالثة بعد الوعظ واهلجر، ]٣٤:النساء[
الغربيون يغرمون فاعله ويقلدهم يف ذلك بعض أبناء املسلمني، ويسكت 

  !.العلماء وميتثل له القضاة
 ،وقد تطور األمر من استعمال الطالب للمالكمة أو العصا ضد املدرس

ير، وإذا اقتفينا أثر ما س والرشاش ضد املدرس أو املدإىل استخدام املسد
يسمى التربية احلديثة وبقينا على هذه احلال، فسوف ينسفون املدرسة من 

  .أساسها
كما أن تغيري االسم ال يغري احلقيقة، فقد كانوا يف أيامنا يسمونه 

  )!.املشرف التربوي(املفتش، وهم اآلن يسمونه املوجه، أو 
من املدرسة، وبعض الطالب يقفز من فوق السور لكي يهرب 

  "!التسرب"والتربويون يسمون ذلك 
 والذي أنزل النور ،فكيف نترك النور ونسري وراء السائرين يف الظالم

 وهو أعلم مبا يناسب كل ،سبحانه هو الذي خلق املرأة والطفل وكل أحد
  .خملوق وما يصلحه؟ وهو مع كماله غين عن العاملني

  .العصا أحد وسائل التربيةويف تارخينا اإلسالمي كله كان التخويف ب
واعتاد املسلمون املعاصرون على منع الضرب، وهكذا سقطت هيبة 

جعلت القوانني كما  و-املدرس واملدرسة، بل إدارات التعليم ووزاراته
 جاء مقلدوها وتابعوها، فجعلوا ،األمريكية غرامة على من يضرب زوجته

أسقطوا هيبة املدرس، غرامة مالية على الزوج، فأسقطوا هيبة الزوج كما 
  .حنن حنكم بالكتاب والسنة: ومع ذلك لو سألت أحد قضاة السالطني لقال

نا تقلب الذين كفروا يف البالد، يف هذا التقليد غرمع األسف وحنن 
R   Q   P   ﴿: وأعجبنا ما هم فيه من األموال واألوالد واهللا تعاىل يقول

V   U    T   S﴾ ]نبيه الكرمي عن املنافقني، ويقول ل]١٩٦:آل عمران :﴿   µ
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   Å    Ä    Ã   Â   Á   À   ¿    ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶
Æ﴾ ]٨٥:التوبة[.  

قة متاع قليل يعقبه عذاب أي أن ما أعجبنا وقلدناهم فيه هو يف احلقي
  .أليم

ومما قلدناهم فيه جعل اجلانب املادي هو األساس واملرتكز، وقد قابل 
إما أن تلتزم : ديني وزير التعليم السابق فقال له الوزيرأحد املدرسني السعو

  ! وإال فأنا مستعد أعطي راتبك ثالثة متعاقدين،باألنظمة
ومع إسقاط هيبة املدرس والزوج يريدون أيضا إسقاط هيبة األب مبنع 

، وال شك أن تصرفات بعض اآلباء خطأ وقاسية، "العنف األسري"ما يسمى 
 وأن ،ن الشرطة أو حقوق اإلنسان أرحم بابنه منهولكننا جنزم بأنه لن تكو

  .بعض األبناء ال بد من عقوبته مثل مدمن اخلمر ومتعاطي املخدرات
بل يقتلهما أحدمها أو  -عياذًا باهللا-وبعض األبناء يضرب والديه 

كالمها، وحنن نتبع شرع اهللا وال نتبع املشرع األمريكي الذي يكيل مبكيالني، 
  .اوية واحدةوينظر لألمور من ز

وليس الغش خاصا بأمريكا وجامعاا العاملية بل جيب احلذر على كل 
  .الوزارات

فوزارة الصحة مثال، اكتشفت شهادات زائفة تضع املمرض مبرتبة 
واكتشفت أن بعض األطباء يبيع كلية املريض أو أي عضو آخر ! االستشاري
  .بعد ختديره

لوا ارى يف مكان والسيل يف وبعد السيول األخرية، ثبت أن الذين جع
وصدقت عكاظ حني "! خواجة"مكان آخر، غري مهندسني ولو كان بعضهم 

  ".يف امتحان السيول مل ينجح أحد"قالت 
من قراصنة " إف يب آي"والذين تكتشفهم املباحث األمريكية 

  .األمريكيني ال حيصون" هكرز"احلاسوب 
 ذي ،الف غشنا املتأخرفالغش الغريب املتقدم له أنواع وأشكال، خب
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  !.اللون الواحد
، ونشأ عليه العلماء الربانيون وخري التربية ما كان عليه النيب 

كالتواضع وحسن اخللق ومعاشرة الناس باحلسىن، والسالم على من عرفنا 
ومن مل نعرف، ومعرفة قدر النفس ودوام احملاسبة، والعمل مبا أمرنا اهللا به، 

 له، فمن الناس من يسر له العلم، ومنهم من يسر اهللا ق ما يسره اهللاوكلٌّ وفْ
له احلرب، ومنهم من يسر اهللا له العبادة، ومنهم من يسر له األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، ومنهم من يسر له التجارة، ومنهم من يسر اهللا له فناً من 

وكل (اآلخرة الفنون دون آخر، وشرط ذلك كله أن يريد به وجه اهللا و
، فاعرف ذلك وجاهد نفسك عليه ال على  كما أخرب ،)ميسر ملا خلق له

  .مامل تخلق له
وكثري من طالب العلم يريد أن يكون عاملا ولكن اهللا ال يريد له ذلك، 

 فعلمته شيئا ، وأتعلم العروضض الناني كيف أكون شاعراوأنا قال يل بع
ترك ذلك فهو ليس من أهل ه أن ينصحتمث ه  وعلممن العروض حسب طلبه

  .هذا الفن
أشرف األحوال أال ختتار لنفسك حالة سوى ما : "قال ابن القيم رمحه

  ". وال تكن مع مرادك منه،خيتاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك
وهكذا ختتلف الطاقات واملواهب، ومن خلقه اهللا على طبيعة كأيب 

، وقد قال خالد ليكون على طبيعة خالدهريرة فليحمد اهللا وال يعتسف نفسه 
إذا كان األمر أمر فقه : بن الوليد ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما يوم الريموك

  . فإيلّبفإليك وإذا كان أمر حر
وبه استشهد اخلليل، ملا أراد األصمعي أن يتعلم : وقد قال الشاعر

  :العروض ومل يكن من أهلها، كيف تقطّع هذا البيت
  وجاوزه إىل ما تستطيع  طع شيئا فدعه إذا مل تست

واحلاصل أن علم السلف أفضل بكثري من علم اخللف، وأن طريقتهم 
  .فيه أعلم وأحكم
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ن لتغيريها املاليني ومن املعلوم أم يغريون املناهج السعودية وينفقو
  .فماذا غريوا يف اجلغرافيا مثال؟

ا املعلومات األخرى أما املعلومات اجلغرافية العامة فهي مل تتغري، وأم
  :فيغريوا فمثال

 نابلس تقول إا أكرب مدينة يف الضفة  عن تقولكانت املناهج عندهم
الغربية، ومنها انطلقت االنتفاضة الفلسطينية، وملا غريوا املناهج حذفوا عبارة 

  .)إخل..  انطلقت االنتفاضةومنها(
 وأرسل يل  يف حماضرة عامة،وقد حتدثت عن سوء مناهجنا التعليمية

منه شخصيا،  األخطاء ليست واعتذر الوزير بأن ،وزير التعليم حينها وكيله
  .بل من اللجان، واهللا أعلم

ا يفخر بأنه أول من خلط النساء وا وزارة التعليم وزيروأخريا ولّ
بالرجال، والتعليم يف اإلسالم ال يكون خمتلطا بشكل ما، وال تكون مناهج 

 خذ مثالً ما ال جيب على النساء كاجلمعة لبنني،البنات مشاة ملناهج ا
ما أثبتت الدراسات  ك، وقد انا اهللا عن االختالطواجلماعة واجلهاد،

احلديثة أضراره وكل ما يؤدي إليه، فأما ي اهللا عنه فمعلوم لكل مسلم، 
وأما الدراسات احلديثة فمن ذلك دراسة أمريكية أثبتت أن تعليم املرأة بعيدا 

ختالط، جيعلها أكثر أنوثة، ويف دراسة أخرى اثبتوا ضرر مشاهدة عن اال
األفالم اإلباحية على فتور العالقة الزوجية، وضعف التحصيل العلمي وقلة 
الذكاء، ولذلك فنحن نطالب بفصل تعليم البنات عن البنني فصال كامال 

وفتح باحية واخلالعية كما نطالب حبظر مشاهدة األفالم اإلإداريا ومنهجيا، 
  .دور للسينما

وقد ثبت لآلباء واألمهات بعد أن وزعت وزارة التعليم كتابا فيه 
 أن املشرفني على  جيلس جبوار امللك)كائن فضائي كما يقولون(شيطان 

  .التعليم تفوم أشياء كثرية
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  يف اإلدارة
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  تقدم املسلمون تقدما عظيما، وال يزال الغرب يدرسويف اإلدارة
كيف استطاعوا أن يديروا أقاليمهم الواسعة اليت هي أكرب بكثري من قارة 
أوروبا، بل إن مساحتها لتبلغ مساحة القمر، وسواء أكانوا يديروا بواسطة 

  .اإلدارة باألهداف، أو باإلدارة االستراتيجية أو بغري ذلك فإن أمرهم عجب
 ،ى الوالةيرسل حممد بن سلمة األنصاري للتفتيش عل وكان عمر 

ولذلك قيل إنه أول مفتش إداري يف اإلسالم، وعزل عمر سعد بن أيب 
هل الكوفة وكانوا هم الظاملني له، وكان ذلك أحد مظاهر وقاص ملا شكاه أ

  .العبقرية العمرية
 حياسب  فقد كان الرسول" احملاسبة"ومن أهم دواعي التفتيش الدائم 
كما ثبت ) هذا لكم وهذا أهدي إيل: (العمال، وأنكر على ابن اللتبية قوله

يف السنة، وأرسل صلوات اهللا وسالمه عليه معاذ بن جبل وعلي بن أيب 
طالب وأبا موسى األشعري إىل اليمن، ووىل أبا سفيان على جنران وأبا عبيدة 
على البحرين، وملا طلب منه نصارى جنران أن يرسل إليهم رجال أمينا، 

هكذا يضع صلوات اهللا وسالمه عليه الرجل أرسل أبا عبيدة بن اجلراح، و
  .املناسب يف املكان املناسب

 والشفافية، وهذا مفقود او والغرب اليوم يفخر مبا عنده من احملاسبة
  .قليل عند املسلمني

 وسرية خلفائه الراشدين عرف الناس التقسيمات  ومن سرية النيب
واحد، وكان تعيني الوالة اإلدارية، سواء يف األقاليم، أو يف داخل اإلقليم ال

دليال على عدل احلاكم أو جوره، وإذا وىل احلاكم أبناءه أو أقرباءه أو 
  .أصدقاءه علم الناس أنه غري عادل وهكذا

 معاذ وأبو هريرة وأبو عبيدة :وممن توىل من الصحابة الكرام غري سعد
  .وعتبة بن غزوان رضي اهللا عنهم أمجعني

 إىل احلسن البصري أن يشري عليه مبن وقد كتب عمر بن عبد العزيز
أما أهل الدين فال يريدونك، وأما أهل الدنيا فال "يويل؟ فكتب إليه احلسن 



 

 

١٩٦٨ 

 عن يترفعونف الناس ا، وذلك أن أشر"ف الناساتريدهم، ولكن عليك بأشر
بعد عن االنتقام واحلقد وأكثر جتربة وخربة، ، ويطيعهم الناس، وهم أالكذب

  :قال املقنع الكندي
  ليس زعيم القوم من حيمل احلقداو  وال أمحل احلقد القدمي عليهم 

إىل اهللا عجز التقي وجلَد   عمر ، وقد شكاوالتقصري اإلداري قدمي
الفاجر، وهي املشكلة ذاا اليت تعاين منها اإلدارة اليوم، ولما كان يتسم به 

اهللا مل تنشأ عند الوالة والعمال واخلزنة يف اإلسالم، وللمحاسبة الدائمة لوجه 
مشكلة الفساد اإلداري، املسلمني الظاهرة اليت يعاين منها العامل اليوم، وهي 

الرشوة، وكيف يستطيعون التحذير مما يسميه املرتشون اليوم ومن أنواعه 
 والغربيون اليوم يطالبون باحملاسبة واملراقبة ؟أو وضع القوانني ملنعها" العمولة"

 األمانة ا هو مطلوب، ولكنه خارجي فقط، دونوالشفافية، وغري ذلك مم
ن األمريكان حياسبون أ حىت مزعج،الرشوة منتشرة عندهم بشكل ف، الداخلية

يعترفون أن عدنان خاشقجي رشى و ،الرئيس إذا أخذ شيئا ومل يدفع مثنه
  . مبائة ألف دوالر)كلينتون (الرئيس األمريكي

فه وقصوره وطائراته هذا اخلاشقجي وترعن ون الكتب الكثرية بويكت
، أما اإلخوة ، ويقولون إنه من بدو النفط"األنبوبفأر "ويسميه بعضهم 

  !املصريون فيقولون إنه أحد القطط السمان يف السعودية
 ويظن أن ،ا وهو صديق له سروكان بعض املسؤولني هنا يذمه علناً

  .الناس ال يعلمون
 أو إدارات أو  إىل إنشاء هيئات-بل كل الدول-واضطر الغربيون 

دواوين للمحاسبة واملراقبة والشفافية، كما اضطرت الشعوب للتظاهر ضد 
، بعض رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء يستقيل إذا فضحوهو ،الفساد

  .!ويتجنب احملاكمة بتقدمي استقالته
 ،وبعض الدول حتاكم مسؤويل إدارات حماسبة املفسدين بتهمة الفساد

  . تدفع هلا دول النفط املليارات املتتابعةكما حدث ذلك يف مصر اليت



 

 

١٩٦٩ 

 إماتة البدع بالعطاء املادي، كما فعل عمر بن عبد ،ومن حسن اإلدارة
  .العزيز، وكذا حسن التصرف، وجودة اإلدارة وحماسبة املوظفني

ورمبا كان أعظم فنون اإلدارة، هو قيادة اجليوش الذي اشتهر به 
" االسكندر الكبري" يف الغرب، سالطني آل عثمان، ومن أشهر القياديني

اإلجنليزي، غري " جوردن"األملاين، و" رومل"الفرنسي، و" نابليون"اليوناين، و
الوليد وعمرو بن العاص وسعد بن أن هؤالء ال يقاسون مبا كان خلالد بن 

  .وقاصأيب 
 وعرب ،والغربيون يعجبون كيف قطع خالد بن الوليد صحراء السماوة

م، وكيف قطع السلطان سليم العثماين صحراء سيناء من العراق إىل الشا
  .ليفتح مصر

أما الشيء احملير للغربيني والذي ال يستطيع أي قائد غريب أن يفعله، 
 الذي فعله سيف اهللا خالد بن الوليد يف ،فهو النصر عن طريق االنسحاب

  . فتحا، كما يف صحيح البخاري وغريه، ومساه النيب "مؤتة"
 هي اإلدارة املركزية حيث تكون ،سوأ أنواع اإلدارةورمبا كان أ

  .الصالحيات مركّزة يف شخص واحد
 والقسمة ،من األخطاء اإلدارية الكربى تعميق املركزية والبريوقراطيةو

اليت قسموا ا املناطق اإلدارية احلالية، فمثال منطقة مكة املكرمة حيث 
 املعامالت إىل أمري واحد  وكلها ترسل،عها قرابة عشرين حمافظةب بت،أسكن

 . يبت فيهانفيغص مكتبه باألوراق وامللفات اليت ليس من صالحية غريه أ
 الديوان،  يفمارة هو يف الوقت نفسه مستشارومع أعبائه الكثرية يف األ

 وأين الوقت للشعر وافتتاح الندوات أو ، واجلسدواألبناءفأين حق األهل 
 ومع ذلك ؟ الرسائل للخارجوإيصالوفود وأين استقبال ال! املراكز القومية

وإزاء هذا التشتيت !!  من تقليل املشكالت-رمحها اهللا-مينعون اهليئات 
، وتكبت  وتضمحل املقدرة االدارية مهما كانت،تضيع العبقرية مهما بلغت

 .الطاقات اجليدة



 

 

١٩٧٠ 

 أن الرئيس مع مثال هذا التكدس يف البيت األبيض األمريكي وال أرى
  .تحكم يف أكثر من مخسني والية ويعاجل أكرب املشكالت العامليةاألمريكي ي

 أجود إدارة منا، ولو أنا سلكنا منهج السلف -بصراحة-فالغرب 
 .الصاحل يف اإلدارة لسبقناهم سبقا بعيدا

 ا درء،والته حيكمون أربع سنوات فقط جعل عمر بن اخلطاب قد و
 .ن فيهم قريب له مع أنه مل يكللرشوة واالنتهازية واالستغالل،

 ، املسؤولني بعضتبعا للمركزية الفريدة واملغاالة يف تقدير عبقرياتو
جلنة لدراسة موضوع كذا وإعداد التوصيات  جند املسؤول يأمر بتشكيل

  وجيتمع لذلك عقول، اهللا أعلم ابشأنه، وتستمر اللجنة يف عملها مدةً
ذا وقع حادث عمل  فإ،يكلف األمر أعباء مالية كبريةو ناضجة كتخصصة

تركوا و ، الذي يصفونه باحملنك واحلكيم األعلىاملنفذون بأوامر املسؤول
ا ينتج االعتماد على رأي ممهم، وينتج عن ذلك رتوصيات اللجنة وراء ظهو

شغال املسؤول ن إضافة إىل ا، األمر الذي يتسبب يف أخطاء مجةطري،ف مرجتل
 وتكررت كان األمر أظهر بذلك احلادث عما سواه، وإذا كثرت احلوادث

 .، وكان اإلمهال من نصيب املعامالت الورقيةوأعظم
 فانظر ،"توازن القيادة"سالم ما ميكن أن نسميه دارة يف اإلمن فنون اإلو

مثال إىل سرية الشيخني جتد ذلك جليا، فلما كان الصديق حليما رفيقا اختذ 
ديدا قويا اختذ قائدا  وملا كان عمر ش،"خالد بن الوليد"قائدا شديدا قويا 

 .!! وشبيهه عمر، مع أن خالدا قريب"أبا عبيدة"رفيقا 
 أنه جعل الفاروق :ومن التوازن الذي هو هبة من اهللا وال ميلكه البشر

عن   مع شدة شفقته ورمحته م، وقد قال الفاروق ،ذا هيبة عند الناس
 قليب شفقة  ومأل، يلهللا الذي مأل قلوم هيبة احلمد":  تلك احلالةوصف

 ".م
وينبغي أن تتغري اإلدارة وفقا لثورة االتصاالت احلديثة وكثرة األعباء 

 .وتراكمها



 

 

١٩٧١ 

دارة املركزية  إما أن تقضي على اإل:ثورة االتصاالت احلالية هلا جانبانف
بد من إعطاء صالحيات تنفيذية لكل   فال،حىت يصبح احلال خمتلفا جدا

 ،ما أن تساعد على التحكم املركزي أو تفويض الصالحيات، وإ،مسؤول
جهزة الفرعية أو أخذ املعلومات منها  التحكم يف األهفاجلهاز املركزي ميكن

 ومل أفهم حىت اآلن ملاذا يطلبون من املواطن أن خيربهم عن األراضي ،مباشرة
 وكثري ، وعن حسابه أو وظيفته وعن مسكنه أهو ملك أم مستأجر، لديهاليت

 .كن أن يعرفوها بضغطة زرمن األمور اليت مي
 الختاذ قرار شخصي ،وقد اضطر مدير الغرفة التجارية السابق يف مكة

 ألن الرد تأخر عليه من الديوان، مث جاءه ،واجتهد يف حضور شخصية إيرانية
 .عتب من الديوان فأخربهم بعذره

 كثرة جهات الرقابة :ومما يدل على اخللل اإلداري والفوضى السياسية
 أو ، فكلما عرضت مشكلة رأى السياسيون حلها بتشكيل جلنة،يةأو احلما

 األمر الذي ، وهكذا هلاتكوين إدارة أو مصلحة أو مؤسسة أو هيئة أو جملس
 وتكريس ،يؤدي إىل الترهل اإلداري وتنازع االختصاصات وتداخلها

  !البريوقراطية
قال ومن أسوأ أنواع أإلدارة البريوقراطية تشكيل اللجان لذلك، وقد 

إذا أردت قتل : "بعض اإلداريني وتبعهم يف ذلك الدكتور غازي القصييب
 ".شكل له جلنةفشيء 

  . اللعبة بتغيري الالعبني فيستبدلون وزيرا أو عضوا بآخرريومن ذلك تغي
  .تغيري األمساء فقط وأ ومن ذلك وضع أمساء جديدة ملسميات قائمة
، ومن مظاهر ذلك تداخل واملؤسف يف بالد احلرمني أن املعضلة تتفاقم

  .االختصاصات وتنازع اإلدارات والوزارات
ويف الوقت نفسه جتد جهات ، فله وزارة خاصةخذ مثاال لذلك احلج 

نازعها االختصاص، منها وزارة الداخلية حيث تتبعها جلنة احلج العليا أخرى ت
ألمنية  اوجلنة احلج املركزية التابعة ألمارة منطقة مكة املكرمة، وكذا الشؤون



 

 

١٩٧٢ 

اليت يتبعها مركز أحباث احلج ويلقي يف احلج، وكذلك جامعة أم القرى، 
 وزارة الشؤون ات عن احلج يف اإلدارات املختلفة وكذامدير اجلامعة حماضر

اج يف املواقيت ويف مكة واملشاعر، وتقوم اإلسالمية اليت تقوم بتوعية احلج
حسب الكل ي الذي يسري ومنها الديوان امللكعلى كسوة الكعبة الشريفة، 

  . ويراجعونه يف األمورهتوجيهات
 بة توظيف املوظف غري الكفء إما لقراراتهومن األخطاء اإلدارية املرتك

قلة أمانته، فانظر مثال إىل تسريبات وزارة اخلارجية اليت قالوا إا ل وإما السيئة
  !ليست اختراقات اليكترونية

مل وتربية الناس على اإلخالص وهكذا تربز احلاجة إىل اإلصالح الشا
 .واألمانة وكل املعاين اإلسالمية

 ،النفوس إليه حتن الذي العدل هو اإلسالم يف اإلدارة ميزات أهمولعل 
  .كبرية أو صغرية إدارةكل  يف مطلوب هو والذي ،والكافر منها املؤمن

 حبكمته وجعله ،وامليزان القسط هو الذي العدل شأن عظم تعاىل واهللا
¶   ¸   º   ¹«   ﴿ :تعاىل قال الدين، عمودهي  اليت الصالة قبل به رامأمو
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١٩٧٣ 

  .وسريم السلف وكالم األحاديث وكذا ،كثرية ذلك يف واآليات
 هلم جزاء ،نور من منابر على القيامة يوم يكونون الذين هم العدل وأهل

 ،األوالد نيوب تالزوجا بني يعدلون فهم ،ولوا وما أهلهم يف عدهلم على
 وزارة أو إدارة أو مدرسة أو شركة أو مؤسسة كان سواء ،تولوا ما كل ويف
 مئات أو ،املليارات عشرات الناس بعض ميلك أن العدل من وليس ،دولة أو

  .ذويه عورة أو عورته به يستر ما بعضهم جيد ال بينما ،املاليني
  .البعيد وإقصاء القريب تولية العدل من وليس
 غناء، حدائق ذات قصورا الناس بعض يسكن أن لعدلا من وليس

 أو القش من بيتا إال بعضهم جيد ال بينما ،باخلدم ومتتلئ ومراقص ومسابح
  .الصفيح

 يف زميله يكون بينما ،عاليه وظيفة الناس بعض جيد أن العدل من وليس
  .عاطال الدراسة

  .ألقوياءا على تقام وال ،الضعفاء على احلدود تقام أن العدل من وليس
 بينما ،ضيقة انفرادية زنازين يف الناس بعض يسجن أن العدل من وليس

  .فسيحة فلل أو قصورفنادق و يف آخرون يسجن
 متعددة سريعة طرق املناطق لبعض يكون أن العدل من وليس

 خشبية جسور على لىإال ع الناس يعرب ال مناطق يوجد بينما ،املسارات
  .للماشي الواحد

 املراكز دون ،اجلوالني الباعة على البلدية تسطو أن العدل من وليس
  .التجارية

 أو الطائرة يف األوىل الدرجة يف الناس بعض يركب أن العدل من وليس
  .استطاع إن السياحية الدرجة غريهم يركب بينما ،القطار

 تكون بينما مراقب جمرد الفلسطينية الدولة تكون أن العدل من وليس
  .العضوية ملةكا الصهيونية الدولة



 

 

١٩٧٤ 

أو التطرف  باإلرهاب اليهود يقاتل من على احلكم العدل من وليس
 العرب بعض يفعل كما باالعتدال دخننيوامل والعابثني الالهني على واحلكم

  !لترامب تبعاً
 النقض حق هلا ويكون ،العامل على أمريكا يمن أن العدل من وليس

  .حمرومة حماصرة دول كهنا بينما ،األمن جملس يف والكلمة املسموعة
 لغريه يكون وال ،لألسد ملكا البشرية الغابة تكون أن العدل من وليس

  .نصيب
 الطيور لبقية وليس ،للنسور كلها اجليفة تكون أن العدل من وليس

  .شيء األصغر
 رجال من ،أثرياء طبقة ووزراؤه الرئيس يكون أن العدل من وليس

  .الشركات إدارة جمالس ورؤساء األعمال
 يذهب بينما ،همحتاكم خاصة جلنة للوزراء يكون أن العدل من وليس

  .اإلشارة تكفيه احلر ولكن تطول والقائمة ،للقضاء الناس عامة
 يف تعاىل اهللا بني وقد والتشريع، اهلداية ميلك ال من ميلكه ال والعدل

 وأن ،أقوم هي لليت يهدي القرآن هذا أن ذكر حني ذلك أمهية اإلسراء سورة
 زاوية من اآليات إىل نظرت أنك ولو لنفسه، يهتدي فإمنا اهتدى إذا نساناإل

 وأال ،أخرى وزر وازرة تزر أال عدله من تعاىل فاهللا عجبا لرأيت ،فقط العدل
 ،كلها األمور يف بالعدل وأمرنا ،رسوال إليهم يرسل أن قبل الناس يعذب

 والوزن والكيل الدينالو وبر والنفقة للقصاص املستحق اجلاين معاملة مع حىت
  .الشخصية واألخالق

 حيث ،وغريه رشد ابن قاله ما وليست ،يةاحلقيق احلكمة هي وتلك
 اهللا، من هدى بغري البشرية العقول اتباع أي الفلسفة تعين عندهم احلكمة

 واألرض، السموات يف والسر الغيب عامل معرفة عن تتقاصر اليت العقول هذه
  .ومعرفتها علمها بقدر هاأحكام تكون أن البد ولذلك



 

 

١٩٧٥ 

 كالمه أين) هيجل (احلديث العصر يف الغرب فالسفة كبري مثال خذ
 يف دولة أعظم أن حيسب املسكني أن حني يف ،مثال أمريكا وعن ،رةالذّ عن

  .قط شيئا عنها يعرفون الناس أكثر ادكي ال اليت ،)بروسيا (دولة هي العامل
 كتاب مؤلف) رسل برتراند( العشرين القرن يف الغرب فالسفة وأعظم

 الرئيس ا بشر اليت الوراثية الشفرة عن شيئا يعلم يكن مل ،"الغرب حكمة"
  .والعشرين الواحد القرن يف -يبدو كما- اكتملت مث ،كلينتون وليم

 ال الذي ،"شومسكي نعوم أفرام" هو األحياء الغربيني املفكرين وأعظم
  .له يهديه أن اهللا نسأل اإلسالم حقيقة يعرف

 ،)دوجي (العميد قال كما خلقهم الذي إال للناس يشرع ال إنه فحقا
 ولكن ،مجيعا الناس حيبه الذي ،العدل بغري البشرية احلياة إدارة حتسن وال

 رسوله وسنة اهللا كتاب يف العدل وإمنا ،وجزئياته تفصيالته تعرف ال عقوهلم
 ،إرادة فوق إرادةو البشرية القوة يف قوة من إللزامهم بد وال وحدها 

  .البشر
 كل يف اهللا يسألون ،شيء كل يف والعدل احلق أمة ألم واملسلمون

 من عليهم اهللا أنعم الذين صراط وهو ،املستقيم الصراط يهديهم أن ركعة
 املغضوب عليها األمة طريق ليس ،والصاحلني والشهداء والصديقني النبيني

) النصارى (الضالل أمة طريق وال ،عنه واستكربوا احلق عرفوا الذين) اليهود(
  ناصبني عاملني فكانوا ،والبدع باجلهل اهللا وعبدوا احلق يعرفوا مل الذين
 ال ممن خري ومها ،قبلنا اللتان الطائفتان مها وهاتان ،حامية ناراً يصلون لكنهم
  .واوس كالوثنيني له كتاب

 بالقسط امونقو  ،بالقسط شهداء هللا قوامون رم أمر كما واملسلمون
  .األقربني أو الوالدين أو أنفسهم على حىت هلم أخالقية مسة كوتل اهللا، شهداء

 خاصا جملسا وال حكما الطويل تارخيهم يف املسلمون يعرف ومل
 ، نص كما سواسية آدم بين فكل الناس، لعموم وآخر ،باللوردات
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 املكانة ذلك يف تؤثر وال كتابه، يف اهللا ذكر كما أتقاهم اهللا عند أكرمهمو
  .ابتالء كلها فاملسألة ،والثروة االجتماعية

 راسخة اإلسالمية القيم هذه وكانت ،ويستقيمون الناس يصلح وبالعدل
 فأما ،عبدالعزيز بن وعمر ،عنه اهللا رضي اخلطاب بن كعمر ،اهلدى أئمة عند
 وذريته نفسه أنقص ورمبا يذكر، أن من أشهر فعدله اخلطاب بن عمر

 حفيده وأما ضدها، عن وبعدا للمساواة توخيا ،عدي بين وعشريته وأقرباءه
 ،"العدل الناس يصلح إمنا كذبت "والته ألحد كتب فقد عبدالعزيز بن عمر

 ملا ولذلك! والسيف السوط إال يصلحهم ال قوم على واله أنه إليه كتب ملا
 قال ،له حمبتهم وشدة وتأديبه عدله عن يوسف بن احلجاج املدينة أهل أخرب

  .وصدق" السماء من أمر هذا ":احلجاج
 اهللا وتوعد ،)أعدل مل إن يعدل من وحيك( :اخلويصرة لذي  وقال

وأهلك أهل مدين وكان من أسباب هالكهم  ،والوزن الكيل يف املطففني
  .التطفيف
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كمة خلق  والنظر حل،بالتزكية اإلميانيةعلم النفس اإلسالمي وثيق الصلة 
 بل إن النفس اإلنسانية هي املقصود األول ،اإلنسان واستخالفه يف األرض

 فاألمر عند  لتزكيتها، الرسلوأرسل الكتب  اهللا حيث أنزل،بالتزكية اإلميانية
صالحات عامة، ولذلك ال غرابة إاملسلمني أكرب من أن يكون توجيهات أو 

 ، هللاباإلسالمولن يبلغه إال أن ينبغ فيه املسلمون نبوغا مل يبلغه الغرب 
  .وإعمال العقل البشري يف تدبر ما جاءت به الرسل

 ،جزء مما يأمر به اهللا أو يبيحههو وما يف كتب علم النفس من حق فإمنا 
1   ﴿ فهو الذي خلقها وركبها ،وهو تعاىل أعلم بالنفس    0   /   .   -   ,

 ، شتات النفس اإلنسانية وباالستقامة على شرعه ميكن مجع،]١٤:املُلك[ ﴾2
 له وحده، واخلوف ، واإلخالصكون حقيقة التوحيد وإفراد اهللا بالعبادةتف

 وكمال ، وكمال الغىن،منه وحده، وبذلك يتحقق للنفس كمال احلرية
  . وكمال االطمئنان لقدره مهما كرهه اإلنسان، وكمال الرضا عن اهللا،زةعال

 ويكون الشعور ، القلبويف اإلسالم وحده يكون التفكري عن طريق
 .كله تابعا لإلرادة القلبية، فتكون النفس موحدة وليست أشتاتا ممزقة

ومن القرآن والسنة عرف املسلمون كيف يواجهون االنفعاالت 
 وماذا يريد منهم، وبذل "الشيطان "لنفسا ء وعرفوا أعدى أعدا،النفسية

 ،ري السلف الصاحلالعلماء جهدا كبريا يف االستنباط من الكتاب والسنة وس
 وكان تقدمهم يف املوضوعات النفسية ،)علم النفس(وإن مل يسموا ذلك 

 كما ذكر ، فعرفوا أن موضوع القرآن األساس هو هذه النفس،كبريا جدا
 ال سيما يف ، وألفوا كتبا كثرية يف ذلك،" القرآنتفهيم"يف ستاذ املودودي األ
 رغبات وإطالقادية واجلشع زهد الذي هو عكس ما عليه الغربيون من املال

 ولو من طريق الغش أو الغرر أو ،النفس للحصول على أكرب قدر من الربح
  .اخلداع

 وما كتبه األئمة ،ومن ذلك ما كتبوه عن زهد الثمانية من التابعني
الزهد" و، لعبداهللا بن املبارك"الزهد"و ،محدأمام  لإل"الزهد"ـعون كاملتب" 
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 ، للبيهقي"الزهد الكبري" مث ، هلناد بن السري والزهد،لوكيع بن اجلراح
 أهم ما حتتاج إليه النفس هو كبح مجاحها وانسياقها وراء نوعلموا يقينا أ

.. لوا القول يف أنواع الصرب واجلود والرضا وفص،الرتوات والشهوات
 وزادوا على ذلك بالتأليف يف املستحبات املكملة لذلك كاألذكار ،وحنوها

 .واألدعية
 وعن شفائها ، حتدثوا عن أمراض القلوب كاحلسد والكرب والطمعكما

نواع أ وأفاضوا يف الكالم عن ، وعن اللذة واحلزن واحملبة واألمل،كيف حيصل
 كما حتدثوا عن الوساوس ، وأنواع العدل والظلم،االعتقادات واجلهاد

  .رادة والنية يف كل حكم وأثر اإل، واهلم والعزم،واخلطرات
قوه من القرآن والسنة، واهللا تعاىل ذكر يف كتابه استوكل ذلك 

أوصاف اإلنسان حبسب مشاعره النفسية، فهو ظلوم جهول عجول، حمب 
للمال، فرح فخور إذا أصابته النعماء، ويؤوس قنوط إذا أصابته الضراء، 
ومعايريه جاهلية غالبا، إذا أعطاه اهللا قال اهللا أكرمين به، وإذا قدر عليه رزقه 

هللا أهانين، وهو كنود لرباه جاحد لنعمته، واإلنسان خاسر إال من ا: قال
 .   استثناه اهللا يف سورة العصر، واحلديث عن النفس يف القرآن كثري جدا

 وال يلحقهم فيه ، فيه أحد ممن قبلهممواحلاصل أم تفوقوا مبا مل يسبقه
 .من جاء بعدهم

السري على هداهم  و،وغاية ما نرجوه اليوم هو االقتباس من ضوئهم
 أما املنتكسون فرييدون اتباع املدارس النفسية الغربية ،والنسج على منواهلم

 الذي قسمه علماؤنا ثالثة ،املتأخرة، خذ مثاال واحدا لذلك وهو الصرب
 حبسب حرف اجلر املقرون ، البن القيم"مدارج السالكني" كما يف ،أقسام

 : يف القرآنبه
 ﴾Å   Ä   Ã   Â   Á﴿ :ا قال تعاىلباهللا كم  فإما أنه صرب-١

 .]١٢٧:النحل[
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 ]١٣٢:طه[ ﴾ ¡   ¢   £   ¤   ¥¦    وإما أنه صرب على الطاعة -٢
﴿Á   À   ¿   ¾   ½   ¼﴾ ]ية اآل]٢٠٠:آل عمران. 

j   i   ﴿ وإما أنه صرب عن املعصية كما فعل يوسف عليه السالم -٣
r   q   p   o   n   m   l   k﴾ ]٩٠:يوسف[. 

K   ﴿ : الصرب على املصائب الذي قال اهللا فيههكذا يكونو  J
O N M L﴾ ]وقال،]١٧٧:البقرة : ﴿Á À  ،]١٧:لقمان[ ﴾¾¿ 

 ،]٣٥:األحقاف[ ﴾¼   ½   ¾   ¿   Â   Á   À﴿والصرب على أعباء الدعوة 
﴿Ä   Ã   Â﴾ ]ذكر اهللا الصرب يف " :مام أمحد رمحه اهللا وقال اإل،]٥:املعارج

 ."من تسعني موضعاكثر أكتابه يف 
 ،"تيموس"فالطون أكما حتدث علماؤنا عن القوة الغضبية اليت يسميها 

 ،ية واحدة ذكر أن املؤمنني يتجنبومهاآ القوة الشهوانية وأن اهللا تعاىل يف نوع
/   0   ﴿ :فقال يف صفات عباد الرمحن    .   -   ,   +   *   )   (

  والزنا غاية القوة الشهوانية،ضبية فالقتل غاية القوة الغ،]٦٨:الفرقان[ ﴾1
 .كما ذكر ابن القيم رمحه اهللا

ل النيب وقد فصوحثنا إذا غضب ، ذلك تفصيال ال نظري له قط 
 .ة والوضوء واجللوس ملن كان قائما والسكوتذأحدنا على االستعا

 وذكروا األحاديث الكثرية ،كما أم حتدثوا عن حسن اخللق وأمهيته
 .والصحيحة يف ذلك

م األخالق واجتناب السفاسف وما يعتذر روحتدثوا عن املروءة ومكا
  وهي أن الشيخ الفاضل عبد،ذكر قصة قريبة العهدأمنه، ومبناسبة االعتذار 

من ذب عن عرض أخيه بالغيب ذب اهللا عنه (احملسن العباد امتثل حديث 
أنا " : ونصح بذلك بعض املفترين فقال املفتري معتذرا،)النار يوم القيامة

فريقية ال  فإن اإل؛ مقبوالًا وهذا عندي ليس عذر".فريقييتإ  عليتفريقي غلبإ
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فارقة من هو أكثر تقوى وعدال منا بل خوة األ وكم من اإل،تقتضي االفتراء
 !!من كثري من أشباهنا
 وأنه ال يأيت إال ،لق اإلسالم احلياء وأخرب أنه خ علىوقد حثنا النيب 

 فكيف ،ستحي من اهللا كاستحيائنا من الصاحل من البشر وأمرنا أن ن،خبري
 .يعصي اهللا من كان كذلك

 وحق ، وحق الضيف،قي القيام حبق الطر:ومن الفضائل النفسية أيضا
 . وأمثال ذلك مما ال يوجد عند الغربيني،اجلوار

 أم ينكرون الروح وجيعلون :ومن جهل الغربيني وأخطائهم الفادحة
 وإمنا يتميز علمهم النفسي بكثرة التشقيقات والتفريعات األمور كلها نفسية،

 أو ألمور كانت معروفة عند القدماء بغري ،واالصطالحات للشيء الواحد
  .هذه األمساء

 وأمثال ذلك ، عن الزور والكذب واخليانةوانا احلبيب املصطفى 
 .من األمراض النفسية املهلكة

 واجلدال وكثرة ،عجاب بالرأيكما انا صلوات اهللا وسلم عليه عن اإل
 .املزاح والضحك

 لكن ، يف كل نفس-سالمكما ذكر شيخ اإل- وباجلملة فالفرعونية 
 .جيب على املسلم جماهدة هذه الفرعونية ومغالبتها

 والذي ،ة ولوامة وأمارة بالسوءن مطمئ:والنفوس يف كتاب اهللا ثالثة
خربنا أنه أ و،أن كيده ضعيف ولكن أخربنا اهللا ،مر مبعصية اهللا هو الشيطانأي

 وذكر الشيطان عند ، يوم القيامةممن يطيعه وأنه يتربأ ،يوسوس يف صدورنا
وما الشيطان؟ أطيع فلم ينفع وعصي ": التابعي اجلليل أيب حازم األعرج فقال

  !"فلم يضر
 بذلك نطق ،ك ملة من امللَإماوما يشعر به اإلنسان إما ملة من الشيطان و

 ، وهو له حكم الرفع ألنه ال يقال بالرأي،ود رضي اهللا عنهعبداهللا بن مسع
إحياء   جمرد وليس هو الترمذي والنسائي وغريمها،دوقد جاء مرفوعا فعال عن
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¤   ¥   ¦   ﴿ : واهللا تعاىل يقول،ذايت كما يقول مالحدة علم النفس
¯   ®   ¬   «   ª   ©¨   §﴾ ]٢٦٨:البقرة[. 

 الذي اشتهر به عمر رضي اهللا  أو التحديثهلام اإلمن ملة امللكوأعلى 
 أما زعم ، الوحي الذي يوحيه اهللا إىل أنبيائه ولو يف املنامهما وأعلى من،عنه

 وإن زعموا ،بعض املتصوفة أن اهللا خياطبهم ويكلمهم فهو خياالت شيطانية
وكل من   وقد قال ابن القيم هو لدين ولكن من لدن من؟،أنه علم لدين
  . نيب، فهل هؤالء أنبياء؟كلمه اهللا فهو

 ، ال يستطيعون إنكار خصائص اإلنسان،مهما أنكر الغربيون الروحو
 ، وقابلية التعلم والتفاوت بني إنسان وآخر،ومنها العقل واللغة وحرية اإلرادة

والطاقات املودعة فيه وغري والقدرة على التصور والتخيل وإدراك الزمن 
  .ذلك

نسان طاقات كامنة ال يعلمها كثري من واهللا تعاىل مثال جعل يف اإل
أهلها فضال عن غريهم، وجعلها من أكرب احلوافز عند اللزوم، ومن ذلك 
حافز األمومة، حيث تستميت الدجاجة يف الدفاع عن فروخها ضد احلدأة، 

  .ويذكرون أن أما مشلولة قفزت إلنقاذ ابنها من النار مسافة طويلة
من بقايا مع أن باء يف سيقان العدائني ومن تلك الطاقات، ما جيده األط

  .نفدتالعدائني يظنون أا 
 أن اإلنسان ،ليت أودعها اهللا فيه حبكمته ورمحتهاومن عجائب اإلنسان 

r   ﴿ لكنه يستيقظ من نومه عن طريق السمع الذي هو وسيلة إيقاظه ،ينام
v   u    ts﴾ ]٢١: الذاريات[. 

 أهل قبل أن يعرف ذلكا عظيما واهللا تعاىل جعل للعامل النفسي تأثري
 الذي قال إنه ميكن "فرويد" بل اخلراص ،طباء فقطاأل ال أعين االختصاص،

تجنب الكبت بالتسامي، واملؤمن دائما سعيد مطمئن يعلم أن كل شيء أن ي
 ، وأن كل أمره له خريه إمنا هو حلكمة إهليةأ وأن ما أصابه أو أخط،من اهللا

مرضاه من وجد  عندما "موريس بوكاي" وقد تعجب الطبيب الفرنسي
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 بينما ،املسلمني آمنني مطمئنني حيمدون اهللا حىت على السرطان أو املوت
 . فعلم أن السر هو يف اإلسالم فأسلم،الكفار جزعني قنطني متلهفني

 وهم ال ،ينبغي أن نقول إن النفس عند الغربيني هي ما يؤمنون به فقطو
 أصحاب علم النفس التجرييب بأنه ال  بل يصرح،يؤمنون بالروح مطلقا

 ! وال يؤمنون مبا ال يدخل املخترب،وجود للروح
 ، ببعثة أعظم معاجل ألمراض النفس،وينكرون نعمة اهللا على العاملني

 وأنذرهم ،إىل كل خريالذي دعا الناس  ،وأرقى من عين ا وهو حممد 
 واإلجنيل، من التوراة من كل شر، وأنزل اهللا عليه القرآن مصدقا ملا بني يديه

 وشفاء ملا يف الصدور، وقد استجاب اهللا ،ومهيمنا على ما سبقه من الكتب
 مع تقدمي ،دعاء خليله إبراهيم عليه السالم ببعث هذا النيب األمي العظيم

 يف مبحث  تقدمكما به إبراهيم االتزكية على تعليم الكتاب احلكمة الذي دع
يأتون إىل النيب صلى اهللا عليه اهللا عليه  وكان الصحابة الكرام التربية،

سيما   ال،ويعرضون عليه كل ما جيدون من مشكالت يف الدين والدنيا
فضل احللول وأجنعها وأخصرها كما أ فريشدهم إىل ،املشكالت النفسية

 .سيأيت التمثيل له إن شاء اهللا
يشوه اوكان أسعد الناس مبا جاء من النور واهلدى هم أصحابه الذين ع

 ،خوانهإ مث من اتبعهم بإحسان وسار على طريقهم واتبع منهجهم من ،ورأوه
 .وإن تأخر عصرهم

وكيف أن اهللا ،ن هلم كيف يعبدون اهللا ويستغفرونه ويتوبون إليهوبي 
 وبه وحده االستعانة ومنه الرزق، ، وعليه وحده التوكل،ق للخريهو املوفِّ

 للحق من طلبه ىإمنا يهد و،وهو الذي يقذف يف النفس احلق أو الباطل
عرض وأىب واتبع هواه أضل من استكرب و وي، وبذل جهده يف معرفته،وأراده

 . وشرد على اهللا شرود البعريوشهوته
 وعند ،وعلمهم عليه الصالة والسالم ماذا يقولون يف الصباح واملساء

 وعند ، وعند الوضوء وعقبه، وعند املشي للصالة، وعند االستيقاظ،النوم



 

 

١٩٨٥ 

 وماذا يقولون إذا فزعوا أو تعار ، وكيف يتقون عدوهم النار،كل وبعدهاأل
 وإذا دخل بيته أو خرج ، دخل املسجد أو خرج منهوإذا ،أحدهم من الليل

 . وإذا رأى اهلالل، أو أتى أهله،منه
 ما هو ،وبني هلم صلوات اهللا وسالمه عليه من أدواء النفوس ودوائها

ن األثر النفسي  وبي،املعاصرين ثني أولنفس احملدأعظم وأسبق مما يقوله علماء ا
 أناس اومن( فلما قال له معاوية بن احلكم السلمي ،العتقاد ما ال حقيقة له

 .) ذاك أمر جيدونه يف أنفسهم:يتطريون؟ قال
 الفالسفة وأصحاب  مثلما أحدث،مث إن ما جاء بعده فرعوا وشققوا

 ، وعلم نفس املراهقة،الطفلعلم النفس الفردي وعلم نفس ك ،النظريات
 وعلم ، وعلم النفس التكويين، وعلم نفس الشيخوخة،وعلم نفس السلوك

 وعلم النفس ، وعلم النفس املرضي،علم النفس التربويو ئي،النفس اجلنا
 وعلم النفس ، وعلم النفس املهين، وعلم النفس الصناعي،االجتماعي

 ، وعلم النفس الديين،سائي وعلم النفس السياسي وعلم النفس الن،دارياإل
  .وأمثال ذلك
 . علمنا أصول كل شيء وإىل ما قال ترد كل الفرعياتوهو 

راء آفادة مما يف هذه العلوم من جتارب بشرية ووال مانع من اإل
 واعتبار الوحي هو ، عليها لكن جيب تقدمي ما جاء به الرسول ،صحيحة
 .األساس

 ، التوتر، التكيف: مثلوإمنا جاء املتأخرون مبصطلحات جديدة
 ، اإلشباع، اإلدمان، التعويض،سقاط اإل، االستبصار، االنفعاالت،املنبهات

 . ذلكوأمثال ، ديناميكيات السلوك،حياء اإل، املثري،الدافع
 ، كعلم نفس الظواهر،وبعض أنواع علم النفس مرتبط بعلوم أخرى

 ،حصائياإل وعلم النفس ، وعلم النفس الفيزيقي،وعلم النفس السريري
 وعلم ، وعلم النفس التقليدي، وعلم نفس الكوارث،وعلم النفس السكاين

 . وأمثال ذلك،حالمنفس األ
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وأرشدنا صلوات اهللا وسالمه عليه إىل العفو والصفح واحللم 
 وإىل ترك األخالق ة، والشفقة واألنا، وكظم الغيظ والرمحة،واإلحسان

 والوفاء ، وأمرنا بالعدل والصدق، والبغضاء واحلقد،السيئة كالكرب واحلسد
 وانا عن ، وعلمنا النظام واالستقامة، والصلة، والعفاف، وباألمانة،بالعهد

 ويف ، وأمرنا باملبادرة إىل اخلري واملسابقة فيه،الظلم والفوضى والبغي والقطيعة
 ،توبأ، مثل سوف "التسويف"ذلك ي عن احليلة الشيطانية النفسية 

 .ف أعمل كذا وسو،وسوف أجاهد
   . ودفع كل ما يضرها،وعلمنا ما فيه صالح النفوس وتزكيتها

لوا كما فصل  وإن مل يشققوا ويفص،وهذه علوم سبق إليها املسلمون
 غري أن للمسلمني تفصيالت ال يهتدي إليها غريهم إال بنور ،الغربيون
فأقسام  ، العقول اليت أختص اهللا ا أولئك العلماء الربانيني وسعة،الوحي

 ال جتدها عند " السالكنيجمدار"الصرب مثال اليت حتدث عنها ابن القيم يف 
 وكذلك التفريق بني البخل ،ومثلها أنواع اجلود -كما تقدم- ،هؤالء
 ، وبني اهلم والعزم، وبني املشيئة واإلرادة، وبني احلذر واخلوف،والشح

إحياء علوم " املدارج ، ومثل ال يعلمه علماء النفس املعاصرونوأمثال ذلك مما
 .للغزايل" الدين

 وبالتزكية النفسية ، أن يتبعوا علماء اإلسالم املعاصرين ما عندةوغاي
 وصحابته  ومجعوا يف ذلك ما يف سرية النيب ،اهتم علماء املسلمني كثريا

 ومن كتبهم يف ذلك ، واستقوا منه وفرعوا عليه،الكرام والسلف الصاحل
 "إحياء علوم الدين" و"الطبقات الكربى" و،"ة الصفوصفة" و"حلية األولياء"
 "مدارج السالكني" و"غاثة اللهفانإ" و"األعمال القلبية" و"قةت القلوب"و
 ومؤلفات ابن ،"كتاب التوابني" و"منهاج القاصدين" و"داب الشرعيةاآل"و

تب عن الوالية، وهذه التزكية هي ما أراده  وما كُ،رجب وابن أيب الدنيا
 كما أن بعض املصطلحات النفسية ،هأخطأو قدميا وحديثا ولكنهم الصوفية

ر الذي أخذه علماء النفس املسلمون يف هذا  كاحلص،احلديثة أصلها قرآين



 

 

١٩٨٧ 

 وميكن ،]٩٠:النساء[ ﴾z   y   x   w﴿ :العصر من قوله تعاىل
 ويبين على ما ذكره فقهاء ،حاديثللمتخصص أن يقيس عليه وعلى ما يف األ

سالمي يفوق جدا إ فيستخرج علم نفس ،علماء التزكية الربانيوناإلسالم و
 .علم النفس املعروف

والنفس البشرية فيها عجائب وطباع وأسرار كتب عنها علماء 
 وبعضها مل يهتد الغربيون إليه حىت اليوم، وغايتهم هو التفكر ،اإلسالم

 :ابن القيمما أعطاهم اهللا من قوة الفهم وصحة التجربة، قال  والتدبر بقدر
 ، وطغيان مثود، وعتو عاد، وحسد قابيل، يف النفس كرب إبليس،سبحان اهللا"

 ، وهوى بلعام، هامانظلم و، وبغي قارون، واستطالة فرعون،وجرأة منرود
خالق أ وفيها من ، وجهل أيب جهل، ومترد الوليد،وحيل أصحاب السبت

 ، اجلعلءةا ودن،وسو الطاة ورعون، وشره الكلب،باالبهائم حرص الغر
 ، وفسق الفأرة، وصولة األسد، ووثوب الفهد، وحقد اجلمل،وق الضبقوع

 ، وخفة الفراش، ومكر الثعلب، ومجع النملة، وعبث القرد،وخبث احلية
 إىل آخر كالمه "… غري أن الرياضة وااهدة تذهب ذلك،ولؤم الضبع

 وتفكري ير وقس عليه ما ترى لدى الغربيني اليوم من دياثة اخلرت،النفيس
  .ورائحة اجليفة الببغاء،
 فانظر كيف تنجذب للشر ،وا كعداوة الشيطان بل أشداعدالنفس و

افة كما قال السلف، ضعيفة ، وهي خطّد الشياطنيحىت يف رمضان حني تصفِّ
 .]٢٨:النساء[ ﴾7  5   6﴿املقاومة أمام الشهوات 

 الظلم :ومهاوالنفس اإلنسانية مع هذه الطباع مركبة من شر طبيعتني 
  .]٧٢:األحزاب[ ﴾½   ¾¿   Ã   Â   Á   À﴿ : قال تعاىل،واجلهل

 :وقال املتنيب
 ذا عفة فلعلة ال يظلم  والظلم من شيم النفوس فإن جتد 

 فمن ، وأقوى علة متنع من الظلم هي خوف اهللا وتقواه،وصدق يف قوله
ذه األدواء  ومع ه،مل يكن لديه خوف من اهللا وال تقوى فإنه يظلم وال يبايل
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 وشفى من كل مرض ، النفوس بأقوى العالج وأجنعهالكثرية عاجل النيب 
 . نفسي مبا يعجز عنه املعاجلون النفسيون اليوم

 :ومن ذلك مثال
 قال من ، فلما شكى إليه أصحابه ما جيدونه يف أنفسهم، الوسوسة-١

  . فتبدل خوفهم أمنا،)أوقد وجدمتوه ذلك حمض اإلميان( :ضمن ما قال
 .نفعل ذلك قهراًومن ذلك أم يف أمريكا يسرقون ويقولون حنن 

 ولذلك قال ، واحلل الصحيح هو االنتهاء عنه، التسلسل يف الفاعلني-٢
 ).إذا وجد أحدكم ذلك فلينته( :عنه 

  كان عليها قوم مثود وفرعون وقومه، وهو عادة قدمية جدا،رطيت ال-٣
 . فقد نقص توحيده أنه من رده الطري عن حاجتهفأخرب 
 علمه كيف يتخلص ، فلما شكى إليه خالد بن الوليد ذلك، الفزع-٤

 .منه
٥-وقد علمنا النيب ، والديون اهلم م  وعلّ، أن نستعيذ باهللا منهما

 .ه وقضى دينهأحد الصحابة دعاء إذا قاله أذهب اهللا عنه مهّ
ى أننا  سيدنا فالن عل:نصار بعض األ له ملا قال فإنه ، البخل-٦

 !) من البخلوأأي داء أد( :نبخله فقال
إين ألعلم كلمة ( : فقال، غضبان رجالً رأى النيب  إذْ، الغضب-٧

  . ال تغضب: أن يوصيه فقال له، وطلب منه رجلٌ)لو قاهلا لذهب عنه غضبه
شر ما يف املرء شح هالع أو جنب ( فقد جاء يف احلديث ، اجلنب-٨

 ).خالع
 أبا هريرة أن يبسط رداءه فبسطه فلم النيب  فقد أمر ، النسيان-٩

مجعني كيف أم أصحابه ومنهم علي رضي اهللا عنهم  وعلّ،ينس شيئا
 . ويتذكرون التسديد بتسديد السهم،يتذكرون اهلداية داية الطريق

 أو ومن احليل النفسية املألوفة الظن بأنه ال حيول بني اإلنسان وما ينفعه
نفاق بكثرة  ومن ذلك االعتذار عن اإل،ق واحد إال عائما جيب عليه فعله
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 ،ا واالعتذار عن طلب العلم بضيق الوقت، وقد قابلت رجال ياباني،احلقوق
 .!دير شركة ووقيت ضيقم إن اإلسالم حق ولكن أنا :فقال

 كقول بعض ،ومن احليل النفسية ترك إنكار املنكرات بتأويل املفسدين
ومنها ! نهى عن املنكر إال ندميأو الصوفية إنه ال يأمر أحد باملعروف 

 ويف رواية )بادروا باألعمال ستا( وتأخري عمل اليوم إىل الغد ،التسويف
 .)سبعا(

 وقتل غري ، ومن احليل النفسية استحالل سفك الدماء حبجة اجلهاد
 فمن كان مؤمنا أو جمبورا ،املستهدف حبجة أم سوف حيشرون على نيام

 !بعثه اهللا على ذلك
 اعتمادا ، احليل النفسية االستمرار يف ترك الطاعة وفعل املعصيةومن

 مع ترك أن اهللا شديد العقاب وأن من عرفه ال ،على أن اهللا غفور رحيم
  .يعصيه

أا وحدها  ومن املداخل الشيطانية على النفس أن يزين هلا إبليس
ن الظن املستقيمةوما عداها مبتدع أو خمطئ، واملؤمن دائما يتهم نفسه وحيس

 .، ويلتمس العذر ألخيهبربه
 السيئة بالسيئة ة بذريعة أن اهللا أجاز مقابل،ومن احليل النفسية االنتقام

 ﴾|   {   ~   �﴿ فبعد أن قال ، ولكنه ندب إىل العفو،وهذا صحيح
¦   §﴿ : قال]٤٠:الشورى[    ¥   ¤   £   ¢  وبعد أن قال ،]٤٠:الشورى[ ﴾ 
 : قال،]١٢٦:النحل[ ﴾  : ﴿ ´   ³   ² ¹   ¸   ¶   µيه حممد نبل

  والعفو هو ما اختاره ،]١٢٦:النحل[ ﴾«   ¼   ½   ¾   ¿﴿
 .)اذهبوا فأنتم الطلقاء( : عن كفار قريش وقالاحينما عف

 .ومن احليل النفسية إخراج الغيبة يف ثوب الشفقة أو الثناء على املغتاب
رناء السوء أو ومن أكرب املداخل الشيطانية على النفس جمالسة ق

 فهم شياطني اإلنس ، من جلساء السوء وقد حذر النيب ،االستماع إليهم
 رسول اهللا   وقد سأل أبو ذر ،الذين يزينون للنفس فعل كل خبيث



 

 

١٩٩٠ 

²   ﴿ :وعلى ذلك يدل قوله تعاىل. ألإلنس شياطني يا رسول اهللا؟ قال نعم
¹   ¸   ¶   µ    ́    ;   >   =   9   :﴿ : وقوله،]١٤:البقرة[ ﴾³  

@   ?  . ]١١٩:هود[ ﴾:   ;   >﴿ : وقال،]١١٢:األنعام[ ﴾<   
  : قال طرفة بن العبد،وكان العرب يف اجلاهلية يعرفون املرء من جليسه

 فكل قرين باملقارن يقتدي  عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه 
 فقال ، إليهى يقول إنه يوح-وكان صهره- إن املختار :وقيل البن عمر

<   ?   @   C   B   A   ﴿ : إن اهللا يقول،ن عمر صدق املختاراب
D﴾ ]١١٢:األنعام[! 

مه  فإمنا علَّ،شارب مخر أو مدمن خمدرات أو لص وكل مدخن اليوم أو
الصاحب : "، والعامة تقولأول األمر رفقاء السوء وكذا كل زانية وفاجرة

 ".ساحب
 فال ،يف الدين ويشككون ،وشياطني اإلنس يبثون السموم والشبهات
 ومن االستماع إىل الشبهات ،يصح جمالستهم أو مشاهدم واالستماع إليهم
 وقد استغل شياطني اإلنس ،ما كثر يف عصرنا هذا من اإلحلاد أو الضالل

 والنفوس ،الوسائل املعاصرة واالتصاالت احلديثة لبث شبهام ومسومهم
" هشهود يهو" منظمة ، وقد نشرتضعيفة رمبا أمرضتها الشبهة وقرت فيها

 .عدد املتنصرين يف مكة فكيف بغريها؟
 أن جيادل أو يقرأ أو ،وهلذا ى السلف من مل يكن متمكنا يف العلم

 فقد أنكر بعضهم ، وما أكثرهم يف عصرنا هذا،يستمع ملا يقوله أهل البدع
 وذلك مثل االستماع ،السنة أو طعن يف الصحابة أو أحلد أو شك يف احلق

 أو ،هيما أو عدنان إبر، أو تركي احلمد،ات من يسمون القرآنينيإىل شبه
 اليت تنفي العمل "املقاصدية" أو "التنويرية" أو دعاة ما يسمى ،حسن املالكي

 ،وحرية التعبري والقولوالتدين  أو اإلميان بالداروينية وحرية االعتقاد ،بالنص
و اللحمة أ ،اإلنسانية والقول مبا يسمى التسامح والتعددية و،وحرية الصحافة
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 واملنع من ، ونبذ خطاب الكراهية ونبذ الطائفية،االجتماعية والوحدة الوطنية
 وأمثال ذلك مما هو كفر أو بدعة تؤدي إىل االنسالخ من ،تكفري الناس

 وبعض الناس يستمع ملا يقوله  أو فيه تفصيل وتدخل حتته أقسام،،الدين
 ، ويندفع إىل السفر إليهم، يف قلبه فيقع ذلك،الدعاة لبعض أنواع اجلهاد

 .ورمبا ترك جهادا عظيما هو فيه
 ، خذ مثال إماما عظيما كأيب حامد الغزايل، وقدميا نبه العلماء إىل ذلك

 النتيجة أنه ت فكان،فقد أدمن القراءة يف كتب الفالسفة على سبيل الشك
 أحد "الشفاء" و،أبو حامد أمرضه الشفاء"أصيب يف مقتل حىت قيل فيه 

شيخنا أبو حامد " : وقال تلميذه املشهور أبو بكر ابن العريب،كتب ابن سينا
 : وقال أبو حامد عن نفسه،"دخل يف بطون الفالسفة مث مل يستطع اخلروج

  ."بضاعيت من احلديث مزجاة"
 .والتعذيب حرام ما كان منه جسديا أو نفسيا

  :النفسيالتعذيب ومن أشد أنواع التعذيب 
  .هاء أو حيرمها أبنا، أن يذرها الزوج كاملعلقةةب الزوجتعذيفمن 

 .ومن تعذيب العامل أن ال يعطى حقه كما أمر اهللا
 يف جوانب وإما، إما مطلقًا ومن تعذيب الداعية إىل اهللا منعه من الدعوة

 .معينة
 .ه وحتميله ما ال يطيقتجاعإومن تعذيب احليوان 

و يف احلبس االنفرادي  أ،ه يف مكان ضيقومن تعذيب السجني حبس
 .كما يسمى

 .ومن تعذيب املوظف حجب عالوته أو منع ترقيته
 ،الت وأشباههااومن تعذيب املدرس أن يلهو طالبه ويشتغلون باجلو

 .وأن يطلب منه الطالب الكسول زيادة يف الدرجات
 أن متاطله احلكومة أو الشركة أو الفرد وال ،ومن تعذيب صاحب احلق

 .ينال حقه



 

 

١٩٩٢ 

 واستنكرت ، أحد السجناء حىت مات"احلائرسجن "ذبوا يف وقد ع
 فقلت حىت ، فقال يل مدير التحقيق حينها هذا رافضي،ذلك ملا بلغين اخلرب
أما ، حماكم خمتصة بالفعلولذلك  ، فالعدل معه واجب،ولو كان رافضيا

مث إم أضافوا إىل التعذيب الكذب،  ،نا واجب فهوتعليمه العقيدة الصحيحة
 !.ا إنه تويف بسكنة قلبية مفاجئةفقالو

 ودعوى انتمائه ا ليس فيهمبومن أشد أنواع التعذيب اام اإلنسان 
 .لفكر فالن أو مجاعة عالن

 وهكذا ، أو إغالق احلدود يف وجوههم،ومن تعذيب الالجئني إغراقهم
  .كل أمل نفسي يقع على اإلنسان بأية صورة

ستعني بالصر والصالة وعلى املسلم إذا ابتلي بشي من ذلك أن ي
 .واالستغفار والدعاء وحيمد اهللا على كل حال

خالق الغربية احنطاطا الدياثة اليت تالحظ عليهم يف كل ومن أشد األ
 أو كشف شعرها ،عضاء جسد املرأةأ وليس ذلك يف كشف بعض ،مكان

 و صحيفةأ ،و قناةأ ،و يف العملأ ،جانب يف املرتلوتركها كذلك أمام األ
 فإذا فتح األب عندهم باب غرفة ورأى بنته ، إنه داخل البيوت بلفقط،

 أعكر عليكما جو  أنوعشيقها مضطجعني يبادر بقول آسف فأنا مل أتعمد
  !االستمتاع

 أن بعضها كما يف -كما يسموا-ويعيبون على اتمعات البدائية 
 ،ي امرأة كانتأ أو الوقوع على ،يمو جييزون تبادل الزوجاتسكقبائل اإل

وهم يفعلون الفعل نفسه يف أمريكا، وقبلهم كان القرامطة والباطنيون جييزون 
 وهي ليلة تشبه الكرنفال عند الغربيني ،"ليلة االصطياد"ذلك فيما يسمى 

ومقلديهم، وال يزال الرافضة جييزون املتعة وهي زنا قانوين يفعله املاليل 
 .أنفسهم



 

 

١٩٩٣ 

العجائز واآليسات خشية م أنه حصر متعته يف  آياوقد قرأت ألحد
مم املتحدة أنه وقع يف كربالء عدد كبري من حاالت  وقد قررت األ،احلمل

 . وما خفي أعظم، واحد يف عامةاملائاحلمل غري الشرعي قريبا من 
 واملتعة ،واخلميين أجاز االستمتاع بالصغرية عن طريق ما مساه التفخيذ

 أو مسجد ،ملسجد احلرام حىت جبوار ا ويفعلواحالل يف كل كتاب شيعي
 .رسول اهللا 

سيما يف الواليات املتحدة   ال،أما فاحشة قوم لوط فحدث وال حرج
وقد مسعت عن ذلك  ، حيث أباحت ذلك احملكمة العليا األمريكية،األمريكية
 قبل أن جتيزه احملكمة العليا ومؤمترات السكان، وبعض  أرامكويف شركة

 وأن العبيد أو اخلدم ،ني الطبقات املترفةالناس يقول إن ذلك رائج أيضا ب
 .ميارسونه كنوع من االنتقام ولو بأصابعهم

و أ ،ا فعلتهايكمرأوالعجيب أن أحدا من احلكام العرب مل يستنكر على 
 وأن الذي استنكر ذلك زعماء آخرون منهم رئيس ،يقطع عالقته ا

لماء يف  وأعجب من ذلك أن هيئة كبار الع،"برت موجايبور"بابوي مز
وعلى كل ! تفجري سينما باريس، اليت استنكرت وهيالسعودية مل تستنكره، 

 سواء أكان النادي يف ،حال هذه الفاحشة ال خيتلف احلكم الشرعي فيها
بناء اهللا كما يف أ وسواء كانت باسم  حديثا،سدوم قدميا أو يف نيويورك

 قال تعاىل عن عبده ،ن أو باسم احلرية اإلنسانية كما يدعي األمريكيو،التوراة
8   9   :   ;   >=   <   ﴿ :ورسوله لوط عليه السالم    7   6
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 ويعاقب عليها ذه ، فانظر كيف يسميها اهللا خبائث وسيئات،]٢٤٨:البقرة[
 ومع ذلك يقرها األمريكان، وقد أصاب الزلزال مدينة قوم ،العقوبة العظيمة



 

 

١٩٩٤ 

 بل عم ذلك كل ، ومل يعترب األمريكيون مبصريها"سكويفرانس سان"لوط 
 عوه قانونيا، فماذا ينتظرون؟ مث شربإباحتهوالية وتظاهروا مطالبني مدينة أو 

 ،طباء النفسيني وهذا القرار من احملكمة األمريكية خمالف متاما ألقوال األ
 وأن بعض الناس ، من أن تلك الفاحشة مرض"نوبل"حىت من أعطوه جائزة 

 .شفي منه
 ،بعضهم لتربيرهاوأغرب من ارتكاب هذه الفاحشة الشنيعة ما جلأ إليه 

 وهذه اجلربية العصرية ال تربر هلم ما ،ومن ذلك قوهلم إن ذلك يف جينام
 يفعلون، وهذا الداء املقيت انتشر يف بالد احلرمني حىت أم نشروا أن رجال

وكان هذا الذي يقولون إنه تزوج عشيقه رئيسا للغرفة ،  تزوج مثلههنا
 كما مسعت أن بعض ،س الشورى وعينوه عضوا مبجل،التجارية يف الدمام

 ويعقدون عليه ،الشباب يف هذه البالد املقدسة يتأنث ويتشبه بالنساء
 واألخبار يف ذلك ، ويرضى أن يفعل به غريه هذه الفاحشة الشاذة،كالنساء

 وبعضها أخربين به الثقات ، وبعض القضايا عايشته وقرأته بنفسي،كثرية
 .ن أو كان مدير مباحثير ومنهم من حقق مع املذكو،املطلعون

وإمنا اإلرهايب هو الداعية أو !! على أن هؤالء ليسوا إرهابيني مهما فعلوا
 أو احملافظ على دينه الذي سوف يصبح حتما إرهابيا ظ أو املطوعاحملفّ

 . عندهم
 أم ال يشربون اخلمر اليت أباحها :ومما يدل على تقدم املسلمني نفسيا

 .طباء أكثر مين النفسية واجلسدية يعرفها األارهاوأضر! الغرب املتقدم بزعمه
ومم أقل األمم يف جرمية االنتحارن تقدبل إن املؤمن ،م املسلمني أ 

 فغاية ما قد حيصل له من العدو هو ،حباط أصال واإلاليأسالتقي ال يعرف 
g   f   ﴿ إحدى احلسنني  بني وهو،القتل، والقتل شهادة يتمناها كل مؤمن

  i   h   u   t   s    r   q   p   o    n   ml   k    j 
x   w   v﴾ ]٥٢:التوبة[. 



 

 

١٩٩٥ 

احلرية أو القلق "كما أن املؤمن ال يعرف األمراض النفسية اليت تسمى 
 وحتليله النفسي من أن ترك "فرويد" وكل ما يزعمه ،"أو الكبت أو االكتئاب

 اجلنسية على الشهوةالفاحشة يولد الكبت باطل، وهو نفسه يقول إن ترك 
د الكبت، فاملؤمن يترك الفاحشة خوفا من اهللا وتعففا ولّسبيل التسامي ال ي

 .عنها
 وتربية ، غري العلمية"فرويد"وجيب احملو الكلي لتخرصات وأكاذيب 

 بني استكبار "فرويد" ورمبا مجع ،الناس على كتاب اهللا وسنة رسوله 
 يلها كما خت"وديبأ" و"لكتراإ" واعتمد على عقدة ،اليهود وعلمانية النصارى

 ."سوفوكيل"
 الدكتور يقول ، االنتربولوجية واالجتماعيةوقد أبطلت آراءه البحوثُ

حل  عن اجلماعات الر"فرويد"نستطيع القول إن نظرية : حسني رشوان
بنائه قد أ وأن أحد ، اليت ذكر فيها أن الذكر لديه كل الزوجات،الفطرية

 قام نسانية اليتعات اإلتمكل من أشكال ا ال تتطابق مع أي ش،قتله
 من االنتروبولوجيا يف اال ٩٣صفحة  (.االنتربولوجيون بدراستها

 ).التطبيقي
 ويكاد ، احلديثة يف علم الوراثة وعلم األحياءه البحوثُكما أبطلت آراَء

االيوم ياحلائزين على  أحد حىت أن،جمع كل املؤرخني والباحثني على بطال 
إن التحليل " :قال) رنيداوريتب(زة نوبل لكثرة حبوثه وعمق دراساته جائ

 هو واحد من أشد األحباث البارزة كلها حزنا وغرابة يف )الفرويدي(النفسي 
 ".تاريخ فكر القرن العشرين

 وإن معظم أفكاره غري علمية ،ق غري مصد"فرويد"إن حبث ": وقال
 ".بالكامل

ه أن  زعم،هماليت يكفر ا اليهود أنفس وخترصاته "فرويد" ومن مزاعم 
 وأنه أخذ ، وإمنا كان فرعونيا، يوحى إليهاموسى عليه السالم مل يكن نبي

 وال ،)موسى والتوحيد(فكرة التوحيد عن أخناتون كما يف كتاب فرويد 



 

 

١٩٩٦ 

إال " فرويد" فال يؤمن بكالم ،ريب أن هذا عكس ما هو يف التوراة والقرآن
 !افقا أو ضعيف اإلميانمن كان ملحدا أو من

 بل ينبغي زجر النفس ،ونظريته من الوساوس الشيطانية اليت ال اية هلا
 وقد كره السلف ومنهم اإلمام أمحد الكالم يف الوساوس واخلطرات ،عنها

رعاية حلقوق ال(النفسية، كتلك اليت حتدث عنها احلارث احملاسيب صاحب 
 تبع السيئةَ مبا حرم اهللا أن يتوب ويملّ أو ألي وعالج من ابت؟ فكيف ذه،)اهللا

 يشكو إليه أنه ارتكب ما ال احلسنة لتمحوها، وقد جاء رجل إىل النيب 
أصليت معنا ( : فقال له النيب ا، يزن  غري أنه مل،حيل له من إحدى النساء

 .)إن احلسنات يذهنب السيئات: صالتنا هذه؟ قال نعم؟ قال
 ، حيقد على كل األديان،م أنه يهوديحبك" فرويد"والذي يظهر أن 

 فهكذا ترىب منذ ،السيما يف الالشعور وخاصة مع ظلم النصارى لليهود
 .طفولته

ومن املؤلفات النفسية الرائجة اليوم الكتب اليت تتحدث عن جتديد 
 وعن األخطاء ، وعن فن القيادة وعن معرفة الذات،احلياة وكسب اآلخرين

 .السبعة وأمثال ذلك
 .ك فيه احلق والباطل والصواب واخلطأوكل ذل

 رواجا بعد املدرسة التحليلية اليت تزعمها النفسيةوأكثر الدراسات 
 ."بافلوف"املدرسة السلوكية اليت تزعمها " فرويد"

 املدارس النفسية اليت خالفت مدرسة :لنفسية املعاصرةاومن املدارس 
من التجريبيني  وكثري ،"اجلشطلت"التحليل النفسي الفرويدي كمدرسة 

 أتباعه بعض" فرويد" كما خالف ،"جربائيل تارد"وعلماء السلوك مثل 
 ،"يانج" وممن خالفه منهم ،أنفسهم الذين كانوا كلهم من اليهود عدا واحدا

 ."إدلر"كما خالفه 
 فقد اعتمد يف نظريته ،غري علمية" فرويد"وعلى أية حال جتد فرضية 

ليا واألنا السفلى واللبيدو واهلو على األسطورة عن نشأة الدين وقوله باألنا الع



 

 

١٩٩٧ 

 كما اعتمد يف كالمه عن ،"الكترا" وعقدة "أوديب"ثة عن عقدة واملور
 !األحالم على رؤى مرضاه وقاس عليهم األصحاء

ومن أعظم ما يسعى إليه الشيطان إيقاع النفس يف القنوط السيما إذا 
 مع أن التوبة تكفر كل ،صياحتقب اإلنسان ذنبا وأسرف على نفسه يف املعا

z   y   x   w   v   u   t   }   |   {   ~�   ¡   ¢   ﴿ذنب حىت الكفر 
D   C   B   ﴿ : وقال جل شأنه، أي ملن تاب،]٥٣:الزمر[ ﴾£   ¤   ¥

M   L   K   J   I   H    G    F   E﴾ ]٧٠:الفرقان[.  
وهو علم موروث  ،)التعبري(ويف هذا العصر راج تفسري األحالم كثريا 

ل فيه النيب فص،منها ما هو من اهللا وهو ، إذ ذكر أن الرؤى ثالثة أنواع 
 وهي جزء من النبوة، ومنها ما هو من ويل الشيطان، ومنها ما ،املبشرات

  .هو من حديث النفس
 ".احللم"يسمونه جيعلوا نوعا واحدا  وأتباعه "فرويد"لكن 

Ò   Ñ   ﴿ :خمربا عن اخلليل عليه السالم قال تعاىل ،ورؤيا األنبياء وحي
Ö   Õ   Ô   Ó﴾ ]١٠٢:الصافات[،ن ذلك النيب  وبييف سريته وحياته . 

 قال يوسف عليه السالم ملا ،والتعبري فتوى يشترط له ما يشترط للفتوى
 .]٤١:يوسف[ ﴾|   {   ~   �   ¡﴿ :عرب رؤيا الفتيني

 ولكن ،ال على الصدقوإذا تواترت الرؤى أو تواطأت كان ذلك دلي
 .بعض الصوفيةوالرؤى مهما كثرت ال تأيت بشرع كما يظن النصارى 

 رؤيا امللك ورؤيا الفتيني الذين دخال معه ،وقد عرب نيب اهللا يوسف
 .، وكذا فعل دانيالالسجن

 وقبله كان سعيد بن ،ويف اإلسالم اشتهر تعبري ابن سريين للرؤى
 ما أنت رأيت هذا :عله يقول لبعض الناساملسيب الذي بلغ يف التعبري حدا ج

 !بن الزبرياوإمنا رآه 



 

 

١٩٩٨ 

 واشتهر بذلك ، يعرب الرؤى)أبو بكر الصديق(كما كان الصديق األكرب 
أصبت يف بعض ( : فقال له الرسول ،وعرب بعضها بني يدي رسول اهللا 

 فكيف مبن جاء بعده ، فإذا كان الصديق أخطأ يف بعض،)وأخطأت يف بعض
  ! أيامنا هذهالسيما يف

 فهي ترمز لشيء ،واملصدر اإلسالمي لتعبري الرؤيا هو القرآن والسنة
  . وأعظم فك للرموز مها هذان املصدران،جمهول

، ومهما ى أن كل شيء مكتوب عند اهللا سلفاووقوع الرؤيا دليل عل
يا الصحيحة فإا ستقع بإذن اهللا كما تأخر تأويل رؤيا يوسف ؤتأخرت الر
 . أن الكواكب والشمس والقمر تسجد لهعليه السالم

فإن ابن سريين جاءه ،يائر ذا فراسة يف الركما ينبغي أن يكون املعب 
 : فقال ابن سريين ألحدمها،رجالن كل منهما يقول رأيت يف املنام أين أؤذن

 ﴾Z  Y  X  W﴿ :ا من قوله تعاىلخذًأ ،سوف حتج إن شاء اهللا
(   ﴿ : من قوله تعاىلاخذأ ، فتب إىل اهللا أنت سارق:، وقال لآلخر]٢٧:احلج[

/   .   -    ,   +  وملا استنكر بعض جلسائه ،]٧٠:يوسف[ ﴾*   
 . كذاؤه وأما اآلخر فسيما، كذاؤه أما األول فسيما:تفريقه قال

اتق " :وعندي أن خري تعامل مع الرؤى هو ما قاله ابن سريين رمحه اهللا
 ".ملنام اليقظة وال يضرك ما ترى يف ا يفاهللا

 ولينقلب ،فإذا رأى أحد ما يكره من الرؤى فليستعذ باهللا من شرها
 . فإا ال تضره كما أرشد النيب ،ا وال حيدث ا أحد،خراآلنب اجلعلى 

البدر املنري يف (شهاب العابر الويف العصور املتأخرة اشتهر كتاب الشيخ 
 . كما ظهر النابلسي وهكذا،)علم التعبري

س لديه وهم بأن السعادة والراحة النفسية إمنا تكون يف وكثري من النا
 وهذا ما بددته األرقام احلديثة عن كبار ،مجع أكرب كمية من الثروة واملال

 .األثرياء ونكدهم وشقائهم



 

 

١٩٩٩ 

حصائيات األخرية ملنظمات األمم املتحدة على أن األملان وقد دلت اإل
 .ء وضجرا ولكنهم أكثرها شقا،بية ثراءوأكثر الشعوب األور

الذي " زنستيفن جو"ومن األثرياء على سبيل املثال الثري األمريكي 
 "بلأ" وهو الذي أسس شركة ،وصفوه بأنه ميلك أكرب شركة يف التاريخ

 بل رمبا ، وهي شركة تبلغ قيمتها أضعاف امليزانية السعودية،املشهورة
يته عن  كلها، وقد عرب يف وص"األوبك"وصلت إىل ما يعادل ميزانية دول 

يف هذا " : وقال بالنص،عمق مشكلته النفسية وتفاهة تلك الثروة الضخمة
 أتذكر حيايت الطويلة وأدرك أن ، وأنا ممدد على سريري باملستشفى،الوقت

 أصبحت ضئيلة وغري ذات ، ا جدااًمجيع اجلوائز والثروات اليت كنت فخور
 ".معىن مع اقتراب املوت الوشيك

 وخيافون أن خيتطف اللصوص أبناءهم ،ؤهم لغريهمتجمل نساتواألثرياء 
 كما اختطف اللصوص من الفلبني أحد أبناء عائلة ،ويطالبوم بفدية كبرية

، بل إن بعضهم مسعنا مثل ذلك عن بعض أثرياء جدة و،الراجحي يف الرياض
 .ليسجنونه بسبب ثروته

 وذلك مما ينغص عليهم ،فأصحاب املال يف قلق دائم وخوف مستمر
 وبذلك كان السلف ،ن  كما بي، والغىن احلقيقي هو غىن النفس،يامح

 .كلهم زهادا يف الدنيا حىت من كان منهم صاحب ثروة ومال وهم القليل
  :وصدق الشاعر الذي قال قدميا

 ولكن التقي هو السعيد ولست أرى السعادة مجع مال 
 ،هرةوقل مثل ذلك يف املنصب الذي جيمع غالبا بني الثروة والش

 وال يستطيعون مفارقة قفصهم من ،فأصحاب املناصب دائما حتت اهر
  . وال يستمتعون مبا يستمتع به غريهم من احلرية،احلراس

ة ثل وقد عربت عن ذلك املم،كما أن الشهرة أحد مصادر الشقاء
إين أتعس امرأة على " : اليت قالت بلساا"مارلني مونرو"األمريكية الشهرية 

 ."ضوجه األر



 

 

٢٠٠٠ 

 ،ون أوال باحلصول على تلك األموروأهل املال واملنصب والشهرة يشقَ
 . منافسني وحاسدين وأعداء منويشقون ثانيا باحملافظة عليها، وال بد هلم
 "يتس غليب" اليوناين و"أوناسيس"ومن أثرياء العامل املعروفني 

 . والوليد بن طالل السعودي وكل منهم له قصة،يكياألمر
 سبحانه احلياة الطيبة ملن آمن به وعمل صاحلا  الكرميغينوإمنا ضمن ال

 ﴾d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y﴿ :فقال
  . وسيأيت طرف من هذا عند احلديث عن الزهد إن شاء اهللا،]٩٧:النحل[

وبعض املرضى النفسيني يرتكب اجلرمية ويقول يف تربير ذلك إنه فعلها 
 وكذا اذا ادعى ،مل يفقد عقله  وال عذر ملن عصى اهللا ما،قهرا بال إرادة منه

 وقال هذا وسواس قهري، وهذه السرقة ،أنه سرق أو اغتصب قهرا أو أحلد
القهرية كما يقال منتشرة اليوم يف أمريكا، وأصبح األطباء النفسيون هناك 

  !يؤمنون بذلك
  . وميكن لكل جمرم أن يدعيها،وهذه القهرية ال ضابط هلا

 وإن شئت فقل الصراع النفسي ،األمراض النفسية احلصر النفسيومن 
الذي ينشأ عند كثري من الناس بني اإلقدام على التوبة وبني االستمرار يف 

 .املعصية
أريد أن " حينما عرب عن ذلك بكتاب ،وجزى اهللا الشيخ املنجد خرياً

 ."أتوب ولكن
وت وعندي تقول كيف أم لموتاستعد لإذا قيل " :وقال أحد السلف

 وهذه حال ما ، وإذا قيل تب منها قلت سوف أتوب،ما عندي من الذنوب
 ."أقام عليها عاقل

 إذ أن ،أما الذكاء والفهم واالستيعاب ففيها تظهر عنصرية الغرب
 يتميز ا دون اإلنسان الشرقي الذي يغلب عليه كما  عندهماإلنسان الغريب

 اإلنسان الشرقي خاضع يكون ا-كما يظنون-يزعمون عكسها، ولذلك 



 

 

٢٠٠١ 

رة نظ أناين ال، ويكون سهل التأثر قابال لالستبداد،للسلطة غري حر يف التفكري
 .اخل. ..ضيق األفق غري متسع الصدر للتعدد واالختالف

 ،ويكيلون كل ما يف جعبتهم من التهم نتيجة دراسة بعض احلاالت
لك كله كثري ويعممون أحكام ضعفاء العقول على اتمع كله، وتبعهم يف ذ

 فتجدهم يقولون اإلنسان الغريب كذا أما اإلنسان الشرقي أو دين،من املقل
 .، مع أن العلة احلقيقية هي التربية والفرصالعريب فهو كذا

 املسلمون مبحث اللذة أهي ا أطال فيهاليتومن املباحث النفسية 
كثري من  أم املتعة العقلية كما يرى ،الشهوة احلسية كما يظن األبيقوريون

 ."أقسام اللذات" وقد كتب فخر الدين الرازي كتاب ،الفالسفة
ومما يكذب ما يزعمه بعض فالسفة الغرب عن حصر اللذة يف املتعة 

 ويعجبون باملناظر الطبيعية، ، أم يبحثون عن املتعة يف أي مكان:العقلية
 أمجل  وكلما كانت املرأة،وكلما كان الشيء جذابا كانوا أكثر إقباال عليه

 فاملتعة تكون ، كان اإلقبال على أفالمها أكثر أو على توظيفها،عندهم
  . وليست بالعقل وحده، كلهاباملشاعر

 حسية وجعل فيها متعا عقلية أعظمها رؤية واهللا يف اجلنة جعل متعاً
 .وجهه الكرمي

 وليس حمصورا يف أن اإلنسان ال خياف ،وأعظم األمن هو األمن النفسي
 ، بل مع ذلك يكون آمنا من القلق واحلرية واملعاناة،له وعرضهعلى نفسه وما

منت اهللا على كفار قريش بأن ا وقد ،وكل ما جتلبه احلضارة الغربية من شقاء
 .مكن هلم حرما آمنا

ء جماين اوكل أمراض النفس جاءت شريعتنا املطهرة هلا بدواء، وهو دو
 .ال يكلف املريض دينارا وال درمها

 الذي ال عالج له إال ،لنفسية املتأصلة مرض األنانيةومن األمراض ا
 ويعرف تقصريها وتفريطها يف ، اإلنسان نفسهيهضم وا ،التقوى واإلميان

 . وهو أعرف الناس بذنوبه وعيوبه،جنب اهللا



 

 

٢٠٠٢ 

وقد أراد بعض الناس أن يعقد مقارنة بني املتقدمني واملتأخرين، فقال له 
 :الشيخ

 ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد    ذكرهميفذكرنا لال تعرضن 
لقد أدركنا أقواما ما كنا جبانبهم إال ( :وقال اآلخر وهو من التابعني

 .)لصوصا
ومما يدل على ما وصل إليه املسلمون يف علم النفس أنه ملا قيل للحسن 

إن بعض الناس يقولون حنسن الظن باهللا ويسيئون يف أعماهلم؟ فقال "البصري 
 وهذه أمر مشاهد ولكن ".لظن ألحسنوا العملاسنوا  لو أح، كذبوا:احلسن

  .قل من يتفطن له
بد أن   فالرجاء ال،أما االعتماد على جمرد حسن الظن بال عمل فباطل

 وملا قال هشام بن عبدامللك أليب حازم بعد أن وعظه وخوفه ،يصحبه عمل
 أي ،"قريب من احملسنني": أبا حازم؟ قال أبو حازميا باهللا، فأين رمحة اهللا 

 وقال جل ،]٥٦:األعراف[ ﴾®   ¯   °   ±   ²   ³﴿ :كما قال تعاىل
»   ﴿ :شأنه    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �

 .]٢١٨:البقرة[ ﴾¬®   ¯   °   ±
س من دان نفسه ، والكيفاليسأما الرجاء بال عمل فهو من أماين امل

 !!واها ومتىن اهللا على األماينتبع نفسه هأ والعاجز من ،وعمل ملا بعد املوت
 مرجع أفعال احليوان هو نوليس صحيحا ما يزعمه علماء األحياء أ

 .الغريزة وحدها
 ومن ، إن ذلك راجع إىل القوة املتومهة-كابن سينا-وال قول الفالسفة 

 ودعوى ،أبطل الباطل دعوى كثري من املتكلمني أنه ميكن الترجيح بال مرجح
أي أصحاب حممد وموسى (فوق األعراب والعربانيني الفالسفة أن نفوسهم 

 أعلى شأنا من -مثال- ذلك أن أرسطو عىنوم) صلى اهللا عليهما وسلم
 كمحمود بن ، إال شيئا يسريا الذي ال يعقل عن رسول اهللا الصحايب

اخلليل بن (وبني ) هيجل( أجرينا مقارنة بني كبري فالسفة الغرب ولو ،الربيع



 

 

٢٠٠٣ 

اخلليل ليس صحابيا ولكنه لظهر الفرق مع أن  ،)دوسيأمحد الفراهيدي ال
 .سائر على درب الصحابة القومي

 ، املبىنقليلةص العلماء الربانيون املعاملة مع النفس يف مجلة خلوقد 
  .) شغلتك بالباطل،نفسك إن مل تشغلها باحلق(عظيمة املعىن وهي 

ة النفس ومن طبيع جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه، وصدق اهللا فما
جاءته وكما ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أا إذا شغلها شيء مل تتفرغ لغريه 

 .، وأا ال جتعل شيئا إال لشيءةة مالّكالّ
: ومن سبق املسلمني يف البحوث النفسية قول شيخ اإلسالم بن تيمية

  ".اإلرادة وحنو ذلك تتبع العلم فهما فرع الشعوروواحلب "
  .ال نستطيع نقله هناكثري جدا يف النفس ولشيخ اإلسالم كالم 

جنون "أو " النرجسية"أو " األنانية" فمن ذلك كالمه عما يسمى اليوم 
وهو تضخيم الذات ورؤية كل شيء من خالهلا، وهو داء قدمي " العظمة

أصاب النمرود وفرعون فادعيا األلوهية، وذكر شيخ االسالم أن الفرعونية 
ر احلديث ال سيما كفرة لناس يف العصيف كل نفس، وأفرط فيه بعض ا

وقال الفيلسوف " أنا الدولة، والدولة أنا"فقد قال لويس الرابع عشر الغربيني 
  ".أنا هو أنا"فيخته 

وقال بعض من ال يزال حيا من املسلمني حنن النظام، ودلّل ذلك على 
  ".إذا أردنا خرقنا النظام هكذا"بورقة خرقها وقال 

دساتري احلديثة، منع نقد ما يسمى الذات املصونة ومن بقايا ذلك يف ال
£   ¤﴿ على طريقة ،بأي نقد ال وترك نقد أي أحد ، ]٢٩:غافر[ ﴾�   ¡   ¢   

 يف حاجة للتقومي صحة له يف اإلسالم، إذ كل أحد بعد رسول اهللا 
يف   الصديق ة رسول اهللا خليفأفضل األمة والنصح، وذلك ما طلبه 

ا شكر اهللا عليه الفاروق عمر بن اخلطاب حني قال أول خطبة له، وهو م
  ".احلمد هللا الذي جعلين يف قوم إذا زغت قوموين"



 

 

٢٠٠٤ 

وهذا يدل على الوحدة اجلوهرية لإلنسان يف أي زمان أو مكان ومن 
 وطبائعها القواعد اليت تقررت حديثا أن النفس اإلنسانية واحدة يف غرائزها

مثل حوض " بدائية" مناطق يسموا جيون إىلوربولوقد ذهب الباحثون األنت
األمازون، أو قبائل اإلسكيمو، فوجدوا أن لتلك اتمعات املوصوفة بالبدائية 
طقوسا وأسرارا وعادات ال تقل بل رمبا تفوق اتمعات املسماة متقدمة أو 

نيويته االجتماعية خمالفا ب" كلود ليفي شتراوس"حديثة، وعلى ذلك بىن 
 بل إن اتمعات القدمية ختلو من أدواء احلضارة احلديثة .وغريه" تايلور"

  .داء االنتحار وأكعبادة الشيطان املنتشرة اليوم يف أمريكا 
 كما يفعل ، خرافام ثوب العلمالبدائيني كما يقال ال يلبسونبل إن 

  !املتحضرون بزعمهم
 "أوغست كونت"صحيح أم ال يزالون يعيشون يف املرحلة اليت مساها 

   مرحلة يعيش الغرب اليوم؟يف أيمرحلة السحر واخلرافة، ولكن 
إن اإلنسان : "وقد أثبت شيخ اإلسالم أن لإلنسان حواس باطنة فقال

، أي ال "ليتصور املوجودات حبواسه الباطنة والظاهرة وليس باحلد و القياس
كما يقول املناطقة، واليوم يقول علماء النفس إن لإلنسان حاسة سادسة 

  .ا اكتشفوا غريها بعد حنيورمب
رحليت من "مصطفى حممود يف كتابه ستاذ ويف عصرنا هذا قال األ

 إن اإلنسان يشعر بالعطش حينما يكون املاء قريبا منه ومل : "الشك إىل اليقني
  .يره

 مثال يقول شيخ اإلسالم إن هناك فرقا بني التأثري املطلق "يةالصفد"ويف 
 فالصوفية يتحدثون عن تأثري مطلق قد حيدث  وبني التأثري اخلاص،،للسماع

 ولكن الصحابة والتابعني والسلف كلهم يتحدثون عن التأثري ،حزنا أو سعادة
القرآين الذي يسكب الطمأنينة واليقني يف القلوب، ويتبع ذلك االهتداء 

 والصوفية يستدلون على أثر السماع باإلبل اليت ملا مسعت احلداء ،وااللتزام



 

 

٢٠٠٥ 

ذلك كان يوسف بن أسباط كما يف طعت أعضاؤها، وعلى جرت حىت تق
  : وهجا أحد الشعراء هؤالء فقال،حياءاإل

  وليلى وسعدى واخليال الذي يسري    يكنون عن رب السماء بزينب
وقد سبق شيخ اإلسالم أيضا علماء النفس إىل أن احلواس قد ختدع، بل 

الناظر بني احلس  ولكن ينبغي أن جيمع ،إن الشيخ يقول إن العقل قد خيدع
  .والعقل

ومن خداع احلواس الذي يقول به املعاصرون أنك ترى القلم مكسورا 
إذا وضعته يف املاء، ومن خداع احلواس أيضا أنك رمبا رأيت من يشري إىل 
القلم فتظنه يشري إىل الطاولة مثال، يقول الشيخ يف رده على املتفلسفة 

ليات لعقل هو الذي يشهد الكيقولون إن شهود احلس خطأ وا: "واملناطقة
" وا ما شهده احلس مل يبق إال الوجود الكلّي فإذا أبطل،واملطلقات دون احلس

واحلس الباطن أو الظاهر إذا مل يقترن به العقل الذي مييز بني " ويقول 
سم من جنس ما يدخل على املمرور واملرباحملسوس وغريه دخل فيه من الغلط 

  .أهـ" عقل الذي ال حس معهوغريهم ممن حيكم مبجرد ال
إىل " جاليلو"و" فرنسيس بيكون"وهكذا يكون شيخ االسالم قد سبق 

 كتابه إىل التفريق بني الدماغ والعقل يف" كينان"املنهج التجرييب كما سبق 
، ومن كالمه القيم أن النفس ال ختلو من العبودية "درء تعارض العقل والنقل"

 يعبد اهللا عبد غريه، ومن مل جياهد يف قط، إذ أا مركبة كذلك، فمن مل
سبيل اهللا جاهد يف سبيل ملك فالن أو عالن، أو كما يقال يف عصرنا من 
أجل الوطن والشعب، والنفس كذلك ال ختلو من الطمع وحب املال لكن 

يف عصرنا، " بالك ووتر"من الناس من يكون صرحيا يف ذلك مثل مرتزقة 
  . عصريةخناسةشراء العيب الكرة، الذي هو ومنهم من يتستر بغري ذلك، مثل 

فرحم اهللا شيخ اإلسالم ونفعنا ولو ذهبنا نستقصي ذلك لطالت املسألة 
  .بعلمه



 

 

٢٠٠٦ 

رية مثل علم السياسة وعلم ثوعلى البحوث النفسية تعتمد اليوم علوم ك
 وعلم الطب وعلم املستقبليات وعلم االقتصاد وعلم االجتماع، وملا اإلجرام،

أنا أعرف كيف يفكر : ي التقرب من السلطة السعودية قالأراد حسن علو
 ألين عملت معه مخسة عشر عاما فجعلوه مستشارا يف الديوان ،صدام حسني

امللكي مع أنه شيعي علماين، وهلذا متىن أحد القادة االجنليز الكبار أن يكون 
كما مساه أي نفسية خصمه، واليوم حيذِّر الرئيس " ما وراء اجلبل"يعرف 

  .لكوري الشمايل جنده من مفاجآت ترامب وتقلباتها
والطمأنينة إمنا حتصل للنفوس بذكر اهللا وقراءة القرآن، وإىل الصالة 

 إذا  إذا اشتد عليه الكرب وضاقت عليه األمور، كما كان  املؤمنيلجأ
، وال بد من املعاناة يف )أرحنا ا يا بالل: (حزبه أمر فزع إىل الصالة وقال

عاما مث )كذا(كابدت الصالة : (اهدة عليه، قال بعض السلفذلك وا 
  ).تنعمت ا

  ).شتان بني من يقول أرحنا ا ومن يقول أرحنا منها: (وقال ابن القيم
فاملؤمن يف املسجد كالسمك يف املاء، أما املنافق فهو كالطائر يف 

  !القفص
لذي قال  للرجل اواملؤمن يرغم نفسه على قبول احلق إن أبته، قال 

 ولكن ،، فالكراهية طبيعة نفسية)أسلم ولو كارها: (أجدين كارها لإلسالم
f   e   d   c   ﴿: ال بد من إرغام النفس على احلق، قال تعاىل

g﴾ ]أنا ال : "، وأرادوا أن جيعلوا اإلمام أبا حنيفة قاضيا فقال]٥:األنفال
ه يكره املوت ويفر ويعين أن" فر من الرمحةأأصلح للقضاء ألين أكره احلق و

  .من املطر
 يكره نفسه على العدل وقول احلق وإن كانت نتائج ذلك واملؤمن

 فقيل له إنه يقع ،صعبة، وقد زكى اإلمام أمحد رجال وذكر من حسناته
إن فالنا : "، وقيل ألحد السلف"رجل صاحل ابتلي يب فما أصنع: "فيك، فقال



 

 

٢٠٠٧ 

: ومن أمره، قال: قالوا، هو يف حلألغيظن من أمره، : فقال! يقع فيك
  ".الشيطان

وهكذا ال ينتقم املؤمن لنفسه، أما إذا عصى اهللا فإنه تسود الدنيا يف 
:  حال الثالثة الذين خلّفواعينه وتضيق عليه نفسه، كما قال اهللا تعاىل واصفاً

  .]١١٨:التوبة[ ﴾,   -   .﴿
 :﴿   4بل إنه لتضيق نفسه حلال املدعوين قال تعاىل لنبيه الكرمي 

>  n (:  وقال]٦:الكهف[ ﴾5   6   7   8   9   :   ;   >   =   
r q p o(   ]جيب أن ختتلف عن نفس  املؤمن ونفس ]٨:فاطر 

  .الالهي الغافل فيجتنب كل ما يسخط اهللا مهما بدا له أنه صغري
واملؤمن إذا خشي على نفسه املالل روحها باملباح وهذا هو معىن قوله 

) :ولكن بعض اجلهال يظن أن معناه ساعة يف الطاعة ) ةساعة وساع
  !.وساعة يف املعصية

 واحلديث ،واملؤمن يدع ما حيز يف النفس وال جيب أن يطلع عليه الناس
اخلشين، وهو دائما جيتنب الشبهات يف ذلك صح، عن أيب أمامة وأيب ثعلبة 

ره الذي عرب  وله معيا،لماءوال حيتاج لكثري من الفتاوى واخلالفات بني الع
إذا ميز اهللا بني احلق والباطل : عنه اإلمام مالك ملا سئل عن أمر فقال للسائل

 ؟يوم القيامة، فمع أيهما يضعه
ومن رمحة اهللا بعباده أنه جعل هلم ما يتحاجزون به يف الدنيا حىت يف 
أيام الفترات وانقطاع أنوار النبوة عن الناس، فكانوا يتحاجزون قبل البعثة 

م واألمثال، وكانت القبائل تتحاجز يف األزمنة األخرية يف جزيرة باحلك
 بن الشويعر وراشد اخلالوي وأيب زيد اهلاليل وسعيد انالعرب مبأثورات محيد

كما ان اخللق !  وبعض احلكماء من الشعراء وأصحاب األمثال،بن منصور
ق يتحاجزون ببقايا النبوات، وقد كانوا يف اجلاهلية يقطعون يد السار

  .ويعرفون القسامة



 

 

٢٠٠٨ 

ويف هذه األيام يتحاجز بعضهم بأن هذا عيب، أو خالف املرجلة 
  !وهكذا

مرض امللل الذي حتدثه الرتابة املستمرة يف : ومن أمراض العصر النفسية
عمل اآللة وحنوها، فيهرب اإلنسان منه إىل أي شيء، واإلنسان الغريب اليوم 

 واملثريات ،والسياحةشجيع الكروي يهرب من امللل إىل مشاهدة القنوات والت
 واملفاجآت واالغتياالت، والرياضة اخلطرة والرقص العنيف كأخبار احلروب

 ،وأشباهها، فإن األزمات السياسية واالقتصادية تزيد اإلنسان كآبة وأملا
ويرتسم الشقاء دائما على وجوه الناس ال سيما يف اتمعات الكافرة املظلمة 

  .كاتمع األمريكي
ومن العجيب أن يرد ما يدل على أن اإلرادة اإلنسانية أقوى من القوى 
الكونية إذا أخلص اإلنسان هللا، فقد روى األمام أمحد بسند صحيح أن اهللا ملا 
خلق األرض جعلت متيد فخلق اجلبال فاستقرت، فقالت املالئكة يا رب هل 

خلقت شيئا وهل : خلقت شيئا أشد من اجلبال؟ قال نعم، احلديد، فقالت
. وهل خلقت شيئا أشد من النار: فقالت.  النار،أشد من احلديد؟ قال نعم

نعم الريح، : وهل خلقت شيئا أشد من املاء، قال:  املاء، قالت،نعم: قال
نعم ابن آدم يتصدق : فقالت يا رب، وهل خلقت شيئا أشد من الريح؟ قال

  ".بيمينه فيخفيها عن مشاله
أمرنا أن نستخدمها يف اخلري وليس يف التدمري و  القوةمنحناواهللا تعاىل 

كما فعلت أمريكا حينما دمرت هريوشيما، فانظر كيف أن موسى عليه 
السالم استخدم قوته اجلسدية لرفع احلجر عن بئر مدين ملن ال يعرفهم 

ليس الشديد بالصرعة : (، قال  وكذلك القوة النفسية،وبدون مقابل
  .)ه عند الغضبالشديد الذي ميلك نفسولكن 

إلنسان مع أنه كما تتجلى رمحته تعاىل بتسيري اجلانب الالإرادي من ا
اجلهاز اهلضمي واجلهاز الدموي واجلهاز التنفّسي هو اجلانب األكثر ك

  .واجلهاز العصيب وغري ذلك



 

 

٢٠٠٩ 

، "االكتئاب واهلستريا"ومن األمراض النفسية اليت تكثر يف عصرنا هذا 
غلبة "أو " الربمسة"أو " يالاملاليخو"ا يف املاضي وهي ما كان يسميها علماؤن

وما أشبه ذلك، وأكثر األمراض العقلية والنفسية اليت حيار فيها " السوداء
 ،األطباء ناجتة عن اخلواء الروحي واجلفاف اإلمياين عند اإلنسان املعاصر

 ولذلك جتدها يف اتمعات املادية أكثر، فهي يف الواليات املتحدة وأوروبا
الشمالية مثال أكثر منها يف اهلند وإفريقيا، فالقلوب إذا خلت من ذكر اهللا 
واإلميان باليوم اآلخر أصبحت مرتعا خصبا لألفكار الشيطانية واهلواجس 

 حىت أن بعضهم قد ينتحر عياذا باهللا، ويتالعب م الشيطان كما ،املختلفة
ورضوا باحلياة الدنيا يتالعب الصبيان بالكرة، فالقوم ال يرجون لقاء اهللا 

  .أنوا ا وغفلوا عن الدار اآلخرةواطم
والذي ال يرجو لقاء اهللا كما يف سورة يونس هم الذين ال يرجون 
حسابا كما يف سورة عم، وهم الذين يتمنون أن يقال هلم كونوا ترابا كما 
يقال للحشرات والديدان، وهؤالء هم الكفار يف أمريكا وأوربا والصني 

  .وغريهاواهلند 
على مشفق حزين يف هذه الدنيا،  -وإن مل يظهر ذلك-أما املؤمن فهو 

عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما، احلال اليت وصفها الربيع بن خثيم تلميذ 
أصبحنا ضعفاء مذنبني نأكل ": كيف أصبحت يا ربيع، قال: ملا قيل له

 احلمد هللا وا باجلنة قال املؤمنني املالئكةحىت إذا بشرت" أرزاقنا وننتظر آجالنا
  .]٢٦:الطور[ ﴾ª   »   ¬   ®   ¯   ° ﴿: واالذي أذهب عنا احلزن وقال

  "!واحزناه على أين ال أحزن"ومن كلمات بالل بن سعد املشهورة 
يا (فاحلمد هللا وحده وله املنة وحده، وكلنا ضالون إال من هداه اهللا 

، واملؤمن مع )م فاستهدوين أهدك،عبادي كلكم ضال إال من هديته
 ومن ،استحضاره دائما للخوف والرجاء يعلم أنه من عمل صاحلا فلنفسه

P   O   N   M   L   ﴿:  والنهاية احلتمية هي كما قال تعاىل،أساء فعليها
Q﴾ ]ار جارية وغابات ]٨:الكهفوال يغره ما يرى من أبراج عالية وأ ،
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، ى سنة رسول اهللا با عللص نيته هللا وجيعل عمله صواكثيفة، فالبد أن خي
وحيمد اهللا على السراء والضراء والصحة واملرض واملوت واحلياة، وأن 
األمراض جسدية أو نفسية ختفيف من الذنوب ورفع للدرجة عند اهللا، وهو 

 من بول  إن عامتهالسبب فيها، خذ ما يسمى بالوسواس فقد قال 
تقصريه يف أذكار الصباح أو جان فهو ب عني  وإذا أصابه،اإلنسان يف مغسله

  .واملساء وحنوها
والطبيب املسلم النفسي أتاح اهللا له أنواعا من العالج ليست لغريه مهما 
درس، فهو يقدم لكل داء دواءه الناجع، فيعاجل االكتئاب مثال بالتسيبح 

 ،وبالصوم الذي يذهب اهللا به وحر الصدروالصالة كما يف سورة احلجر، 
الغضب بكظم الغيظ والعفو عن الناس ودوام االستعاذة  االنفعاالت وويعاجل

  .واالستغفار، ويعاجل شكوك الشيطان ونزغاته باالنتهاء والكف عنها
 الصحايب  اهللا، كما علّم اهللا النيب ويعاجل الغم بالدعاء والضراعة إىل

  .الذي ركبته اهلموم
 به اهلم باجلهاد يف سبيل اهللا الذي يذهب اهللاواهلموم ويعاجل الديون 

  .والغم
تابعوا : (ويعاجل الفقر واحلاجة باملتابعة بني احلج والعمرة، فقد قال 

  ).بني احلج والعمرة فإما ينفيان الفقر
  .ويعاجل التردد باالستخارة كما ثبت يف السنة

  .]١٥٦:البقرة[ ﴾G   F   E   D   C﴿ويعاجل املصائب بالصرب، وقول 
  .ء الكرب املعروفويعاجل الكروب واملشكالت بدعا

  .ويعاجل الفزع باالستعاذة باهللا من مهزات الشياطني
 وأا رمبا كانت ،ويعاجل من كان داؤه احلسد بتذكر نعم اهللا عليه

  . فيه شر له وهو ال يعلماستدراجا لغريه أو سبباً
 ﴾Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É﴿ويعاجل االستئثار باإليثار، 

  .]٩:احلشر[



 

 

٢٠١١ 

  ).أبشروا وأملوا خريا (: قال ،ألمل والتوكلويعاجل اليأس با
x   ﴿: ويعاجل اإلحباط بالرجاء والثقة، قال تعاىل    w   v   u   t

~   }   |   {   z   y﴾ ]رمو]٥٣:الز ﴿  °   .]٦:الشرح[ ﴾¬   ®   ¯   
استعن باهللا وال : (ويعاجل العجز بالعمل والتوكل على اهللا، قال 

  ).تعجز
  .لة باألناة، وهي صفة حيبها اهللا كما ثبت يف احلديثويعاجل العج

ويعاجل فوات حظوظ الدنيا بتذكر املوت، الذي ما ذكر عند شيء إال 
  .هونه

  .ويعاجل قسوة القلب بقراءة القرآن، وإكرام اليتيم وزيارة املقابر
ويعاجل العقم باالستغفار والذكر كما أمر نوح قومه وأمر اهللا عبده 

  .زكريا
 كل مرض باملران على ما يضاده وبذلك يتحول اجلبان إىل ويعاجل

شجاع، واملتسرع إىل حليم، واجلزوع إىل صبور، والبخيل إىل كرمي، 
) ..إمنا العلم بالتعلم، وإمنا الصرب بالتصرب (والكسول إىل نشيط، قال 

  .احلديث
: سب الشر فيما هو خري قال تعاىلواإلنسان نظرته قاصرة، وقد حي

﴿ º   ¹Á    À   ¿    ¾   ½ وقال عن ، ]١٩:النساء[ ﴾  «   ¼   
)   ﴿ :حادثة اإلفك اليت اعتقد بعض املسلمني أا أكرب مصيبة نزلت باملسلمني

/   .   -   ,+    *   .]١١:النور[ ﴾(   
 ال يعلم الغيب، وأنه ال يتكلم من ومن ذلك اخلري إثبات أن النيب 

  .شريع أحكام مل تكن شرعت من قبلعند نفسه بل مبا يوحيه إليه ربه، وت
 أمرنا إذا حضر  رسولنا نومن مراعاة النفوس يف ديننا احلنيف أ

العشاء أن نقدم الطعام حىت يقضي أحدنا مته منه، كما انا أن والعشاء 
  .نأيت إىل الصالة وحنن نسعى
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بد لتحقيق العدالة   فال، أن يقضي القاضي وهو غضبانوى النيب 
 .ة احلكم من استقرار نفسية القاضيوصوابي

ورمبا كان أصعب حاالت النفس هو أن يغيب احلي عن وعيه باإلغماء 
أو شبهه، وخري الناس من يغيب عنه وعيه اشتغاال بالصالة ومناجاة ربه، وقد 
كان كثري من السلف إذا دخل يف الصالة ال يسمع ما يقول من حوله لشدة 

 أن يسقوا عروة بن الزبري شرابا يفقده الوعي استغراقه وخشوعه، وملا أرادوا
" إذا دخلت يف الصالة فافعلوا ما بدا لكم: " وقال،لكي يقطعوا رجله أىب

خيشع يف صالته لكن ال يغيب  الذي كان وأكمل من ذلك حال النيب 
  .وعيه

 ،والنوم مظنة غياب الوعي، وقد كان االجنليز يعرفون اجلاسوس األملاين
ه من نومه ووقوفه أو جريه حني يصرخون بعبارات نازية بطريقة استيقاظ

  .تدرب وتعود عليها
 وتكلمت ،وللنفس أحوال ومفاجآت تكلم فيها الصوفية حبق وباطل

فيها األديان القدمية وقد حدثين مسلم كوري كان رئيسا الحتاد الطلبة 
  .الكوريني أن الطاوية فيها مقامات وأحوال

 وعلى ضوء حياة السلف نة ورسوله ولكن املسلم بكتاب اهللا وس
وكتب الصاحلني مييز بني احلق والباطل، وال يعرف األدواء املهلكة اليت 

" نيتشه"و" ولفا ويفرجين"و" كامو"و" كافكا"و" تولستوي"كانت تنتاب 
  .، وأمثاهلم"فوكو"و

واملرأة املسلمة املتحجبة ليست كما يزعمون من الغرابيب السود، بل 
 النفسية واألخالقية فاضلة شريفة مترفعة تترك احملرمات عن عمد هي باملعايري

 .وقصد
 الفراسة علم اجلاهلية يف العرب فيها أبدع اليت النفسية العلوم ومن

 من الكاذب على ويستدلون ،بظاهره اإلنسان باطن على يستدلون حيث
 حممد أيكم الصحابة ويسألون  النيب يأتون األعراب كان وقد وجهه،



 

 

٢٠١٣ 

 ذلك يف خاض وقد ،"كذاب بوجه هو ما واهللا "نويقولف إليه ونفيشري
 الغرب استخدمه وقد ،"بوتس بول "البلجيكي ومنهم واألوربيون األمريكان

 هولكن ،واخللق اخللقة يف غريه على اآلري عرقه تفوق يزعم كما به ليثبت
  .كليا عنه نصرفا بعضهم أن حىت ظنه وخاب أخفق

 الصاحلون وكان ،اإلميان فراسة العرب راسةف إىل اإلسالم أضاف وقد
 قال ما أنه حىت ، اخلطاب بن عمر بذلك واشتهر فراسة، الناس أقوى من

 إن قال قارب بن سواد عليه وفد وملا قال، كماكان  إال كذا، أظنه لشيء
  كنتنعم: سواد قال اجلاهلية، يف لقومك كاهنا كنت فقد ظين صدق
  .كذلك

 أحدكم إيلّ يدخل ال: "رجل عليه دخل ملا الق الذي  عثمان وكذا
  .!له حتل ال امرأة إىل نظر إمنا والرجل" الزنا رثأ وجهه وعلى

 املتأخرين من واشتهر اهللا، رمحه الشافعي اإلمام بذلك اشتهر كما
 مدارج يف احبثً القيم ابن هلا وخصص تيمية ابن اإلسالم شيخ بالفراسة
  .السالكني

 ﴾; > = <   ?﴿: تعاىل قوله من القرآن من اهلروي هاواستنبط
  .]٧٥:احلجر[

 ينظر فإنه املؤمن فراسة اتقوا (: قال النيب أن وغريه الترمذي وروى
  .الطرق مبجموع العلم أهل وبعض الشوكاين حسنه وقد ،)اهللا بنور

 كشف جهاز خالل من الكاذب يعرفون إم األمريكان يقول واليوم
 اجلنائية األدلة يسمى ومبا بآثاره، اجلاين على تستدل والشرطة الكذب،
  .أعلم واهللا ، من األثرذلك اكتشاف يستطيع واملرئي
 يف ،النفسي األثر ينكر أن نفس عامل أو طبيب أي إمكان يف سليو

 العصابية األمراض من الشفاء يف وكذا يقدمه، دواء أي إخفاق أو جناح
" النفسي العامل "الغربيون يهيسم الذي وهذا االنتحار، كثرة ومنها ،والنفسية

  .الصاحل السلف عليه وكان والسنة الكتاب يف جاء الذي اإلميان عندنا هو



 

 

٢٠١٤ 

 أثر رأى ملا" بوكاي موريس "املشهور الفرنسي الطبيب أسلم وقد
 الكفار أما حال، كل على اهللا دومح املسلمني من رضاهم  بالقدر عنداإلميان

 أن إىل يأسهم م أدى ورمبا لطبيب،ل الهثة وتوسالت وقنوط يأس يف فهم
  . كما يسمى"!الرحيم املوت "الطبيب من يطلبوا

 من فيهم أن جيد وزهدهم السلف وعباد الصحابة سرية يقرأ ومن
 مهامن و الغىن على والفقر الصحة على واملرض احلياة على املوت يفضل
  .، ومن يرى اخلري فيما اختاره اهللاسواء عنده

 ،"احلسد "والعناد الكفر على حتمل اليت النفسية األدواء أعظم ومن
  النيب يعرفون أم مع اليهود عن ذلكالناس وورثوا  بعض امتهنته ما وهذا
 نيب ليكون العرب جزيرة إىل الشام من جروا ها وإمنا أبناءهم، يعرفون كما
 اهللا بعثه ملا إمساعيل ذرية العرب عمهم بين حسدوا إم مث منهم، الزمان آخر
 وقال ذلك عن اهللا أخرب وقد اسحاق، إىل املنتمي داود ذرية من وليس ،منهم
K   J   I   H   G   F   ﴿و ]١٠٩:البقرة[ ﴾l   k   j   i﴿ كفروا إم

N   M   L﴾ ]وقال ،]٩٠:البقرة: ﴿A   @   ?   >   =   <   ;   :   9﴾ 
  .]٥٤:النساء[

  .حسداً أخاه قتل آدم ابين أحد كان وقبلهم
 أطعموا رهان كفرسي مناف عبد وبنو كنا "املخزومي جهل أبو وقال

 أين فمن السماء من الوحي يأتيه نبيا منهم إن وقالوا" :قال مث ،" ...فأطعمنا
  !؟"ذلك لنا

: قالوا حىت منها رسوله اهللا بعث أن على مضر حسدت القبائل وبعض
امة خري من  واتبعوا مسيلمة الكذاب قائلني كذاب اليم،إنه ليس برسول

   .صادق مضر
 تزل فلم ربيعة أما": قال حني ربيعة من اخلوارج كثرة املأمون علل وبه
 إال اثنان منهما خرج وما مضر من رسوله بعث أن منذ اهللا على ساخطة

  .الشراة من أي" شارياً أحدمها كان



 

 

٢٠١٥ 

عوتب أحد شهود الزور على ذلك غالبا ينشأ عن التعصب، فقد و
  .)مة اليت ال ختدم الرفيق لعن أبوها ذمةالذ: "شهادته فقال

 كانت إذا الشك جانب يغلب أنه النفسية للمشاعر اإلسالم مراعاة ومن
 كما ،النفسية االضطرابات أمام السبيل بذلك فيقطع ،ضارة النفسية نتائجه

 أحد رضعتأ إا امرأة تقول أن رد الزواج عن ى  النيب أن يف ترى
 أن أو ،املعلم غري الكلب قتله قد يكون أن الحتمال دالصي وحرم ،اخلاطبني
  .السهم وليس املاء هو املوت سبب أن أو ،لنفسه هصاد الكلب

 وهو القاضي يقضي أن ت أا ،للنفسيات الشريعة مراعاة ومن
 الطعام حضر إذا  أمر كما ،األخبثان يدافع وهو أو ، كما تقدمغضبان

 أموريف  وهكذا،  كما سبقمته منه ضييق حىت بالطعام يبدأ أن والصالة
  .استقصاؤها بعصي كثرية



 

 

٢٠١٦ 



 

 

٢٠١٧ 

  
  

  
  
  
  

  خامسا
 اللغة واألدب والفن

 



 

 

٢٠١٨ 



 

 

٢٠١٩ 

  :نشأة اللغة -
  منشأ أن- اجلهلةني اللغويبعضويتبعهم -يزعم األصوليون يف الغرب 

دث يف برج بابل كما تقول التوراة، ومن  األلسنة الذي ح تبلبلاللغات هو
  .افة ال تزال رائجة يف أمريكاالعجيب أن هذه اخلر

  :وهذا غري صحيح ويدفعه أمور كثرية منها
  .أن اختالف اللغات كان قبل برج بابل املزعوم -١
  .أهلها الربج أصال أن بعض اللغات مل يدخل -٢
  .أن شجرة اللغات واألحباث اللغوية املعاصرة تنايف ذلك -٣
 ال يقر عصرنايف نة لسأنه حىت من كان يهوديا من علماء األ -٤
  ."شومسكيوم نع" ومنهم مثال ،بذلك

 ،أن هناك خالفا قدميا حول اللغات وهل هي اصطالحية أم فطرية -٥
  .ى ا الذي أوح أن اهللا تعاىل هوأم

  :أذكر من ذلك عند املسلمني مثال
ا قال  بينم،أن بعض املعتزلة قالوا إن اللغة اصطالحية تواضع الناس عليها

ا توقيفيةبعض اللغويني إ.  
فطرية اللغوي الكبري بشرية حبتة، وأن قابليتها  إن اللغة يقولوممن 

أن اللغة من  : ويستدل لذلك بأمورها أمهها،"مسكيشونعوم "املعاصر 
  .أو الثعلب مثال أن ينطقا ا  فال يستطيع القرد،خصائص اإلنسان

 ،عليم والتوخيالفهم آخرون قائلني بأن اللغة تعليمية حتصل بالتلقني
 أمامه لنشأ أبكم  بأنك لو عزلت طفال ومل يتكلم أحدويستدلون على ذلك

 وكذلك الطفالن اللذان ،الذي وجدوه يف الغابة" فيكتور"كما نشأ الطفل 
 واخلالف يف ذلك شديد جدا، على أن ،يقال إن الفراعنة عزلومها

كل ة اليت تتجسد يف شيقصد باللغة الكونية العمليات الذهني" شومسكي"
  .نطق بلغة ما، وليس الكالم وحده



 

 

٢٠٢٠ 

  أن إمكانية التعلم فطرية، وأن االكتساب ضروري، واهللا والراجح
 ]٧٨:النحل[ ﴾º   ¹   ¸   ¶   µ   «   ¼   ½﴿: تعاىل يقول

 ﴾@   C   B   A﴿، ]٥:العلق[ ﴾^   _   `   b   a﴿: أآلية، ويقول
نعوم "قديري لعلم وأنا مع تأصوب، " شومكسي"وأن كالم ، ]٣١:البقرة[

ية األمريكية عن  أتعجب كيف انساق وراء الرواية الرمس،وعقله" شومسكي
 حبيل تها ومعرف سبتمرب، مع تصرحيه أن بوش أكثر إجرام١١أحداث 

 ال سيما وأن ،املخابرات اإلمريكية، وسيطرا على املخابرات املصرية آنذاك
فة لنب الدن يقال إنه  سيف العدل، والذي جعلوه خليبحممد صالح امللق

  .عقيد يف املخابرات املصرية، واهللا أعلم
 ، احلديثة أن أقدم اللغات احلية هي اللغة العربيةةيتثبت البحوث اللغوو

 وهي ، وا نزل الذكر احلكيم،حىت أن بعضهم قال إا لغة آدم عليه السالم
  .أيضا لغة أهل اجلنة

  : مها أي هلجتان،مع أن اللغة العربية عربيتان
 وهي لغة عاد ومثود وطسم وجديس وسبأ وسومر ، العربية القدمية-١

 وقدامى ،)أمورافيل( ومحورايب ،إبراهيم عليه السالمآزر أبو  و،وبابل
وقد يسموا ،  وأهل الشام والعراق،املصريني وسكان احلبشة القدامى

 عند  أما أهل الكتاب فيسموا السامية حسدا من،السريانية أو اآلرامية
  .أنفسهم
العربية احلديثة املستعملة من إمساعيل عليه   وهي، العربية املبينة-٢

ء  الذين أقاموا حول ما"جرهم" وهي يف احلقيقة تطور للغة ،السالم فصاعدا
  . قنونازمزم وصاهروا إمساعيل عليه السالم بعد أن جاءوا من

بينة إهلاما وعنها وقد ورى احلاكم وغريه أن اهللا أهلم إمساعيل العربية امل
  .نشأت لغة قريش اليت نزل ا القرآن

زيدا ومن معه أن يكتبوا   وأمر الصديق ، أفصح قريشوكان 
  .املصحف بلسان قريش



 

 

٢٠٢١ 

 مثال كانت ، اليت أمكن فك رموزها حديثا على ذلكوتدل النقوش
، وتسمي "نالصائ" وتسمي الطبيب" مشش"العربية القدمية تنطق الشمس 

 "إهلو" أو "إالل" أو "إلّ" يسمونه واإلله ،"حر" وتسمي الصقر "بس"القط 
 والعربية ما هي ، واحملفوظ اليوم من لغة مصر القدمية يدل على ذلك،"إيل"أو 

 ومجعهم ، حىت أن اليهود ملا جاء اهللا م لفيفا،إال اللهجة العربية ألهل الشام
املعاجم اللغوية الرجوع إىل يف األرض املباركة عمدوا إىل جتديد اللغة العربية ب

  .، ولعل ذلك يأيت له ما هو أكثر تفصيال بإذن اهللالعربية
ي يفكوا ا رموز  العامل أمجع يتعلمون العربية كواآلثاريون اليوم يف
 كحضارة مصر وحضارة اليمن وحضارة ما بني ،لغات احلضارات القدمية

  .النهرين
يف ذلك، وممن حبثها من املسلمني وحبثوا يف لغة آدم عليه السالم وأطنبوا 

  .مصطفى حممود، وبعض الباحثني اللبنانيني
والبحث يف ذلك قليل الفائدة عمليا، على أن كلمة آدم كلمة عربية من 

  .األدمة، وكذا حواء
 كاالجنليزية ،لفاظ العربية دخل اللغات احلية اليوم يف العاملأوكثري من 

  .سبانية والربتغاليةهيك عن اإلفرنسية واإليطالية واألملانية ناوال
تحوير حسب لفاظ ال تزال عربية مع شيء من الكما أن بعض األ

وكان العرب يقولون  ،"هاوس"وش إىل حلمة ر االجنليز ك مثلما حو،اللهجة
  ".وبار"فجعلها الغربيون " عابر"عن أيب عاد 

 وأمثال ذلك مما سيأيت إن ،"هوسا"إىل ) حوصا(فارقة كما حرف األ
  .ء اهللاشا

ربية القدمية أمكن أن يقرأ اللوحات الطينية وإذا استطاع أحد معرفة الع
 ألف لوحة ٣٠ ويبلغ عددها ،اليت كتبها القدامى يف حضارة ما بني النهرين

  . وكذا غريها من النقوش،مكتوبة باخلط املسند



 

 

٢٠٢٢ 

 غريوا ،والعلمانيون بعد أن فكوا رموز النقوش ومنها تلك اللوحات
 هو أبو التاريخ "هريودوت"يا، ومنها ظنهم أن املؤرخ اليوناين نظرم كل

 "سومر"أن املسافة التارخيية الزمنية بني  واوجدكما كان يلقب، و
  .م وبيننا اليو"هريودوت "أكرب من املسافة بني "هريودوت"و

قبل أول احلضارات الغربية  ا هم بأنفسهم إن احلضارة املصريةوقالو
 مث أخذوا يبحثون يف النظم السياسة ، بآالف السنني" اليونانيةاحلضارة"

 عند األمم الدميقراطية نا أود فوج،واالجتماعية واملنجزات احلضارية لإلنسان
 أقدم مما عند اليونان، وعلى ذلك كتب الكروست والباحثان الغابرة

  ".ستيفن ستوكيل"و" بنجامني عيسى خان"األستراليان 
 وأكثر ، عرفها أهل اليمن من قبلحات السحاب مثالأن ناطوجدوا و

وأن ما قاله باليمن أقدم من دلفي بأثينا " أوام"وأن معبد العبادات قدمية، 
، وأن جمرد افتراضات عن اتمعات القدمية "مورجان" و"تايلور" و"فريزر"

مال أن يكون بناة األهرام  وأن احت، أقدم مما كانوا يظنونباألجبديةالكتابة 
 وأا ، وأن جزيرة العرب هي مهد احلضارة،وى من غريهعاد أقهم قوم 

 كانت ريوفة اليوم كالقمح والشعوأن احلبوب املعر أارا،وجا كانت مرو
 مث نقلها اإلنسان، وأن ملوك محري هم أشهر امللوك وهم ، فيها طبيعيابتتن

 محري كان هذا األمر يف( :أجداد الفينيقيني وغريهم، وصدق رسول اهللا 
  .، كما أن اهلجرة كانت من اليمن إىل احلبشة وليس العكس)د إليهموسيعو

 وأن ،"هاين بعل"وهو ال الذي غزا روما كما عرفوا االسم العريب هلانيب
تبعية معروف اليوم من مما هو وهو أقرب،مري دهرا طويالاحلبشة خضعت حل  

  مان، وإىل عهد قريب كانت  لعزجنبار
 ،قدمت أثبتت أصالة اجلزيرة العربيةواحلاصل أن الدراسات كلما ت

  .وسقوط ما يدعيه الغرب من املركزية والسبق
كما تغري نظرهم إىل اللغة والتاريخ تغري نظرهم إىل العصور و

 فعرفوا مثال ما ، وطالبوا اجليولوجيني بإعادة دراستها ففعلوا ذلك،اجليولوجية



 

 

٢٠٢٣ 

 ونظرية التطور ،وي وعرفوا بطالن نظرية التطور العض، العصر الكامربيقبل
 فيما ورمبا انقلب ذلك أكثر ،وهكذا حدث هذا االنقالب العظيم ،الفكري

 هو من يتمسك ،ر أو الرجعي أو غري العلميخ وأصبح املتأ،بعد واهللا أعلم
  !!صل الدين ونشأة احلضارة وأبالنظريات القدمية عن التاريخ

حني ذكر قصة الذي واللغة تتغري زمنيا، وقد أثبت اهللا التغري يف كتابه 
أىن حييي هذه اهللا بعد موا، : مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال

ولكن قدرة اهللا أعظم، ومما يشاهده الناس اليوم وقوع التغري يف احملسوسات 
كما يؤثر احلبل وكما تؤثر عوامل التعرية من الرياح واألمطار يف الصخور، 

  .نا نتكلم العربية كما كان يتكلمها القدماءيف احلجر، وال أحد يقول اليوم إن
 مهما ،"القرآن" ال يتقلب وال يتغري هو  الذيوحنن نؤمن أن الشيء

مدية فكالمها  العصور وتعاقبت األحقاب والدهور، ومثله السنة احملتقادمت
وحي حمفوظ، وأتقن الناس للغة هم مهرة التجويد ذلك العلم الفريد الذي ال 

  ."علي عبد الواحد وايف" ما نطق به الباحث  وذلكيعرفه الغرب
كما عرف الباحثون أن العرب القدامى هم الذين يسميهم املستشرقون 

  .حسدا من عند أنفسهم" الساميون"
نسبة للجد األعلى  السامية ليست جمرد اصطالح أو نظرية بشرية أوو

وام  بل هلا دالالت سياسية وعنصرية حيرص عليها اليهود وأع،سام بن نوح
 القدمية، ومن أهدافها طمس احلديث عن اللغة العربية ،من الدول والباحثني

،  ال سيما احلبشةوالقول بأن مهد احلضارة هو أي مكان غري جزيرة العرب
 ،تر عند العرب وغريهما وتو،وهي خمالفة ملا صح عن الصادق املصدوق 

 والتعميم هو أحد أساليب ، واتفق عليه املؤرخون املسلمون،وحفل به التاريخ
 حىت يف  وهو معروف وال يزال معروفا، غري العمليةالتعمية أو االختفاء

 أو عتبييريب أو أن يعمي نسبه قال أنا قحطاين أو حد ح فإذا أراد أ،األنساب
الفروع أو البطون   ولكن من أي،أزدي، واالنتساب هلؤالء صحيح يف ذاته

  هو؟



 

 

٢٠٢٤ 

 وجب أن نرجع إىل أهل الشام ،ميةوإذا صح أن السامية هي الشا
  .ولغتهم

 ومع أن ، مع تصريح التوراة بأن العرب أخوة لليهودوالغريب هو أنه
 جتد اليهود يف الغرب حيتكرون السامية ،أقل من العرب بكثري اليهود
 وعلى هذا اخلطأ ،لذي يكره اليهودهم، ومن يكره السامية هو عندهم اوحد

  .لعاملي عن حقوق اإلنسانا وإعالا ،تعتمد األمم املتحدة اليوم
  .واللغة اليت أنزل اهللا ا كتابه املبني توضح ذلك

القول بأن العربية القدمية غري العربية املبينة مع اشتراكهما يف بعض و
لفة يف أن القرآن بعضه  جيمع بني األقوال املخت،األلفاظ أو تقارما فيها

 كما ورد يف كثري  وبني كونه عربيا،ان احلبشة أو فارس أو الروم وغريهابلس
 فهو عريب كما ذكر اهللا وما فيه من ألفاظ بغري العربية املبينة إمنا ،من اآليات

 واليت يسميها رهبان الفكر ،هي من العربية القدمية اليت ينطق ا بعض العرب
 اآلرامية أو وإن مسوها" السامية"والعرب مل يعرفوا كلمة ، "السامية"

  .ةالسرياني
 إبراهيم عليه تكلمهاي وقد كان ،اآلرامية هي اللغة العربية غري املبينةو
 ،"كلم عبدك باآلرامي" ويف التوراة احلالية أنه قيل له عليه السالم ،السالم

رامية فاألناجيل اآلوعلى كل حال . ويقال إا لغة موسى وعيسى واهللا أعلم
ألربعة  ذلك جند األناجيل ا، ومع اليونانيةعنألناجيل املترمجة  من اأصح

 األناجيل  بينماة،ي اليونان عند النصارى اليوم كلها مترجم عناملعترف ا
  .اآلرامية حمفوظة يف مكتبة الفاتيكان السرية

 غري أنه ،"معلوال" تدعى اآلراميةويوجد يف بالد الشام اليوم قرية تعرف 
غات أخرى منها التركية  اختلطت ا لاآلرامية فعال إذْال ميكن القول إا 

  .مثال
صلة بني ل أكد ا"الطب املصري القدمي"والدكتور حسن كمال يف كتابه 

اللغة العربية واللغة املصرية القدمية، وجعل ذلك عونا له على اكتشاف بعض 



 

 

٢٠٢٥ 

عاد  ميد القول بأن بناة األهرام هم قو وذلك يؤ،املعادن والعقاقري والنباتات
  .والعلم عند اهللا

 وهي عربية ،"شائن" يسمون الطبيب ار أن الفراعنة كانوذكقد و
 ويظهر ذلك بوضوح يف ترمجة كثري من ، ألنه يصون الصحة،"صائن"األصل 

د أي جيالعقاقري الطبية، وهلذا كانت معرفة العربية ضرورية لعلم اآلثار وال 
اح ملعرفة دا من تعلم أقدم اللغات احلية يف الدنيا، إذ هي املفتبآثاري يف العامل 

حيث ميكن معرفة أعظم آثار الدنيا وأقدمها  ،اللهجات املصرية القدمية
  .وأغزرها

مع أن الكاتب " حجر رشيد"وأهم مصدر اليوم عند الغربيني هو 
  .جمهول واملترجم جمهول

كن مي ، على األرجح عليه السالم)ة املسيحلغ( وملعرفة اللغة العربية
 مث ظلت العربية تتهذب هي العربية غري املبينة،ه السالم أن لغة آدم عليبالقول 

  .على مر العصور حىت بلغت الكمال برتول القرآن الكرمي ا
هو أول املعروفني من الفراعنة، " مينا"ويقول علماء املصريات إن امللك 

ألسرة األوىل، ويشريون بإمجال إىل أنه كان قبل الفراعنة ملوكا اوأنه مؤسس 
ون قوم عاد؟ أو يكون مينا من قوم عاد؟ واهللا تعاىل  يكونسابقني هلم، ومل ال

  .أعلم
وكيف يعثر الكفار أنفسهم على آثار سبئية يف غرب أفريقيا وال تكون 

وكيف يهاجم هاين بعل أوروبا وال يكون اآلثار املصرية ألمة عربية قبل سبأ، 
بية وال  مع أمريكا اجلنوتاجروا وناليمنيون عرفوا غرب أفريقية؟ وكيف يكون

  يعرفون أمريكا الشمالية؟
وكيف  يتعمد بعضهم إغفال العامل الزمين يف تطوير اللغة أو حتريفها 

  وهو ال يزال مشاهدا اليوم؟
  .وإمنا ينشأ التحريف حبسب اللهجة والبيئة



 

 

٢٠٢٦ 

 ،)ديفيد( أما الغربيون اليوم فينطقونه ،عند املصريني هو داود) توت(فـ
د ج وله، وكذلكعلى أص "يهود والنصارىال"أهل الكتاب عامة وهو عند 

ن أصله قولون إالنيل يبل حىت بينة اليت نزل ا القرآن الكرمي يف العربية امل
  .، واهللا أعلم)النخل(

7   ﴿ :وقد أشار القرآن إىل التشابه بني العربية والعربية يف قوله تعاىل
>   =   <   ;    : قوال وجاء يف احلديث وأ ،]٥٩:البقرة[ ﴾8   9   

  .!"حنطة: حطة فقالوا" أن اهللا أمرهم أن يقولوا املفسرين
أول من فإن  ، عربيتني إحدامها قدمية واألخرى مبينةومع كون العربية

  .أخرب كما السالم  إمساعيل عليه لسانه بالعربية املبينة هوفتق 
 اً وأن للبيئة أثر، توقيفية كلهاليست وهذا أيضا يدل على أن اللغاة

 ذلك، وعلى أن اللغة خاضعة لسنة التطور كما ذكر األستاذ علي  يفاواضح
  .عبد الواحد وايف وغريه

 فلما عمل ،ما يدل على بطالن قول التوراة بأن اللغة كانت واحدةك
وإسرائيل اليوم حني جتند ، "بابل" وبلبل برج اهللالناس املنكرات شتتها 

  :اآلراميني يف جيشها بني احتمالني
  .عرب ليسوا يهوداإما أم  -١
جناس اليهودية األصل أم يهود وأكثرهم من جنس غري األوإما  -٢
 ومنهم هم خمتلفو األعراق، أي الغربيون، الذين "االشكيناز" ال سيما ،عندهم

 وبعضهم ليتوانيون، وبعضهم بولنديون، يهود اخلزر الذين منهم نتنياهو
  .لي من بين إسرائوبعضهم روس، وبعضهم أملان، وهكذا، وقليل منهم

ومهما حاول اليهود إخفاء شخصيتهم فإن السحنة نفسها تدل على 
اليهودي ومن ذلك الشعر األسود الذي يظهر حني ترى صورة كوشنر إىل 

األشقر ترامب، دع كون كوشنر عاش يف مستوطنة جانب صهره 
  .يهوديةكما يقال



 

 

٢٠٢٧ 

: كلها ومنهاويف إمكانك اليوم أن ترى أثر اللغة العربية يف اللغات 
 واملاليو  والتركيةالطوارقية واهلوسا والسواحلية واحلبشية والفارسية واألردية

، وال يزال كثري من اللغات احلبة يكتب بيةووغريها، فضال عن اللغات األور
  .باحلرف العريب كما سنذكر إن شاء اهللا

وقد ذهل وفد جامعي ذهب من جدة إىل الصني حينما رأى الكتابات 
ية منتشرة هناك، وقال الصينيون إن العربية كانت لغة العامل، والعملة العرب

اآلن ، إذ يوجد كتابات باألحرف العربية كما رأيتعليها " إيوان"الصينية 
  . لغة عاملية تكتب حبروف عربية٢٥ن أكثر م

واللغة هي وسيلة التواصل، وملا اشترط كرزن على أتاتورك قطع كل 
تاتورك احلروف العربية وغري املعاين العربية، أغى صلة لتركيا باإلسالم أل

 أمان اهللا يف  فعل-لكن مع شيء من االختالف البيئي-وقريب منه 
  .أفغانستان وزياد بري يف الصومال

على أن لذلك جانبا إجيابيا ال يعلمانه، وهو قطع الصلة بني الترك 
ما يتيح ، "امةالكر"والصوماليني باخلرافات والبدع ال سيما املرتدية اسم 

  .الفرصة للدعاة كي يربوا الناس على العقيدة الصحيحة
 يف أي لغة ن االجنليزية مثال، وفيها حرف ليس أكثر مواحلروف العربية

  .، وسيأيت املزيد من التوضيح إن شاء اهللا)الضاد(ـك
، "سرفت" و"أرنست رينان"وممن تعلم اللغة العربية من الفالسفة 

 من الغربيني اليوم يعترفون أن العربية هي لغة وكثريوبعض البابوات 
سون العربية يف املدارس الربيطانية والفرنسية فضال عن املستقبل، ويدر

  .غريمها
 لغة رمسية فيها، وتضع هلا مترمجني واألمم املتحدة تعترف باللغة العربية

، ومع ذلك جند بعض سفراء العرب يتكلمون االجنليزية ويتشبهون معتمدين
 حيث ال يتكلمها وذلك عكس اللغة العربية مثال،األمريكان يف مظهرهم، ب

 ال سيما اليهود بعض وزراء اخلارجية اإلسرائيليني وإال فئة حمدودة من الناس،



 

 

٢٠٢٨ 

 وال يعرفوا، وإمنا تستمع باالجنليزية درعي ال يتحدثونمثل إرييه ا املغاربة
الحتاد  امن دول–ول قائل هم من خالل الترمجة، ويقاإلدارة األمريكية إلي

نت جيشا  ألا لو كو، ال ميكن ألوروبا أن تنشئ جيشا موحدا-األورويب
 وكثري من العجم حيفظون !من عشرة أفراد الحتاجت إىل أحد عشر مترمجا

 اللغة العربية، وقد قابلت بعضهم واختربته، فالسر يتكلمونالقرآن مع أم ال 
  . يبقى إىل أن يرفعه اهللا قرب قيام الساعة يف هذا القرآن العظيم الذينإذ

ويرتبط انتشار العربية وعظمتها بالقرآن ارتباطا وثيقا، فكلما عال 
  .التدين علت العربية، وكلما ضعف ضعفت

 كانت فلما األجبدية أيضاً نقل العربية نع األعداد الغرب نقل وكما
 ومنها كذلك، األخرى األجبديات كانت باء بألف تبدأ العربية األجبدية
 وأجبديتها ،الالتينية تسمى اليت الروم لغة عنها نشأت اليت اليونانية األجبدية

  .)تا با ألفا (،هي
  !!)إخل..  سي يب إي( فهي املعاصرة االجنليزية األجبدية أما
 وهذه ، كما تقدم)السامية (ةيناملب غري العربية يسمي الغرب أن غري
 العربيات يذكرون جتد الغربيني بل ربية،الع املصادر يف جتدها ال التسمية
 دون أن يسموها العربية غري املبينة، أو والقبطية والكنعانية كالسومرية القدمية

  .يذكروا أصل أجبديتها
 يقال اليت ،جبديتهأ الشرق من اقتبسوا املصرية الربديات الروم عرف وملا

 العربية أن قصودوامل أعلم، واهللا جبيل أو) امشر رأس) (أوغاريت (أصلها أن
 رواه مرفوع صحيح حديث ذلك ويف مبنية، غري وعربية مبنية عربية: عربيتان
  .األرناؤوط وكذلك الصغري اجلامع صحيح يف األلباين وصححه احلاكم

 ومتقرر اليونانية، عن نقلوا الذين إيطاليا مشال أهل لغة الالتينية وأصل
 اليونانية ومن املبنية، غري يةالعرب احلروف من مشتقة اليونانية احلروف أن

فيها ألفاظ و شرق أوروبا، على السريلية غلبتوقد  والسريلية الالتينية اشتقوا
  .تركية كثرية



 

 

٢٠٢٩ 

 اإليطالية السيما الالتينية إىل األقرب أا اليوم غربية لغة كل وتدعي
  .املعاصرة واليونانية واالسبانية

 مل وإن الدنيا، لغات للك األصل هي العربية األجبدية أن واملقصود
 عليه مساعيلإ هو املبنية بالعربية تكلم من وأول ،املبينة غري العربية يسموها
  .البخاري صحيح يف كما جرهم من تعلّم وقد السالم

  وحممد مساعيلإ غري وهم ،العرب مع كانوا األنبياء من مخسة أن ورود
  .صلى اهللا وسلم عليهم أمجعني) صاحلو شعيبو هود(

 ملوك أمساء اإ اليت يقال اخل.. هوز أجبد: لاجلم حساب يسمى ما أما
، واهللا أعلم، فهو الصحابة من أحد عن أو مرفوعا أجده فلم الطوفان قيل ما

  .عندي خرب تارخيي حيتمل اخلطأ والصواب
واألرجح عندي أن األمازيغ مينيون من ذرية مازع بن محري لكن البيئة 

 خمتفلة، واألمازيغية نوع من العربية جعلتهم هلجاتراوية مع بعد الشقة الصح
وأن نية االقدمية، وقد جزم بعض الباحثني أا لغة مينية وقال آخرون إا كنع

رب ما جاء يف صحيح من قال أم أصالً عبه احلالية هي عربية، ومما يستدل 
احلديث مع ترجيح ..."  من أهل املغرب اؤوا إىل النيب مسلم أن قوما ج

  .بعض العلماء أن املغرب إمنا هو دول املغرب املعروفة اليوم
ودعوى بعض متعصبة الرببر أم من الروم ال صحة له و إمنا نشره 

  .الفرنسيون ليستعمروا اليالد
والعرب يعتزون ببيام كثريا ويبتهجون إذا نبغ فيهم خطيب أو شاعر، 

 ملا قالوا أم حىت سلمنيامل عند الشعر مرتلة الغربيني عند العجب يثري ومما
 والشعر شعرا، يقول شعب العرب إن: األندلس يف قيمة من ما للشعر رأوا
 أقرها عظمى قيمة اجلاهليني عند كان له وقد ،وأرقاها األدبية الفنون أهم من

 وأصحابه  النيب وكان ،)حلكمة الشعر من إن( : قوله ال سيما اإلسالم،
 الشعراء من كثري ذلك وعلى به، ويتغنون املواقف يف بالشعر يستشهدون

  .حديثا وبالنبطي قدميا الفصيح بالشعر



 

 

٢٠٣٠ 

 أصل أنه يبدو الذي الصعاليك شعر اجلاهلي الشعر أنواع من وكان
  .الغربية، كما سيأيت إن شاء اهللا اآلداب يف املغامرات شعر

 طريق عن يتحدث الذي الوصفي الشعر: الشعر اإلسالمي أنواع ومن
  .اليوم كبرية آثارية قيمة وله احلج،

 يزال ال الذي الرحالت شعر ظهر يبدو ما على احلج رحلة ومن
 ابن عندهم رحلة الرحالت ومن أشهر الغرب، على فيه متفوقني املسلمون

 "كونراد"و" ديفو "إن الغرب اتبعهم كما كتب مث بطوطة، وابن جبري
  .وغريمها

  .فراعنة عرب يدل على أن أصل ال-على ضعفه-وبعض املرفوع 
 فيه أن رجال مسى  ليس موضوعاويف املسند لإلمام أمحد حديث ضعيف

، وليس يف املسند )تسمونه بأمساء فراعنتكم: (ابنه الوليد فقال له النيب 
ن ابن تيمية أن شرط اإلمام أمحد يف مسنده أقوى من  بل بي،حديث موضوع

ل املسدد يف الذب القو"شرط أيب داود يف سننه، وكتب احلافظ ابن حجر 
، واحلديث الضعيف عند اإلمام أمحد خري من الرأي ارد، "عن املسند

 والضعيف عند أمحد وبعض العلماء جيعل للضعيف شروطا ليس هذا موطنها،
هو احلسن عند الترمذي، أي ما كان الراوي خفيف الضبط لكن احلديث 

فيتقوى، واعتقاد  وقد يضم الضعيف إىل ظاهر آية أو حديث صحيح غري واه
بعض احلنابلة املتأخرين أن كل ما يف املسند صحيح خطأ نبه عليه ابن 

، بل فيه الصحيح والضعيف، وبعض أسانيد  وابن الصالح والعراقياجلوزي
املسند أصح مما يف صحيح البخاري، ألن أمحد أجل من أي شيخ للبخاري، 

، وما قد يوجد يف عسالم ابن تيمية رحم اهللا اجلميوقد بني ذلك شيخ اإل
  .غريه وأاملسند من املوضوعات إمنا هو من زيادات القطيعي 

، "الوليد بن مصعب" العرب يسمون فرعون واملقصود أن املؤرخني
حجر "أو النسبة إليها على " اهلريوغليفية"والغربيون إمنا يعتمدون يف معرفة 

ذكر املصادر  وقد تقدم يف مبحث التاريخ،  الذي عثروا عليه حديثا"رشيد



 

 

٢٠٣١ 

  مثالً أن لندن كثري من الناس جيزمبه، ومنها التواتر إذ  لتلك املعرفةالصحيحة
  .اصمة بريطانيا مع أنه مل يرها قطع

إن الذين بنوا األهرام واملسالت املصرية : "خططه"ويقول املقريزي يف 
 وبعض ،، ورمبا صح ذلك"هم قوم عاد" الربايب " مع ما يسميهأدجمهااليت 
  .، واهللا أعلم"ولس بدج" مثل حثني الغربيني يقول ذلكالبا

واآلثاريون اليوم يقولون إن بناة األهرام عاشوا قبل موسى عليه السالم 
Ï   Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç   Æ   ﴿:  ما قال اهللابآالف السنني، وحنن نقول

Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ﴾ ]م مع ، واملهم هو االعتبار بأحواهل]١٣٤:البقرة
  .جواز البحث يف أصوهلم

ومن االعتبار بأحواهلم أن نوقن أن كل حضارة ال تؤمن باهللا وتتبع 
o   ﴿: هداه ال بد أن تزول، وإمنا يبقي اهللا آثارهم لالعتبار كما قال تعاىل

w   v   u   t   s   r   q   p﴾ ]وينبغي أن ننبه إىل ، ]٦٩:النمل
، كما جاء يف  عموم اللغة تؤثر يفأن الكلمة أو الكلمتني من أي لغة ال

 وهي من لغة احلبشة، قاهلا ملن عاشت يف احلبشة" سنا" قال احلديث أنه 
يقال ومثل ذلك يقال فيما جاء يف القرآن من كلمات . على سبيل مداعبتها

وحىت مع ، "إستربق"، و"زجنبيل"، و"سندس"، و"مشكاة"غري عربية مثل إا 
التعريب أحد أسباب إثراء اللغة العربية ألصل فالقول أا ليست عربية ا

اليت أصلها " رادست"وسعتها ومرونتها، ومن اخلطأ اليوم أن نستخدم كلمة 
، على أن تلك الكلمات ال يبعد أن تكون من العربية عريب وهو الصراط
  .القدمية، واهللا أعلم

، وتعلمها كذلك، واجلهل باللغة ينتج عنه  مفيد عموماوفهم اللغات
اجلهل بكثري من معاين القرآن وأسراره، كما يؤدي إىل احنسار بعض 
مفهومات الدين نفسها، دع جهل أكثر الناس مبعىن الدين، وانظر إىل جهلهم 

: مبعىن العبادة مع أن اهللا تعاىل يف القرآن مسى اخلضوع عبادة، قال تعاىل



 

 

٢٠٣٢ 

﴿W   V   U   T   S   R﴾ ]ني ثالثة، وهلذا قيل إن األمي]٤٧:املؤمنون :
من ال يعرف القراءة والكتابة، ومن ال يعرفون لغة غري لغته، ومن مل يسافر 

  .إىل بلد غري بلده
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه كان يفهم العربية من حديث 

 تتقارب ألفاظ بعض مسلمي أهل الكتاب يف أيامه، وأا تقارب العربية كما
  . املعرفة يف الرد على اليهود والنصارى، واستعان ذه"االشتقاق األكرب"

 ألنه ال يأمن  أن يتعلم لسان اليهود أمر زيداًأن النيب (ويف السنة 
خلدمة   لغة أي قومم وهكذا ينبغي تعلُّ،) يف نصف شهر زيد فتعلمه،اليهود
  . كما يفعل املقلدون اا وليس إعجابالدعوة

" نعوم شومسكي" استطاع والعلم باللغة قد يفيد يف جماالت أخرى وا
" اللغة والتطور:  فقطحننملاذا "يف األحياء بكتابه " داروين"إبطال نظرية 

  . بني اإلنسان والشمبانزياالختالف، وبني فيه ٢٠١٥الذي نشره سنة 
 حىت األناجيل ،األوىلوالعربية لغة احلضارة اإلسالمية وكانت لغة العامل 

التشابه بني العربية واهلريوغليفية وما قبلها القدمية عليها تعليقات عربية، ومن 
من اللغات عند املصريني يتبني قدم اللغة العربية، وإمنا أفسد لغة املصريني 

 فجعلوا ،سب اليونانية، وهي عالمة الن)السنيالياء و(اليونان الذين أضافوا 
فهي عند " مناة"، وأما "ريسيأوز" "عزير"، وجعلوا "حوريس" "احلر"

إذا  ، وليس ذلك بغريب"نو"و" تمي"ذلك ني القدامى بلفظها، وكاملصري
علمت أن أصل املصريني هو اجلزيرة العربية مهد كل احلضارات، والعجيب 
أن املصريني القدامى يؤمنون بالقيامة وبامليزان، وبأن عرش اإلله على املاء، 

ومنه خلق اهللا  هو املاء، ل، وأن أول املخلوقاتوبالغيب، وبأن اهللا ليس له مثْ
T   S  R﴿: ، وهذا مما يوضح قوله تعاىلكل شيء    Q  P   O   N﴾ ]٢٤:فاط[.  

كما جيد الباحث التشابه بل املماثلة بني عقائد اليهود والنصارى احملرفة 
 القدامى يف مصر وبالد ما بني النهرين، السيما بنوة عزير نيعقائد الوثنيبني و

z  } |   ﴿: هود والنصارى عن اليواملسيح، كما قال تعاىل



 

 

٢٠٣٣ 

، وقد استطاع  الوثنية، وكذلك عقيدة التثليث]٣٠:التوبة[ ﴾{  ~   �
إثبات أن بين إسرائيل عرب مستدال بأم " جيمس برستد"عامل املصريات 

  ".اهلكسوس"قدموا من الشام، وأم بدو رعاة وهكذا يسميهم املؤرخون 
 عند ة العربية القدميمنوة، وقد دخل يف لغة قدماء املصريني ألفاظ عربي

وهي فتاح، وما يسميه " تباح"، وكذلك وهي التام" أمتو "قدماء املصريني
ن و، وما يسميه املصري"ىابن آو"عرب يسميه ال" مبوات"ن القدامى أواملصري

، والطبيب يسمونه مع ز أيعندهم" مخس" حتف، وكذلك هو" حتب"
 أما اعتقادهم أن عاصمة  سبق،كماأي صائن، ألنه يصون الصحة، " شائن"

 فهو استمرار ملا كان األولون يطلقونه "طيبة"اإلقليم اجلنويب من مصر هي 
هذه : ( فقال عن املدينة، مث حسم ذلك النيب فائقة اجلمالعلى كل مدينة 

  أملد هو جمر-اليونانيون واملصريون وغريهمأي أن ما ادعاه - ،)طيبة
شرت به الكتب األوىل، وطيبة اليونانية قريبة قدمي وب) طيبة(وتفاؤل، واسم 

ثينا، وقد دمرها االسكندر املقدوين، وهي اليوم قرية، أما طيبة املصرية أمن 
  .فامسها اليوم األقصر

كما أن للغة العربية تأثريها على اللغات األخرى، فمثال زكريا هو اسم 
  .أي ذاكر اهللا" ذاكري" لكن معناه يف العربية مبينغري 

ند ا اجلماهريي الذي ال جتده مطلقا عمن عجيب اللغة العربية عمقهو
كم املأثورة عن العرب بل كل املسلمني حيتفظون باحلمن  فالعامة ،الغربيني

، وقد فطن  أو حسان بن ثابت مثال، أو عنترة بن شداد،زهري بن أيب سلمى
سعدي ه أن الفرس يتغنون بأشعار  حني لفت ذهنهلذا األستاذ حممد أسد

ن كان ، وإ عند العرب وهكذا احلال، وهي أشعار قيلت قبل قرون،وحافظ
كثري من العامة خيطئ فيقول إنه شعر أيب زيد اهلاليل، وحىت لو فرضنا أنه من 

 الذي ال يغين به العمال "شكسبري"هالل فهو أقدم قطعا من شعر  أشعار بين
  .جنليز اليوماإل



 

 

٢٠٣٤ 

نون بزهديات أيب العتاهية فيسمعها  يف ر دحلة يتغاملالحونوقد كان 
 ورمبا كان اجلاهليون الرشيد من قصره، وكان اجلاهليون مغرمني بذلك،

 وقد قال امرؤ ، من شعر عاد ومثود واهللا أعلم أخذوا احلكم واألمثالالًصأ
  :القيس

  نبكي الديار كما بكى ابن حزام
  !رهوابن حزام هذا ال ندري من هو؟ وال يذكر الناس شيئا من شع

عن عمليات املخ املوحدة استنبط " شومسكي"ويبدو أنه من كالم 
، وعلم اللغة الكونية حديث مل يعرفه الناس إال "اللغة الكونية"الغرب ما مساه 

 وبه نستطيع إثبات أن اللغة العربية أم اللغات، وأا الباقية عند ،٢٠٠٣سنة 
على العلم كانت كبرية اندثار سائر اللغات، وأن جناية البابوية وإسرائيل 

، ومن  عقائدمهاحني عدال خمطوطات البحر امليت لكي توافق عقائدها
املسلمني الذين ختصصوا يف اللغة الكونية األستاذ سعيد الشربيين املصري، 
ومما يثبت هذا العلم ان اللغات ال تتطور فقط كما أثبت الدكتور علي عبد 

 ومن اللغات املتوقع موا اللغة الواحد وايف وغريه، بل إا متوت أيضا،
االجنليزية، وقد بدأت عوامل املوت تنخرها فعال مثل اختفاء حرف الراء 

 املصطلحات العلمية على موت اللغة، ولن يبقى منها إالالذي هو عالمة 
وبعض الكتاب  ،العامة، كمصطلحات الكومبيوتر مثال، وكذا ما أصله عريب

كاألستاذ مهند الفلوجي، الذي اإلجنليزية توسع فيما أصله عريب ودخل يف 
  . ألف كلمة مأخوذة من العربية٢٥مجع من االجنليزية حوايل 

لكن مع األسف راجت يف السنوات األخرية احلداثة األدبية اليت تريد 
  ."العصرية"أو " املودرن" وتسمى ،أن تقطع الصلة بالتراث كله
، "احلداثة األوروبية "ما يسمىحىت يف الغرب يني وقد أنكر بعض اللغو

وقاوموها بعنف ال سيما وأم يعرفون رموزها وانتماء أهلها، بل رفضوا 
يف  حىت مظهرها الشكلي وهو اتباع الشعر احلر وترك االلتزام بالقافية، فمثال

أتباعه بالقافية يف الشعر " فريلني"فرنسا أوصى زعيم املدرسة الرمزية 



 

 

٢٠٣٥ 

!! ن الشعر احلر إفساد للشعر الفرنسيالفرنسي، وذكر يف مواضع كثرية أ
  .إن ذلك نثر وليس شعرا" فريلني"وقال 

أيضا، منهم باتريك باكونني املرشح   ظهر هلا مناوئون يف أمريكاكما
، وهو كاتب أمريكي بارز نقلنا بعض كالمه يف الرئاسي للحزب اجلمهوري

  .غري هذا املوضع
 القافية والوزن كالشعر  وليس على،والشعر االجنليزي يعتمد على النرب

العريب، وتقليده ما هو إال مظهر من مظاهر التغريب، والكثري من شعراء 
االجنليز املشهورين نشأ نشأة دينية أو درس يف معهد أو كلية الهوتية، 

، وأكرب شعراء االجنليز هو تعصبون على اإلسالم أو جاهلون بهومجيعهم م
 أصله وخيتلف االجنليز أنفسهم يف، "شيخ زبري"شكسبري الذي يقولون إنه 

الذي " بايرون"اختالفا كبريا، واهللا أعلم، كما أن من شعرائهم البارزين 
  .حارب العثمانيني مع اليونان

وميكن اآلن ألي ناظر أن يقارن بني ما هو موزون مقفى من شعر متيم 
  .وال مثال، وبني ما هو من الشعر املرسل، ليعرف أيها أكثر وقعا وقبالربغوثي

 إىلولكون الوزن والقافية ال بد منها يف الشعر العريب، عمد العباقرة 
  .اكتشاف علم العروض

رحم اهللا اخلليل بن أمحد الفراهيدي الدوسي الزهراين، ما أكثر و
 ومنها ما قيل أنه مر بسوق احلدادين فسمعهم ،إبداعاته وما أحد ذكاءه

 ، نعم ال ال،نعم ال" : وزن فخطر يف باله أن طرقهم على،يطرقون احلديد
أي  ("ن فعول مفاعيلنفعول مفاعيل"، وهذه على وزن " نعم ال ال،نعم ال

عرفة أوزان العرب، فوضع مل" العروض"فقرر أن يضع علم ، )البحر الطويل
 وجعل لكل حبر وزنا، ومن البحور ،علما كامال قائما بذاته قسمه إىل حبور
 استنباطا  كله ذلكوفعلاب واألوتاد، ما هو مشطور أو جمزوء، ووضع األسب

 بعقله الفذ، مث جاء تلميذه األخفش فلم جيد ما يزيد يف علم العروض إال حبراً
  !"البحر املتدارك"واالستعمال مسي واحدا قليل األمهية 



 

 

٢٠٣٦ 

والشيء امللفت للنظر أن اللغويني األوائل كانوا على عقيدة صحيحة 
 ومل يظهر الفساد يف عقائد اللغويني إال كاخلليل والنضر بن مشيل وأيب عبيدة،

  !! بظهور عقيدة املعتزلة وترمجة املنطق الصوري اليوناين
  :األدبية دع االنتماء السياسيوهنا نذكر بعض آثار احلداثة وعيوا 

  . الغموض املتعمد والضبابية-١
 احندار الشعر العريب فلم يظهر بعد شوقي وحافظ وال بعد الزهاوي -٢

  . يف مصر والعراق مثال من يقارم-أمثاهلم كثريو- والرصايف
 تفشي العامية يف الغناء والتمثيل حىت كادت الفصحى مل -٣
  .بالكلية
، بل املوزونة واملقفاةنزار قباين وغازي القصييب إمنا خلدت أشعار  -٤

 لغازي القصييب مع شدة إعجابه برتار إال موزونا مقفى، إنك ال جتد شعراً
  .، واألستاذ عبد الرمحن العشماوي األصيلعر املقاومةوكذلك ش

 املزعومة تفقد الشعر عذوبته وموسيقاه ويصبح كالما ال ةداثاحل -٥
  .قيمة له

أما يف أوروبا فظهرت مدارس كثرية متناقضة ابتدأت مبا يسمى األدب 
اإلنساين ضد ما كان يسمى األدب اإلهلي الذي ال تقول الكنيسة بغريه، 

  .إلنساين قد يسمى الكالسيكي إذ هو إحياء آلداب اإلغريق والرومدب اواأل
 الشعر  فيهاومثلما ظهر يف أوروبا شعر كالسيكي ورمزي ظهر

الفرد دي "و" المرتني"و"  هوجوفيكتور" الذي كان من زعمائه ،الرومانسي
، كما ظهرت "تسكي"و" جلكو"و" شيلي"و" وزدروث"، وكذلك "موسيه

وهو الذي " امييل زوال"ان من زعمائها الروائي اليهودي املدرسة الطبيعية وك
وغريها من الروايات، ودافع عن الضابط اليهودي " احلانة"و" األرض"كتب 

، ومن أهم خصائص الرومانسية اخلروج على التقاليد "ايفوسرد"اخلائن 
  .الشعرية املوروثة عن اليونان، واجلنوح إىل اخليال والتغين بالطبيعة



 

 

٢٠٣٧ 

 ه بأن،دب يف عصر االنبعاث أو عصر النهضة يف الغرب وغريهويتميز األ
بة يف النهاية للخري والفضيلة، وجعلوا ذلك ستارا للمسرحيات اليت جيعل الغلَ

تتهكم بالدين أو فيها من اإلباحية واون ما حتمر له اليوم خدود ممثالت 
  . حياء يتجرأن عليه بالن أن ممثالت مسرح الرويال وغريه كهوليود، غري

وكل أدباء الغرب ومدارسهم عانوا من األزمات النفسية اليت وصلت 
، احلداثي اللبناين، ببعضهم إىل حد االنتحار، وتبعا هلم انتحر خليل حاوي

 النفسية األديب الشهري ومن الغربيني الذين عانوا من االضطرابات
هذا جزء ، و"فرجينيا وولف"، كما انتحرت احلداثية الربيطانية "تولستوي"

  . أعرض عن ذكر اهللانمن املعيشة الضنك مل
وبعد الرومانسية ظهرت الواقعية، مث ظهرت مدارس الالمعقول ممثلة يف 

  ".الرمزية"احلداثيني، كما تفرعت مدارس كثرية من أمهها 
منها عريب % ٥ هي اللغة االجنليزية اليتاليوم وأشهر اللغات احلية 

منها فرنسي خاصة املصطلحات % ٣٠السيما املصطلحات العلمية، و
، لباقي من الالتينية أو لغات أخرىالسياسية واالجتماعية والتجارية، وا

  .وسبب انتشارها عامليا هو أا لغة أمريكا وأتباعها
 ومع هجنتها ليس فيها بعض ، كما سيأيتواالجنليزية لغة هجني

 ورمبا نطقوا  ومع ذلك يكتبوا وحيفظوا،،احلروف، وفيها حروف ال تنطق
الثالثة حروف حرفا واحدا، واحلرف الواحد قد ينطقونه على نوعني من 
النطق، مرة كذا ومرة كذا، كما أن احلرف الواحد عندهم قد ينطقونه 

، وال جتد معجما اجنليزيا إال ويضع اللغة املنطوقة فتحة، وقد ينطقونه ضمة
  .العربيةغة مساع وليست لغة قياس ك لوهي، إىل جوار املكتوبة

 قد يتعلم هذه اللغة  من العربوالعجيب أن بعض من جيهل اللغة العربية
وقد يلتقي مسلمان ويتكلمان ا ،  وحيرص على االبتعاث إىل بالدهااهلجني

، وبعد خروج بريطانيا من االحتاد األورويب وال يتكلمان بلغة القرآن الكرمي
بيني عنها، ومل يبق متمسكا ا  ذه اللغة، وازداد ختلي األوروقلّ االهتمام



 

 

٢٠٣٨ 

،  من املسلمنيمقلدو الغرب إال امبريطانيا وأمريكا وما تفرع عنهخارج 
سيما يف   ال، ممن ليس عربياوقد رأيت وقابلت كثريا ممن حيب اللغة العربية

، ويف باكستان واهلند وتركيا وأندونيسيا، بل يف أفريقيا كلهاوتشاد وأريتريا 
نفسها، ومعرفة اللغة العربية مفخرة يف كل دولة، أما وسيا وأمريكا يف ر

  .نفسها فضال عن غريهاهم اجلهل بلغتهم مريكان فيغلب عليالغرب واأل
من الربيطانيني ال جييدون التهجئة، % ٤٠ويف دراسة حديثة أن 

 أم جعلوا امتحان ،األمريكية" هارفارد"وحدثين أستاذ سابق يف جامعة 
 أن يكتب الطالب امسه كتابة صحيحة فقط، ومع ذلك القبول يف اجلامعة هو

  . الطلبةبعضرسب 
ولكي يفهم االجنليز ما كتبه شكسبري وأمثاله قبل قرون قليلة يترمجونه 

قاله، إىل االجنليزية املعاصرة، وأنا وجدت صعوبة يف قراءة شكسبري كما 
  . إىل االجنليزية املعاصرة شعره يف قراءة ترمجاتوجدت يسراًو

" ريد هونكهغس"تأليف " طع على الغربعرب تسمشس ال" كتاب ويف
" مشس اهللا"كثري من األمساء اليت ال تزال عربية حىت اليوم، وقد مسته هي 

ولكن املترمجني ترمجوه غري ذلك، فقد كان ذلك يف وقت انتشار الفكر 
  .اخل... لنب، سكر، ليمون: تلك األمساء ومن ،القومي

العربية " ثور"ن جتد عند األوروبيني كلمة وإضافة إىل ذلك ميكنك أ
اليت ينطقوا " سالفة"، كما جتد اسم "مناخ"، وكذلك كلمة نفسها

مبعىن " ركفَ"، كما جتد كلمة "كاميل" ينطقوا  قداليت" كامل"أو ، "سالفا"
  ".فريد"غطى، واسم 

بطرس "من ذلك مثال و" برج"ومما يكثر لدى الغربيني اليوم مصطلح 
وهي عربية ، والربوج مذكورة يف القرآن، "كسمبورجلو" "هامربج"و" برج

  .تعين احلصون العظيمة
ومل يقتصر أثر العربية على ذلك، بل دخل املصطلحات االجتماعية مثل 

" مسك"و" مست"ا أصله عريب وال يزال مم، و"بلد"، و"شريف"، و"نبيل"



 

 

٢٠٣٩ 

ميائية مثل دخلت املصطلحات الكيكما ، وغري ذلك مما ال حيصى، "قطن"و
 وكحول، كما دخلت املصطلحات الفلكية واجلغرافية مثل أرض، ،ليق"

 ،فر وجربص(وكثري من أمساء النجوم، وكذا مصطلحات رياضية مثل 
  .)وخوارزميات

مجل، غزال، : ومن األمساء يف االجنليزية ما أصله عريب وال يزال مثل
فينطقونه " انشيط" أو ،"كات"فينطقونه " قط"جن، وبعضها حرفوه مثل 

، "إتر"اليت ينطقوا " عطر"و، "كويف" أو قهوة اليت ينطقوا ،"نتااس"
، وأخذوا "لكن"أي " بس"اليت أصلها " بت"وأخذوا من العامية العربية لفظ 

 كما أم ينطقون غرناطة "أالس"وهم يكتبوا " خالص"يف روايام كلمة 
  ."سرياكيوز"وسرقسطة " اناديرج"

ء يف الغرب ال تزال عربية، وبعضها حرفوه حبسب لغتهم وبعض األمسا
، "شاآي"، وعائشة اليت ينطقوا "فادميا"فاطمة اليت ينطقوا : أو هلجتهم، مثل

  ."ماري"ومرمي اليت ينطقوا 
  : االجنليزيةواخلالصة أن اللغة

  . منها العربيةهجني من لغات خمتلفةلغة  -أ
قها كما يتلفظ ا األطفال ربية وتنطف األعالم العلية حترفْ لغة ط-ب
  والقاضي، بل يقولونوعبد احلكيمال صاحل ، فاالجنليز ال ينطقون مثالعرب

 األطفال عندنا، والغريب كما ينطقها، أي "، والكاديوأبدل هكيمساله، "
يف املستشفيات، وأن األعمال أم يكتبون األمساء هنا باالجنليزية حىت 

  . االجنليزيةالتجارية لغتها غالبا
ومما يدل على أن العربية هي أم اللغات أن كلمة أب أو بابا هي 

باب، ومام، : أما أطفال االجنليز فيقولوناملستعملة اليوم عند الكاثوليك، 
كما ينطقها األطفال العرب، وهذا من األدلة اليت ميكن االستدالل ا على 

بية يف السنسكريتية ال تزال، كما أن الكلمات العرأن العربية هي لغة الفطرة، 



 

 

٢٠٤٠ 

ومنها أن دينهم هو الربمهية نسبة إىل نيب اهللا إبراهيم عليه السالم، على أحد 
  .األقوال
شركهم أيضا عبادم واحدة ومما يدل على أن اللغة واحدة هو أن و

واحد، فعبادة الكواكب اليت كان عليها الصابئة يف اهلالل اخلصيب هي أيضا 
يوم يف اليابان بانيون القدامى، وال تزال األهرام موجودة إىل الما كان عليه اليا

  .وأمريكا اجلنوبية، وهلا ارتباط وثيق بالكواكب
 للكتاب "جيمس" لغة متغيرة فلو قارنت مثال بني طبعة امللك -جـ

، مع أن تلك  وبني اللغة املعاصرة لرأيت الفرق واضحا بينهما،املقدس عندهم
، فالضمائر مثال اليت يف طبعة امللك حلديثة كما يقالالطبعة باالجنليزية ا
" كانتر بري"أو كتاباته مثل حكايات " شوسر" أما شعر ،جيمس غريها اآلن

، وعامل  تترجم إىل اللغة املعاصرة اليوم فالبد أن،"شكسبري"أو مسرحيات 
  . االجنليزية ألنه ليس هلا كتاب حمفوظالزمن ال بد أن يؤثر يف
 يف موت اللغات يؤكد أن االجنليزية ستموت، واهللا وبعض الباحثني

" عطا اهللا"هو " كسبريش"املذكور يف مسرحية " لّوتيأو"ن إيقولون ، وأعلم
  .واهللا أعلم

 إن الروم مسوا شهورهم بأمساء من العربية مثل كانون، ويقولون
  .، والعلم عند اهللا"مايو"إخل، وكذا شهر املاء .. شباط

، ففي إمكان جونة، ولكنها ليست صعبة كما يروواللغة العربية واسع
 الكلمات فيها، فيفهم ما يقوله الناس ما بني احمليط  أهممن جيهلها أن يتعلم

، ومن اللغات الصعبة يف العامل اليت يقر أهلها  واحمليط األطلسياهلندي
اليونانية، وبعض اللغات ال تكتب كتابة بل والصينية، واليابانية، : بصعوبتها

  !!رمسها أهلها رمسا ومع ذلك مل يتخلّ أهلها عنهاي
  "فيال سباز" الكاتب اللغوي اإلسباين ،وممن عرب عن إعجابه بالعربية

 أن الناس من البحرين إىل وا حيث وجد آخروننوغربيوقد عجب 
ن م كذلك حىت يف عما يتكلمون لغة واحدة، والواقع أ كما قالاملغرب



 

 

٢٠٤١ 

حة الدول العربية وحدها أكرب من مساحة  مساوموريتانيا، ونضيف أيضا أن
قارة أوروبا، وأن العرب سيكونون أكثر من األوروبيني عما قريب، وأن 

  .العربية ستعود لغة العامل األوىل كما كانت
  :ورحم اهللا حافظ إبراهيم إذ يقول على لسان اللغة العربية

 هيف أحشائ أنا البحرنكَام أَلُوا   الدرلْ سفَايتفَهدص نع اصوالغ   
ا لغة اشتقاق وقياس ال يتناهيان، ففي وسعك ومن األدلة على ذلك أ

، أو "تليسكوب" بدال من "جمهر"أو " دربيل"أن تقول منظار بدال من 
  .، وهكذا"فاكس"ناسوخ بدال من 

ومن العجيب أين قرأت أن بعض الغربيني قال عن آخر أنه جييد اللغة 
 وليس هذا بغريب على من يعرف جهل كثري ،اخل.. ة اللبنانيةالسورية واللغ

  .من الغربيني
والتراجع املالحظ على أمريكا اليوم سياسيا وعسكريا واقتصاديا 

الدستور األمريكي ال ينص على لغة يصحبه أيضا تراجع لغوي ال سيما وأن 
 مثال، "ليفورنياكا"موحدة للبالد، فبعض الواليات تتكلم املكسيكية كوالية 

" ثنائية اللغة"سباين، واألمريكان يعترفون مبا يسمونه وبعضها تتحدث اإل
واألفارقة فيها أحدثوا هلم لغة خاصة، هذا يف حني أن الربيطانيني يقولون إم 
يتكلمون الفصحى، أما األمريكان فيتكلمون العامية، وبني اللهجتني فروق 

 "سكوتلنده" ل إن ما ينطقه أهل، وبعض الباحثني اليوم يقونيعرفها املختصو
  .هو لغة وليس جمرد هلجة

وال يزال األمريكيون يستخدمون امليل يف قياس األطوال، وهو عريب 
اللغة الالتينية اليت يسميها اإلمام و والصحابة الكرام،  استخدمه النيب ،قدمي

، فأنت جتد مثال األلف فيها ألفاظ واستعماالت عربية" اللطينية"ابن حزم 
والالم أداة التعريف العربية يف كثري من اللغات الالتينية، ومن األقوال 

وبعض اللغات األوروبية املشهورة عندهم أن العربية أم األسبانية والربتغالية، 
ال تزال حمتفظة بالكلمات العربية، ولو أنك جتولت يف اليونان وإيطاليا 



 

 

٢٠٤٢ 

 ويف املطار يقول، "درهم"أي " درامخة "وأمثاهلا لوجدت ذلك، مثل لفظة
وهذا غري ما يوجد يف كل أي مسكني فقري، " مسكينو فكريو "لونلك املتسو

اليت " عشتروت"أي حبل بالعربية، وكلمة " كيبل" كلمة اللغات الغربية مثل
 مصطلح وكذا، "عزير "اليت هي" ريسيأوز"وكلمة " العزى"يقال إن أصلها 

أصلها " غرينادا"، و"جمريط"لها أص" مدريد"، و"اآلجرومية "أي" جرامر"
 واهللا أعلم، أما كلمة ،أي الصقر" احلر"هو " حورس"ن أ، كما "غرناطة"
وقد ) مي(، وكذلك اسم مبعىن سفينة فال تزال على أصلها العريب" فلك"

  ."كاف"ينطقها الغربيون فالعربية " كهف"كلمة أما ، )ماي(يقولون 
هو مأخوذ عن اإلسبانية و" عمر"ويف أمريكا اجلنوبية يكثر اسم 

 "سافاري" ومن األمساء العربية عند الغربيني املأخوذة عن لغة أهل األندلس،
 وهو يطلق على الرحالت، ويسمون به أنواع السيارات، وكذا )سفري(أي 

  يسمون اجلنة وكل مجيلني الغربيأن كما لينا،"اليت ينطقوا " لينه"
يف " ميلتون" الشاعر الكلمةه ، وممن استخدم هذ"فردوس"أي " يسبردا"
، "ميكال"يقولون إن اهللا أوحى إىل ، والغربيون اليوم "الفردوس املفقود"
، "ميخائيل"أو " ميشيل"أو " يشالم"ذين حيرفوما إىل لال" يوسف"و
، ونيب اهللا "ديفيد"حيرفونه إىل " داود"، ونيب اهللا "جوزيف"أو  "جوزف"و

ويقولون إن أصله " جون"يكثر عندهم اسم ، و"زليمان"سليمان حيرفونه إىل 
، "خسرو"وال " وحناي"، أي حيي عليه السالم، أما العرب فال يقولون "حنايو"

 التوراة بل يقولون عيسى أو ، وال يقولون عيسو كما يفبل حيىي وكسرى
  .، وهو جد الرومعيص

" ر جيحون" يغريوا االسم كليا كما فعلوا إذ غريوا والغربيون إن مل
ابن "، و"فريوشأ"إىل " ابن رشد"إم حيرفونه كما حرفوا ، ف"موداريا"ىل إ
إىل " سرقسطه"، و"اجاإمم"إىل " ابن ماجه"، و"زورـآفن" إىل" رهز
  ".لونيااكات"إىل " قطلونية"، و"سرياكيوز"



 

 

٢٠٤٣ 

ر "وحرفوا ، "اسفلت"العربية إىل " زفت"كما حرف الغربيون كلمة 
  .وغريها" دانوب"إىل " الطونة

 ،فون بعض كلمام خاصة إذا كانت مهجورةذ حىت اليوم حيوالغربيون
أو ذات أحرف كثرية، ويعممون ذلك على القنوات والصحف واإلذاعات 

   . العتمادهواملواقع وحنوها
 ومن األمثلة على ذلك ،كما أن الغربيني ينتسبون إىل الشرق كثريا

" توري"ان، أو سبة إىل عمن" وينأم"نسبة إىل عسقالن، أو " أسكلوين"قوهلم 
 مثل  أو قريبة األصل العريبعلى باقية، ولديهم مصطلحات "صور"نسبة إىل 

، وإذا أعجبهم الشيء "أنف العرتة"أي " انفلونزا"، أو للشيء اجلميل" فاين"
  ".فين"قالوا 

 األفكار وانتقال الناس بني للتواصل وسيلة جعلها اهللا من نعمة واللغة
  .جليل جيل من

 بينهم فيما يتحادثون قد الناس أن منها ،كثرية لعوامل اللغة ضعختو
 عاميات أو هلجات إال هي ما اللغات بعض وأن املكتوبة، اللغة غري بلهجة

 اللغة من عامية إال هي ما االجنليزية اللغة إن يقال فمثال. أخرى لغات من
 العرق جيمعهما عمومة أبناء واألملان االجنليز أن املعروف ومن ،القدمية األملانية
  .األم الالتينية للغة عامية هي بدورها اللغة وتلك ،)االجنلوسكسوين (املسمى

 ،االجنليزية اللغة على احلجاج فيجربون احلرمني بالد يف املستغربون أما
  .ينطقوا ال أم مع

 كبري قطاع يتكلمها إسالمية لغة بأي اإلرشادية اللوحات نويكتب وال
 احلج كلمة حىت بل ،)اهلوساوية أو املاليو لغة أو األردية لمث احلجاج من

 مترمجة يكتبوا اللغات كل يف املسلمني كل بني عليها امع نفسها
  )!بلجرام(



 

 

٢٠٤٤ 

 مثلةاأل ومن بريطانيا، داخل خمتلفة هلجات هلا احلالية االجنليزية أن مع
 ال لغة هلم ويلز أهل إن بل ،"سكوتالنده وأهل "ويلز" أهل هلجة ذلك على

  .غريهم يفهمها
 أن بعد ،منهاجها ضمن العربية اللغة إدخال يف تفكر اليوم وبريطانيا

 إليها اهلجرة قيود خففت أا ولو ،عادية غري كثرية فيها ا الناطقون كثر
  .أكثر بالعربية املتكلمون لكان

 يف جتد أن املعتاد من وأصبح عاملية، ظاهرة والثقايف اللغوي والتنوع
  ."العربية نتحدث حنن "عليها مكتوب لوحات أمريكا ربغ

 كما كافة، الشعوب عند القومي واالعتزاز االستقالل مظاهر من واللغة
 أناو الفكرية، والتبعية السياسي االستعباد على دليل اللغوية التبعية أن

 "السعودية أرامكو" وغريها الطرق على) أرامكو (شركة تكتب أن أستغرب
 من األميني من املستخدمني على حىت باالجنليزية التحدث رضتف أا مع

 حني قليال االستغراب هذا وخف. العربية لغتها كانت اليت مسارك شركة
 ألسهمها املالك كان أيا أمريكية شركة اقانوني أرامكو شركة أن علمت

 هذه تباع أن األمريكان يريد ذلك ومع فقط، األسهم اشترت إمنا والسعودية
، فإذا كانت حقًا جاستا قانون يشملها لكي نيويورك بورصة يف هماألس

  .سعودية فلتتكلم العربية كما كانت مسارك
 مةلك الفرنسيون منهم تعلم الثانية احلرب يف باريس األملان دخل وملا

 غرامة وفرضوا مةلكال هذه منعوا باريس استعادوا ملا الفرنسيني لكن ،أملانية
 العربية الدول يف موجود غري األسف مع وهذا ت،فاختف ا ينطق من على
  :يدعي العربية بعضها إن بل

  واللسان واليد الوجه غريب   فيها العريب الفىت ولكن
 ،وهذه الغربة ال جتدها عند أعداء اهللا اليهود، فإذا هاجر إليهم أحد

  .أدخلوه أوال دورة يتعلم فيها اللغة العربية احلديثة



 

 

٢٠٤٥ 

 ،كبرية كانت ولو العقول ميسخ واإلعالم ،معظي تأثري هلا الكلمةو
 كيف )بلري توين زوجة أخت( حمترمة وصحفية عاقله سيدة إىل مثال فانظر

 حيث اهللا رام إىل بالذهاب املؤسسة كلفتها ملا ،الفلسطينيني من توجست
 اإلعالم يقوله ما عكس الفلسطينيني وجدت وملا ،قيل إم إراهابيون

  .أسلمت
 كما كان الباطل من الكلمات آالف تدفع احلق نم الكلمةكما أن 

  . الفاحتني والدعاة األولون ورسلُ، وأصحابهالنيب 
 بن بكر أبو عاشوللمسلمني السبق يف الدراسات اللغوية املقارنة، فقد 

 مقارنة استطاعلكنه  ،)املائتني بعد أي (اهلجري الثالث القرن يف وحشية
 وعرف املصرية، اهلريوغلفية ومنها العربية، باللغة قدمية لغة مثانني من أكثر

 من ذلكب ويعد ،قرون عشرة حوايل بعد إال الغرب يعرفها مل يةولغ أسراراً
  .اللسانيات يف الباحثني أقدم

ليس يف العربية فعل الكون الذي من الفروق بني العربية واالجنليزية أنه و
بدون  يفهمه السامع  فالعرب حتذف ما هو بدهي أو،البد منه يف االجنليزية

 وصدق الشافعي ، فهم يقولون زيد قائم وال يقولون زيد يكون قائما،ذكر
  ".منطق العرب يف لغتها: "رمحه اهللا حني قال

  .كما أا كانت لغة العامل وستعود كذلك بإذن اهللا
 حتدث معه بالعربية اليت ، الثاين امللك األيويب الكامل"فردريك"وملا قابل 

  .زعيم احلملة الصليبية آنذاك ،"فردريك"كان جييدها 
وجيب علينا اليوم أن حني اللغة العربية وننشرها وأال نسمح للعامية أن 

ا مثل سعيد عقل وأتباعهتنتشر أو تكتب كما فعل دعا.  
يضطر الغربيون إىل ترمجة آدام اليت حنمد اهللا على أا لغة ثابتة بينما و

 ويظهر أم بعد حني ، كما سبق اللغة املعاصرةقبل ثالثة أو أربعة قرون إىل
 ،"امللك جيمس" أي طبعة ،سوف يضطرون لتغري الكتاب املقدس عندهم



 

 

٢٠٤٦ 

زية املعاصرة وليس بطبعة مثال باإلجنلي" كتاب احلياة"وحنن اليوم نقرأ 
  .اليت نعدها قدمية، "جيمس"

بل هذا يف حني أنك تقرأ الشعر اجلاهلي وكأمنا قيل باألمس القريب 
عزرا "و" بودلري " بكالمتفهمه أكثر مما تفهم ما يسمونه الشعر احلر املتأثر

 وبني قصيدته ، وقارن بني شعر السياب املوزون،وغريهم" إليوت"و" دنباو
  .مثال"  املطرأنشودة"

" الاكري"وحدثين بعض املسلمني اهلنود أن الوالية اهلندية املسماة اليوم 
 ،فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا" خري اهللا "كانت هندوسية حىت قدم الشيخ

، وحيرص كثري من "الاكري"ومسوا واليتهم بامسه وال تزال حىت اليوم يقال هلا 
 أمانتهم وإخالصهم يف ن ويتناقلون احلديث ع،لى استقدامهمالناس هنا ع

العمل، وحدثين ما ال أحصي من الفلبينيني أن عاصمة الفلبني اليوم املسماة 
باسم " فلبني " الدولة، وإمنا مسيت"أمان اهللا"بناها املسلمون ومسوها " مانيال"
" البوالبو"ل سلطان هذه الدولة املسلم تاخلامس ملك إسبانيا، وقد قَ" ليبيف"

وقالت الكنيسة إن الوثنيني قتلوه، فاملسلمون "ماجالن" اخلبيث املنصر ،
عثمانية القائمة آنذاك أن يطوق الدولة ال" ماجالن"عندها وثنيون، وقد أراد 

وأنفق البابا تكاليف رحلته لتطويق ، من الشرق، وإمنا أرسله الكاثوليك
وقد تعلمنا يف مناهجنا أنه قاهر البحار، وأنه مكتشف بعض الدولة العثمانية، 

، واألمثلة على ذلك كثرية، واملختصون يعلمون أكثر مما ورد الطرق البحرية
  .هنا

 وهو"ويقال إن أصلها " أوكيه"ني ي قول الغربومما يقال إن أصلها عريب
  .نيو العرب أو الغرباختصرها، مث "كذلك

" رفقة"حيرفون كما ، "أليك"نه  ينطقولكن" علي" حىت اليوم بقي ومما
، وفاطمة "مادلني"، وادلية إىل "اشيل"إىل ر" راحيل"، وحيرفون "ربيكا"إىل 
، وبعض األمساء ال زالت "آيزا" أو "آيشه"أو " آيشا"، وعائشة إىل "فادميا"إىل 
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 يف "آمني"عربية حىت اليوم، مثل ساره وليلى ونورة، وال تزال كلمة 
  .األناجيل

 ملا ناجيل أيضا مجلة ينسبوا للمسيح عليه السالم وهي قولهويف األ
بكر   وقد قال أبو،هي اإلله" إيل"، و"بقتينشإيلي إيلي مل : "صلبوه بزعمهم

واهللا ما خرج هذا من : "ع بعض قرآن مسيلمة الكذابملا مس الصديق 
 كلمات عربية مذكورة يف مصادر  وأمثاهلا"األيل"و" اإلل"، أي إله، و"إلّ

 ، أي جبل اإلله، وقول"إالل"كثرية، والعرب يسمون جبل عرفات جبل 
  .العربية" شبكتين"أي " بقتينش"عربية ال تزال معروفة، و" لم "املصلوب

شعوب اإلسالمية يف شرق األرض وغرا على اللغة وقد أقبلت ال
العربية اليت مل تكن يف اجلاهلية إال يف جزيرة العرب وبعض أطراف الشام 
والعراق، وقد بقي لدى بعض العلماء شيء من اللكنة األعجمية مثل ما 

  .حيكون عن مكحول 
وللمسلمني السبق يف جعل اللغات عائالت، فقد نص اإلمام أبو حممد 

ن حزم على أن اللغات أُسر، كما أن هلم السبق يف علم مقارنة اللغات كما ب
فعل ابن وحشية، وهلم السبق يف جمال اخلطوط املختلفة، وال تزال املقارنة بني 

  البن الندمي مثال،" الفهرست"اخلطوط موجودة حىت اآلن يف كتاب 
 العربية واخلط العريب آية يف التشكيل والزخرفة، والكلمة الواحدة يف

 ميكن أن تكتب بأنواع خمتلفة من اخلط كالنسخ والرقعة والثلث والديواين
اخل، وال يزال الغربيون حىت اليوم يستخدمون اخلط ... والكويف والفارسي

سيما على األلبسة أو املفروشات أو األواين وما أشبه  العريب يف الزخرفة ال
، )إما كبري وإما صغري ( فقطاثنانذلك، يف حني أن اخلط باإلجنليزية مثال 

 أن يكتبوا على الفنادق أو الشركات أو العمالت أو األندية  املقلدونويضطر
  .احدمهبأ

ونظرا ألن اإلسالم حيرم تصوير ذوات األرواح، وملا يتميز به اخلط 
العريب من مجاليات انصب اهتمام املسلمني على الزخرفة والتشكيل عن طريق 
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نيني اخترعوا الطغرة، وكان لكل خليفة عثماين طغرته احلروف، مث إن العثما
  .أو طغراؤه، وهو التوقيع أو الشارة اخلاصة

 ويقال إن أصله املسماري واهللا تعاىل أعلم، وهو مع ،واخلط العريب قدمي
  .قدمه ثابت ال يتغري

وقد قال بعض األمريكيني يكفي أن تكتب أي اسم بالعربية دون حاجة 
  .إىل شعار

 املذكورة يف سورة "إرم"ليست هي " آرام"ن يعلم أن مملكة وينبغي أ
قد غلبت عليها  الفجر، وأن العربية اليوم وإن كان فيها ألفاظ عربية كثرية

لغة اليهود األملان، وال تزال منها ألفاظ عربية رمبا حرفوها مثل " اليديشية"
 "مريكفا"اليهود كبة اليت ينطقها ، أو املر"سهاآرت"األرض اليت ينطقها اليهود 

وهي مجاعة غري ، "ناطوري كارتا"مجاعة ، وعند اليهود وهي دبابة متطورة
، فالناطور هو معروفة مشتهرة عربية  كلمةفهي" ناطوري"فأما صهيونية، 

  :ل املتنيباحارس العنب كما ق
  وقد بشمن وما تفىن العناقيد    نامت نواطري مصرٍ عن ثعالبها

 وال يزال اليهود يستخدمون ذلك مثل فهي القرية،" كارتا"وأما 
" الشمروين"، واليهود ينطقون السامري "كريات أربع"أو " كريات مشون"

 كما أن اجلنازة ،"ليفي"فينطقوا " الوي"، أما "الشبت"ويلفظون السبت 
 وإمنا ، حنن أوىل ا"بن" وهم يقولون بن فالن وهذه ،"جنيزة"ينطقوا 

وينطقون " املاشيح"غربون، كما ينطقون املسيح يتركها الغربيون أو املست
ىن ، ويسمون املثْ"اجلومي"م او، واليهود يسمون األق"نيياألمور"" نييالعمور"
 ويسمون املعارف ،"الزهور"هور ظ، وال"سديك"يق ، ويسمون الصد"شناامل"
  ".معاريف"

 ،إن إبراهيم عريب" إبراهيم أبو األنبياء"وقد قال العقاد يف كتابه 
لبخاري عن ابن عباس رضي  وقد رواها ا،واستدل مبقابلته لزوجة إمساعيل

  .واهللا أعلم" آشور" إن أباه آزر هو  العقاد، وقالاهللا عنه
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 ،وبعض الباحثني حبث عن لغة آدم عليه السالم وقال إا العربية
 وأن لغة أهل اجلنة هي العربية أي كما هي لغة ،والظاهر يل أا عربية فعال

 اهللا أعلم اب ايد، وبعض املصادر العربية تنسب آلدم شعرا عربياالكت
ومها مغنيتان إىل مكة " اجلرادتني" وبعضها تذكر أن قوم عاد أرسلوا ،بصحته

 وذكروا بعض الشعر الذي غنتا به ، اجلدبتستنجد بأهلها ملا أصاب عاداً
  .واهللا أعلم

" نصربال"، و"اين بعله"أي " هانيبال"ومن املعروف يف التاريخ الغريب 
، وبعل هذا هو املعبود القدمي الذي أنكره إلياس عليه السالم "نصر بعل"أي 

À﴿: على قومه وقال ، كما يف ]١٢٥:الصافات[ ﴾¼   ½   ¾   ¿   
" بعلبك"سورة الصافات، وهو مذكور أيضا يف التوراة حىت اليوم، ومن ذلك 

 ومن يقرأ شريعته ،يعةوضع شر" محورايب"، وعندهم أن "بكة"هي " بك"و
أي الشمس، فقد كان " مشش"إا وحي من اإلله : جيد أنه يقول يف أوهلا

  .األولني الذين يعبدواعلى دين 
والغاية أن اللغة العربية قدمية ودخلت يف كل اللغات، وأا لغة 

  .املستقبل، وهذا ما يقوله الغربيون أنفسهم
 يف عصرنا السيئ هذا، وادعى )احلداثة(مث ظهر املولود امليت املسى 

ر تطو ول،ايثاأصحابه أنه تطور طبيعي وأن الشعر ال بد أن يكون حد
  : مراحل نذكرها بإجيازالشعر

 شعر اليونان والرومان، وكانوا يتضرعون إىل من يسمونه ربة -١
 كان أشهر  يؤمنون بتعدد اآلهلة واألرباب، ورمبا،الشعر، فهم مشركون

j   ﴿: وصدق اهللا تعاىل إذ يقول". هومريوس"لـ" لياذةاإل "القصائد اليونانية
t   s   r   q   p   o   n   m   l   k﴾ ]١١٧:النساء[.  

الفردوس "دة  قصيبذلك هوولعل أوضح مثال على تأثر االجنليزية 
  .لربة الشعر أن تعينه وتلهمه" ملتون"، حيث يتضرع "ميلتون"لـ" املفقود
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٢-فة وهو كالم بارد غثدعون الفالس شعر من ي.  
جنليزية احلرة، وهي اليت نشأت يف اجنلترا مث يف  شعر املدرسة اإل-٣

  .أمريكا وفرنسا وغريمها
  . املوشحات األندلسية-٤

 ،"كافكا"و" اليوت "وصديقة" عزراباوند" كان وعلى احلداثة الغربية
  ومن أشهرهم،عهم املقلدون يف الشرق ممن ينتسبون إىل اإلسالمبمث ت

وكان مقربا عند ، "علي أمحد سعيد" وهو نصريي امسه احلقيقي ،"أدونيس"
فهو رب اجلمال عند الفينيقيني كما يزعمون، " أدونيس"وأما انطون سعادة، 

ومن الشرقيني أيضا مسيح القاسم وهو . إىل املارونية" أدونيس"مث ارتد 
التوراة درزي، وكذلك حممود درويش الذي يكاد املرء لكثرة استدالله ب

 ينتمي للحزب السيما وقد كان شيوعيا ،واإلجنيل جيزم بأنه غري مسلم
 )!حممد ويسوع(، وهو جيمع كما يقول بني "راكاح"اإلسرائيلي الشيوعي 

 وقد واسيس،ومنهم كذلك بدر شاكر السياب وهو عراقي مهووس باجل
شعر ، ويبدو أنه عاد لل"الشعر احلر"يح إىل ما يسمى فصحتول من الشعر ال

القصيح آخر عمره ملا مرض وتنقل بني الكويت وبريوت، وعد مرضه من 
  .اهلدايا الربانية له

الغموض النثري وتفوقت ) شعر(وانتقاال من شعر التفعيلة وضعوا 
 اللتني مل يدخلها حلداثة األدبية وراج استعماهلا حىت يف هذه البالد ويف اليمنا

  .املستعمر عسكريا
ألناجيل مثل نشرها الدائم ل الدعايةعلى " اظعك"وقد دأبت صحيفة 

 حيث يقصد "يوحنا"، وهي أول مجلة يف إجنيل "يف البدء كان الكلمة "مجلة
، وكان يؤيدها يف ذلك بعض املتنفذين يف تلك "يسوع"يوحنا بالكلمة 

أرجو أال يكون أحد من جريدة املدينة : "األيام، حىت قال أحدهم أثناء كالمه
، "احلداثة" يف ذلك الوقت كانت ضد ما يسمى "املدينة"وجريدة ". هنا

 وتنشر له ، تشجع كل حداثي"عكاظ"والنيات يعلمها اهللا، وكانت جريدة 
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 وكان  شيئا، له وال تنشر،نطاسيةفما يريد وتتهم من يعارض احلداثة بال
للحداثة خصوم مشهورون مثل املليباري وأمحد الشيباين وعاصم محدان 

، وكان املشرف الثقايف يف "عكاظ"  صحيفة يل أن أزور وكتب اهللاوغريهم،
عكاظ هو احلداثي املصري جابر عصفور، الذي عينه عبد الفتاح السيسي 

أمههم الدكتور  احلداثيني كثري من املنكرين هلا، ألف ضدوزيرا للثقافة، وقد 
، والدكتور عوض القرين، وجزى اهللا خريا كل من سعيد بن ناصر الغامدي

  .ليها ولو بالدعاءرد ع
اليت كتبها " انتهت"ومن عجائب احلداثيني أم كتبوا كثريا عن كلمة 

 أن قصيدته انتهت، كما أم كانوا كثريي  على اليدلأحد املتشاعرين 
الكالم عن احللم ألنه ينتمي إىل الالمعقول، كما يكثر كالمهم عن وطن له 

م يقلدون الغربيني، فنحن  دليل على أوذلكشمس، أو القطارات، الطعم 
 وليس لدينا قطارات يف ذلك ،كما يعلم اجلميع نشكو من الشمس احملرقة

  . يف الغربيةاحلني
 األديبة العراقية ،"األدب احلر"وممن رد على احلداثيني وهدم ما يسمى 

  .اليت كانت حداثية" نازك املالئكة"
 عن ذلك، وكان الدكتور عبداهللا الغذامي يؤيدهم مث أعلن رجوعه

  .، وهو ذو آراء خاصة لكن خيالف احلداثينيوهذا الالئق بدينه وبأسرته
" كيشوت دون"ومن تأثر األدب الغريب مبا كتبه املسلمون أن كاتب 

 وابن اجلبلي كثريون، ولست أدري "ل عن مؤلف مسلم يدعى ابن اجلبليينق
  .من املقصود منهم؟

وهو كاتب " اردشوجورج برن"ومن أدباء الغرب املشهورين جدا 
 اشتهر بسرعة بديهته وأجوبته الالذعة ونقده ،ايرلندامسرحي بريطاين من 

ساخط على الغرب كله وبريطانيا خاصة، وقد حتدث " شو"التهكمي، و
 وكيف أن املصائب مل تقتصر ،عن الكوارث اليت جلبتها احلرب األوىل" شو"

خالق والطباع، على التخريب والتدمري، بل تعدت ذلك إىل القيم واأل
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 والشعب حتول إىل منافقني ولصوص، ، والربملان أمحق،فاحلكومة فاسدة
وحىت املتدينني عنده أصبحوا يذهبون للكنيسة ال للدين بل ألن فيها 

وقد شهد  ،ثة وإن كان غبيايصبح لوردا بالورا" اللورد"متربجات، وذكر أن 
وفسادا من األوىل، احلرب الثانية اليت كانت أكثر فظاعة ووحشية " شو"

 عنها وكل ما أعرفه أنه مات بعدها بقليل سنة هلكنين مل أطلع على أقوال
  .م١٩٥٠

وله كالم يف نقد الدميقراطية وحكم مأثورة حيفظها كثري من الناس 
  " أنه ال يصدقه أحديكفي الكذاب عقوبةً"شرقا وغربا، منها قوله 

 الفابية نسبة إىل  من دعاة االشتراكية-أول األمر-" شو"وقد كان 
ن إنه هزم القائد القرطاجين الذي يقول الغربيو" فابيوس"القائد الروماين 

للربيطانيني خصوصا الطبقة " شو"، ومع مهامجة "هاين بعل"أي " بالنيها"
 ويقول إنه الوحيد الذي ميكنه أن حيل ، جنده يثين على رسول اهللا ،الثرية

 منه  سوف يقضي على كل ما يعاىنيف وقت وجيزوأنه كل مشاكل العامل، 
فدلوه على السفري   عن النيب أن يكتب مسرحية" شو"الناس، وقد أراد 

  .التركي يف لندن، ولست أدري ماذا حدث له
يف ذلك نه يقتبسها من واقع االستعمار أ" شو"ومما مييز مسرحيات 

فتجده يتحدث عن رة، ويذكر فيها حال الشعوب املستعمالوقت، 
  .ن مراكش وما جلبه هلا الغرب وع،يف مصر" ايالدنشو"

  . يف ذكرى وفاتهبثته إذاعة لندن" شو"وقد مسعت تسجيال بصوت 
ميتنع عن أكل اللحوم، ولست أدري أهذا طبعه نباتيا  "شو "وكان

 كان يائسا قانطا مضطربا واملهم أنه! الدائم أو أنه فقط يتركها أمام الناس
  .يبحث عن دين ليؤمن به

 البيت احملطم" أو "الكسري القلب بيت "أمهها من كثرية رحياتمس وله
 النظريات كل" شو "وينتقد ،"متوشاحل إىل العودة"و" جبماليون"و "للقلب
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 فرضية هي بل نظرية درجة إىل ترق مل اليت" دارون "نظرية السيما الغربية
  .ناقصة

دبائهم، الواسعة بني االجنليز يتمسح به كثري من أ" شو"ونظرا لشهرة 
تزعمه اليوم ي، ويقول حزب العمال الربيطاين الذي "كولن ولسن"مثل 

  ".شو"إنه قام على أفكار " كوربن جريمي"
 ويذكرون ، وينشرون مسرحياته،والغربيون اليوم حيتفون بذكراه

 املسماة ،كماته الالذعة وتعليقاته املضحكة، ومن ذلك أن إحدى النساء
 كي يكون لنا ابن يأخذ ،ت له أريد أن أتزوجكقال" ملكة مجال بريطانيا"

  !!لكن كيف لو أخذ عقلك ومجايل" شو"عقلك ومجايل، فقال هلا 
عندما على أن التباين بني الغرب ومقلديهم شديد لصاحل الغربيني، ف

 ولكن األصوليني، "إليوت"قرأت بعض الصحف هنا وجدا متجد الشاعر 
إن شعبا بال دين سيجد يف : "لهوهو قو ،يف أمريكا ميجدونه لشيء آخر

ناك يرشدون إىل املصادر وهم ه". النهاية أنه ال ميلك شيئا يعيش من أجله
كاثوليكيا بعد أن ولد  وكيف أنه مات" إليوت" عن حياة تباليت تك
إذا ذهبت : "، وقال"الفن هو جتسيد دين الشعب: "وكيف أنه قال!! يهوديا

  ".املسيحية فإن ثقافتها ستذهب معها
وهذا بالطبع ما مل تنقله الصحف احلداثية هنا، ولن جتده يف أي جريدة 

وكذلك كون . وأمثاهلا" جملة فصول"تدعو إىل احلداثة هنا، كما لن جتده يف 
 ارتد إىل  نصرييا)أدونيس(يهوديا أو كون علي أمحد سعيد " فرانز كافكا"

لطالبية يف شيوعيا، أو كون الثورة ا" اشكولجورج " أو كون ،املارونية
 كل ذلك أبرز دعاا،" املاركسيوناللوطيون " كان فرنسا ثورة يسارية

 وغريه كثري إمنا قرأته أو وجدته لدى بعض الغربيني فقط، أما ما تقرؤه هنا
اددين ، والثناء العريض على أولئك العباقرة فهو الثورة على الدين والتقاليد

  ."نوبل"س مثال جلائزة  وترشيح أدوني!والدميقراطيني الثائرين
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أما يف أسبانيا فأكرب شعرائهم وقيل إنه أعظم شاعر يف العامل هو 
الذي تغىن بأجماد طارق بن زياد، وكيف أنه أدخل احلضارة إىل " لوركا"

  . ومنها إىل أوروباأسبانيا
ومنها " ألف ليلة وليلة"وقد قرأت بعض الروايات الغربية املتأثرة خبيال 

أليس يف بالد "وها تتكلم وأحلوها حمل البشر، ومنها اخليل اليت جعل
يوفاين ج" وقصص "سوشر"و" كونراد"، ومن ذلك قصص "العجائب
 وما ال حيصى إال بكلفة، ومن قصصها اليت ال يزال الغرب معجبا "بوكاشيو
وقصة عالء " املقدم أمحد الدنف"وقصة " علي بابا"وقصة " السندباد"ا قصة 

  !!سحريالدين واملصباح ال
يف األدب الكالسيكي وحده، بل يف " الليايل"ومل يظهر أثرها أي 

األدب الرومانسي ويف الواقعية احلديثة، وال تزال الرواية الغربية املعاصرة 
السوريالية واملستقبلية " ومنها ،متأثرة ا وال سيما مدارس الالمعقول الكثرية

  ".والتكعيبية
صطنع من الفارسية إىل العربية، انتقل  التكلف واألسلوب امل انتقلوكما

 الكالسيكي، أيضا من العربية إىل اللغات األوروبية، وهذا مشهور يف األدب
متجد أبطال احلروب الصليبية واحلرب شعبية   سرياً يؤلفونني الغربيأنكما 

الدينية عامة، على غرار ما وضعه الوضاعون املسلمون من سمثل سرية ،ري 
والزير وسرية األمرية ذات اهلمة، وسرية عنترة بن شداد، الظاهر بيربس، 

، وسرية سيف بن ذي يزن، على أن هذه السري عندنا شعبية فقط، أما سامل
  .فهي ضمن اآلثار الثقافية املعتربةيف الغرب 

 كان لديه بصيص من الضوء ، لكنهمن الضائعني أيضا" انز كافكافر"و
  .ا يف تشيكيبسبب خمالطته بعض املسلمني

وروبا ر يف أ أثَّاألندلسيوالغربيون اليوم يقولون إن شعر الفروسية 
ريد غس"وقد قالت . يةوالرومانس" وبادورترال" نيالشعراء اجلواليف خاصة 
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 وأنه منقول عن املسلمني واهللا ،هو الطرب" وبادورترال"إن أصل " هونكه
  .أعلم

  .كذلك حىت اليومواشتهر العرب بتذوق الشعر وال تزال القبائل العربية 
ومن ذلك أن العرب كانوا يرحلون لسماع الشعر، ورمبا دفعوا مبالغ 

  :طائلة من أجل قصيدة أعجبتهم، وقد أعجب األصمعي بقول فتاة بدوية
  قتلت إنسانا بغري حلّه  ستغفر اهللا لذنيب كلِّه أ

  هانتصف الليل ومل أصلِّ   يف دله ينثينمثل الغزال 
! ها الفتاةت ذلك قلت هلا ما أفصحك أيتفلما مسع: قال األصمعي

2   43   5   6   ﴿ : أين أنا من قوله تعاىل! هيهات:قالت    1   0   /   .
E   D   C   B   A   @   ?>   =   <   ;   :   9   8   7﴾ 

  !!، فقد ذكر اهللا تعاىل أمرين ويني وبشارتني يف آية واحدة]٧:القصص[
مييز بني الشعراء حبسب شعرهم، ويروون أن وقد بلغ م احلال إىل الت

ليست " كما ألغيت يف الدية احلُوارا: "إن قولك: الفرزدق قال ألحد الشعراء
  .اًجريرابن كذا، يعين من شعرك وإمنا هي من شعر 

وإىل حد أن يتوقعوا ما سيقوله الشاعر، فلما قال جرير قصيدته البائية 
الفرزدق يده على عنفقته وعلم أن وضع ا ا أي شعر شنبوذكر أن للمهجو

  ".كعنفقة الفرزدق حني شابا" :جريرا سيقول
 متىن أن يكون هو ،وإىل حد أنه إذا مسع أحدهم قصيدة بليغة يف الرثاء
  :ومنهاملا صلبوه امليت الذي قيلت يف رثائه، كاملرثية اليت قيلت يف أحدهم 

   قيام للصالةوكلهم  كأنك قائم فيهم خطيبا 
سبقت اإلشارة إليه، لبليغ عندنا شعبية ال نظري هلا يف الغرب، ولألدب ا

كان املالحون يف دجلة يتغنون بزهديات أيب العتاهية ورمبا مسعهم وقد 
إن الغربيني ال يوجد : وقد قال حممد أسد الذي كان يهوديا منساويا. الرشيد

حافظ لديهم التغين الذي مسعه يف بالد فارس من عمال بسطاء يتغنون بشعر 
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تغين املسلمني يف شبه القارة اهلندية بشعر  :أنا هومسعتوسعدي، ومما ال يزال 
  .حممد إقبال رمحه اهللا

 البابا  فقد تعلمهااإلسالم،رتلة تعلمها حىت أعداء ولكون العربية ذه امل
ه الغربيون  الذي مسا"بولس" كما تعلمها الراهب ، الثاين"سلفستر" النصراين

لقتال س النصارى حتملدينه  ماسته وأثار حب،أو أملوقر املبجل "طرسب"
  .ونشأت احلمالت الصليبية املسلمني

ا فمشهور يف  الثاين هل"دريكيفر"أما إتقان " رميوند لول"كما تعلمها 
  .كل التواريخ الغربية، وقد تقدم ذكره

ندلس من أبناء ملوك االجنليز وبالد الغال كما تعلمها املبتعثون إىل األ
ون اجلرمن أو ي وكذلك السكسون، وما حوهلا من الدول،)نسا اليومفر(

  .واليات أملانيا اليوم
 نظرية أن األرض صاحب" كوبرنيق"ن درس يف األندلس القس ممو

ويقول الغربيون أنفسهم إن من هناك عرف حركة ! تدور حول الشمس
  .األجرام السماوية، وقد تقدم ذلك يف مبحث الفلك السابق

ث درس يف جامعة  جيدا حي العربيةيعرف) فرانسوا(حلايل والبابا ا
  .القرويني باملغرب، وتدبر شؤونه امرأة مغربية

ن  إىل معلومات تارخيية تبينه استناداًإ  بقولنييقرر بعض الباحثني الغربو
ن أصل يدل على أ  ومما، أن أصل املصريني شعب هاجر من جزيرة العربله

 أخت"نقل العاصمة من طيبة إىل " نحتبما" أن ربع املصريني القدامى
العمارنة، تل  نفسه، وهي اليوم تسمى  ذا االسم العريب املسماة"ونتأ

واألتون بالعربية هو املوقد، وكان املصريون القدامى يعبدون الشمس مصدر 
  .احلرارة

، وقيل إن أصله أيضا فهو املعبود الشمس، وأصله عريب "آمون" وكذا
" أمون"شتق من األمن، ويف الشعر القدمي وصفوا اجلواد بأنه آمني، وقيل إنه م

  .أي مأمون، واهللا أعلم
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كما ) ينِاإلله األم( عند النصارى فيما بعد اعربيومما كان أصله 
زعموا، فشركهم مضاهاة للشرك الفرعوين منقول عنه، ويبدو واهللا أعلم أن 

ورمبا كان ذلك "  يرىاإلله الذي ال"، إذ أنه يف األصل ةلعبادة أمون مبد
  .، واهللا أعلمبقية نبوة

والثابت يف كتاب اهللا أن السامري أضل اليهود بالعجل الذهيب، وهذا 
ن الفراعنة كانوا يدل على صحة ما ذكره بعض الباحثني الغربيني من أ

  .واهللا أعلم" فيسم"يعبدون العجل 
لفت وكما تتشابه اللغات واملعبودات تتشابه املصطلحات وإن اخت

مبا غريوا اللفظ لكن املعىن واحد،  بل ر،اللهجات أو طريقة النطق أحيانا
الشيطان هو الشيطان والفطرة هي الفطرة، لكنها تضل فتعبد غري اهللا أو ف

  .!، ومن هنا يتسلل الشيطانتتخذ معيارا شركيا مع ما أنزل اهللا
  . عند اهلندوسادرنوج وامللونون عند الغرب هم الشوالزف

 الشمس والقمر عند قوم سبأ هي نفس العبادة عند أخناتون وعبادة
  .والصابئة
عند الغربيني، وله يف اليمن معبد شهري ) مون(هو ) رب القمرال( موقاهو
  ".أوم"يسمى 

هم إال نسخة عصرية عن اليهود  ني اليوم ماي الغربنيوبعض الرياضي
، وعنهم أخذ توالبابليني الذين كانوا يزعمون أن لألعداد أسرارا ودالال

  .أرمشيدس اليوناين وغريه
س راغو ما هي إال امتداد لقول فيث"رسطوأ" والت العشر يف منطقواملق
  . مقدس١٠إن رقم 

والت أكثر أو كن أن تكون املقميلذلك فإن بعض املناطقة الغربيني قالوا 
  .أقل

  . عند الغربيني وأتباعهميت يف بالد الشام هو أوغارمشراورأس 
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حتفل اب اليت ورموز اخلص، عشتروت يف اهلالل اخلصيبوالعزى هي 
 واملاركسية ، والفراعنةوسدا املتأخرون هي أعضاء التناسل اليت يصورها اهلن

  . قدمياهي املزدكية
(   ﴿ :وهكذا سلسلة طويلة من املتشاات جيمعها كلها قول اهللا تعاىل

  .]١٠٩:هود[ ﴾*   +   ,   -   .   /   0
ية والعربية، وبالعربية فيلتشابه بني اهلريوغال ت اخلفيةومن املتشاا

  الفرعونيةاآلهلةاستطاع املتأخرون معرفة الكثري عن الطب الفرعوين، وعن 
  .واألسر الفرعونية

 ،)الوليد بن مصعب( هو  اخلروجن اسم فرعونوالعرب يقولون إ
 همري وأما إذا كان من غ،وفرعون لقب لكل من حكم مصر من املشركني

  .ما ورد يف قصة يوسف عليه السالم ك،"امللك"فيسمى 
 التشابه الشديد يف املعبودات ويف املصطلحات بني حظ الباحثونكما ال

 وبني البدع اليت يقول ،ما كان يؤمن به األولون ومنهم مشركو مصر
ا انتقلت إىل األمم األخرى، بينما يقرر دارسو إالباحثون االجتماعيون 

 املسلمني يف عوام أن هذه البدع ال تزال حىت اليوم عند ور الشعيبلالفلك
 بل يف أكثر بالد اإلسالم، فالشيطان واحد وهو يوسوس ،مصر وغريها

 : أهل الكتابتعاىل عنقال قد  و،بالشرك ويغري به ويدعو إليه
﴿�   ~   }   |   {   z﴾ ]٣٠:التوبة[.  

/    !   "   #   $   %   &   '   )   (   *  ﴿ :وقال    .   -   ,   + 
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&   '   )   (   *   +,   -   .   ﴿ :وقال    %   $   #   "   ! 
  .]٤٢:الروم[ ﴾/

 الواضحة ومن يتتبع ما عليه املشركون قدميا وحديثا يرى املشاات
صاحب عند أو امل القرينفحىت يف املعبودات، وكذلك احلال يف اللغة عامة، 
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 له قرين ما من أحد إال( : وقد قال ،"كا"يسميه قدماء املصريني العرب 
 إال أن اهللا أعانين عليه ،ت يا رسول اهللا؟ قال حىت أنان قالوا حىت أ،من اجلن

  .)فأسلم فال يأمرين إال خبري
، ورمبا يسمونه أدونيسو) ايأدون( السيد أو الرب يسمونواليهود 

العربية موجودة بلفظها عند " ثور"، وكلمة بالعربية" الديان"كان أصله 
  .هو املوقد يف العربية" وناألت"وقد تقدم أن . اجلرمان

 جسر ، جسر الثغورتسمية  ومن ذلك التغيري مع الزمنورمبا حدث
  .الشغور وتسمية الرها أورفا

ها أو يف إمكانه أن كلموهكذا ال يعزف عن استعمال العربية وهو يت
، واهللا تعاىل مسى  والسفاهة أعم مما نظنال من سفه لسانهيتكلم ا إ

ووصف بذلك من رغب عن ملة  ،سفهاءكالقبلة املعترضني على أمره 
ري األفالم األمريكية ، واألوروبيون اليوم خيشون على شعوم من تأثإبراهيم

، وينبغي أن مينع املسلمون التأثر بالكفار وأن يعدوا تقليدهم على لغام
 يف هم املتحكمونالسفهاء ة ومراهقة، والعجيب هو أن يصبح هؤالء سفاه

 ويبذرون ليس باملئات أو األلوف بل باملاليني ،بيت مال املسلمني
  ؟ !واملليارات

نفاق ، ومن ذلك اإلوكل عمل خمالف للشرع فاإلنفاق فيه غاية السفه
وله وهو على الكفار أو متويل مشروعام، وكيف ميوهلم من يؤمن باهللا ورس

 وأن حممدا ،على أن هللا ولدا أو شريكا  ويقوم دينهم،يعلم أم غري مسلمني
وأن القرآن مسروق من كالم البشر؟، مفتر كاذب !  

هة العدول عن الفاضل إىل املفضول، أو عن احلق إىل الباطل، ومن السفا
�   ¡¢   £   ¤﴿ : قالوان املنافقنيأ وذلك أعظم كما أخرب اهللا    ~   }   ¥   

  .]١٣:البقرة[ ﴾¦
'   ﴿ :وقال عن املعترضني على حتويل القبلة    &    %   $   #   "

,   +   .]١٤٢:البقرة[ ﴾)   (   *   
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 وتريدون ،ضاريةحل اليوم كيف تتركون اللغات االسفهاءوهكذا يقول 
  ؟!أن يتكلم الناس العربية

 على لى أهل العلم احلجر القضاة على أي سفيه جيب عر وكما حيج
  ! ومفسد ومغزو يف عقلهكل مبذر
  . السفه املراهقة السياسية مهما كان عمر صاحبهاومن

 بل يتعصبون ،ضارم وعرقهم اآلري فقطحلال يتعصب الغربيون و
هو  حىت يف تسمية مالتارخيهم ولغام وعادام ودينهم كما هو معلوم، 

ن على تسميتها  كاسم مصر مثال فإم يصرو،مشهور معروف قدميا وحديثا
 ويقولون إا كان أجدادهم يسموا قبل اإلسالم، كما ،"اجيبت"بالد القبط 

  .وهكذا" بيزنطة"أصل الغجر، ويسمون اسطنبول 
، ومع ذلك يقلدهم بعض املصريني "كايرو"وعاصمة مصر عندهم هي 

  ".إجييبت"ال سيما يف تسمية مصر 
فضال  حيتلون سبتة ومليلةبة وال يزال املغتصبون األسبانوهم أمة مغتص 

 اليت هي املعبود الشمس "سورية" أما بالد الشام فهي عندهم ،عن األندلس
  .رها هرقل وفتحوها مسوها بالد الشامدبعد أن غا  واملسلمون،عند أجدادهم

) الشرق األوسط(وملا مسى أحد السواح األمريكان العامل اإلسالمي 
يال يسمي املسلمون أنفسهم مبا أصبحت تسميته هي الدارجة مع األسف، ك

  .يف القرآنبه مساهم اهللا 
واملقلدون للغرب ينسون ما للبيان العريب من سحر ورونق ليس يف أي 

كان ميلك البيان الذين   قرأت أن أحد املستشرقنيمن اللغات الغربية، وقد
  :الشاعر العريبالعريب عليه لبه، كان يردد قول 

  لُّالً دمه ما يطَيلَقت   عٍ سلونَذي دال إِنَّ بِالشعبِ
 عنترة بن شداد وكان بعضهم معجبا بشعر زهري أو طرفة بن العبد أو

  .لبيد وأ
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 ولذلك ، بهواإلشادةوكان من عادة العرب يف جاهليتهم تعظيم البيان 
  :اختاروا أفضل القصائد وعلقوها على الكعبة فسميت املعلقات وقال قائلهم

  قصيدة قاهلا عمرو بن كلثوم   مكرمةكل   عن لْهى بين تغلبأ
كما يسمون " لغة األعاجم"ولشدة إعجام بلغتهم يسمون غريها 

  ".أعجم"احليوان 
  :وال يزال الغربيون مثال معجبني ببعض شعر لبيد ومنه

عالطَّوال قَى   بلينا وما تبلى النجومبالديار  وت  ا واملَصانِعندعب  
  :إمنا أخذ وجوديته من قول طرفة "جان بول سارتر"ويقال إن 

  فدعين أبادرها مبا ملكت يدي   كنت ال تستطيع دفع منيّيت نإف
  .اتفقا ولكن الفضل للمتقدم أو أما

 بالبيان نزل القرآن الكرمي الذي كان  يف حبوعلى هذه األمة املغرقة
  .بيانه أحد أوجه إعجازه

  . وهو ال يشعر ون إليه خلسة ويسمعونه منعوكان املشركون يستم
  !!ومل جيدوا للتعبري عما له من طالوة وحالوة إال القول بأنه سحر

 ،وكان بعض اجلاهليني يدخل يف االسالم رد مساعة آية أو أكثر منه
  .فيعلم أن هذا ليس من كالم البشر وال يطيقه أي خملوق

اس إال آتاه من اآليات ما يؤمن الن  بعثه اهللا قبلين نيبمما ( :قال 
ر  أكث وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون،على مثله

  . رواه البخاري وغريه)األنبياء تابعا يوم القيامة
  .على مر العصور هخلود القرآن وبقائمن أسباب ذلك و

  .والقرآن متفرد يعجز الثقالن عن اإلتيان مبثله
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 أكثر من ألف آية من اآليات احلسية اليت أويت منها النيب  وهو أعظم

لكن مل يرها إال أهل عصرها فقط وبعضها أعظم من عصا موسى عليه 



 

 

٢٠٦٢ 

السالم مثل انشقاق القمر الذي رأته قريش ورأته كل األمم اليت تؤرخ بالقمر 
  .الصينيني مثال وهذا بالشك آية عظيمة لكن القرآن أعظم منهاك

لمة يوقارن بني كالم رب العاملني وبني األضحوكة اليت وضعها مس
ما  أو "شورش" الذي كتبه  أو وضعها األمريكان يف فرقام املزعوم،الكذاب

  .سيرب بعض الروافض كالطذكره
وأن املسلمني هذبوا  ،لإلسالم فالسفة أنه ليس اإلسالمذكر شيخ وقد 
 ملا  اتبعه وأن ابن عريب ومن،)الفالسفة القدماء كاليونانيني(ئل علوم األوا

 إمنا قدموا حلم اخلرتير يف طبق ،صاغوا ضالل الفالسفة يف بيان عريب مجيل
  .من ذهب

ومن مجال البيان العريب واللغة العربية أنك لو قرأت الكتاب والرواية يف 
 ترى الفرق ،ترجم ذا بيان وفصاحةامل كان إذا الترمجةأت قر  مث،أصلها الغريب

 بيانا عبداهللا فيليب الذي كتب باالجنليزية االجنليزبينهما جليا، ومن أكثر 
" ذكرى العربية الذهبيةال"عنونة  ولكنك لو قرأت الترمجة امل،"اليوبيل العريب"

، بعض مسرحيات شكسبري اليت ترمجوها وكذا ،عجاب أكثرلتملكك اإل
  . املنفلوطيعرااليت " الفضيلة"وكذا 

ومما يفسد املعاين األصلية حتويل الرواية إىل فيلم، إذ ال يستطيع املمثلون 
  .، فيعمد املخرج إىل اخليال والوضعاملشاعر الكامنةالتعبري عن 

ل ما وأو،  من عرفهالة وخيتلفون كثريا من أومث عرف الناس الطباع
  . كما سبقةقدسطبع الغربيون أسفارهم امل

  .تطور حىت آلت إىل وضعها احلايللمث استمرت الطباعة يف ا
 كما تفوق ، جبودة اخلط)ةلابن مق(واشتهر اخلطاطون العرب ومنهم 

تب فظ يف مصر وكُ وحاحلجازفيه األتراك جدا حىت قيل إن القرآن نزل يف 
  .يف تركيا



 

 

٢٠٦٣ 

أي  مبنعذايف  أوىل من معمر الق، والسعودية خاصة،وجزيرة العرب عامة
 خصوصا احلروف الالتينية، وتشجيع أي لغة حرف غري عريب يف البالد،

  .إسالمية تكتب باحلرف العريب، أو تدرس اللغة العربية
ليس  مة اإلنسان مامعلِّ" أما شعر العقاد الذي نشرته جملة اهلالل ومنه

   .أطخل، يعين املوسيقي فظاهر ا"يعلم
 وكذا كل مساع مطلق يؤثر تأثريا مطلقا ،ام شيئتعلِّ إذ أن املوسيقى ال

  .)الصفدية(كما يف 
للغة العربية مزايا ليست لغريها من اللغات وهي مزايا كما أن 

  :كثرية، منها
 وذلك حبفظ اهللا العامل، بل هي أقدم اللغات احلية يف ،أا لغة حية -١

  . حممد  ولغة األمة املصطفاة أمة خري البشر،كتاب العزيزالهلا، وهي لغة 
ضمة والكسرة  وتنوب فيها احلركات الفتحة وال).اختزال(أا لغة  -٢

فال تكاد ختلو كلمة اجنليزية عن  ، الغرب لدىراهاعن حروف العلة اليت ن
ونظرا هلذه امليزة العظيمة ال جتد . حرف علة بعد احلرف املكتوب أو املنطوق

 واألوديسة فإذا بلغت عند العرب ما يسمى املالحم الطويلة مثل االلياذة
  . صفحتني قالوا إا طويلةالقصيدة

ملا عرفوا و، طوهلا كذلك أشكال متقاربة، ويفترق احلرف وغريه بالنقَ
  . ظهرت فائدة ذلكالطباعة احلديثة

يف شرق الدنيا ا  فترى الناس يتكلمون ا ويؤلفون ،أا لغة عاملية -٣
 ملكفار أنفسهابل عليها ق وقد أ،لك مل يكن يتقنها يتمىن أنه كذمنوغرا و

، والسفري الذي يعرفها فمن جييدها يف أمريكا مثال جيعلونه يف وظيفة عالية
  .يف دمشق عملة نادرة عندهم" فورد"كسفريهم السابق 



 

 

٢٠٦٤ 

مام ، حىت قال اإلأا لغة واسعة فهي جتمع بني السهولة والسعة -٤
 ، وجعل اهللا منطق العرب فيها،)ال حييط باللغة إال نيب( :الشافعي رمحه اهللا

  . ال ميكن أن يكون من صنع البشرذينواجلمع بني 
 ففي ،وهذا خبالف اللغات األوربية كاالجنليزية مثال : قياسغةأا ل -٥

مهما " مفعل أو مفعال أو فاعول "مثالاآللة العربية ميكنك أن تضع اسم 
   : قال عنها وصدق حافظ إبراهيم حني،استجد من اآلالت أو الوسائل

   وما ضقْت عن آيٍ به وعظات ً وسعت كتاب اِهللا لَفظاً وغاية
  وتنِسيقِ أمساٍء ملُخترعات  فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ 

 اليت يكتبون ا لغتهم الالتينيةأن حروفها أكثر من احلروف  -٦
 ، فقط٢٦ فهي يةالالتين أما ، حرفا٢٨لعربية ا فاحلروف ،كاالجنليزية مثال

بل حرف الصاد حرف اولذلك جتد من يقلدهم يف بالد املسلمني يضع مق
يف العربية حرف الضاد ، كما أن سيما يف لوحات السيارات مثال  ال)إكس(

  ."الضاد"تتميز به عن غريها فيقال لغة  الذي
 فحني يذكرون الكلمة ،أن معامجها يف احلقيقة دوائر معارف عامة -٧

أو املدن أو   أو األعالمأو الفقهاء من اخللفاء كرون من مسي بذلكالواحدة يذ
يف، هكذا جتد السابقة املرتلةأو ما يف الكتب ،ثنيالقرى أو األقاليم أو احملد  

 وقد ، وأمثال ذلك،العروس ويف تاج ،لعربا ويف لسان القاموس احمليط،
تمل على ة تشقاهرة ودمشق معاجم حديثالأصدرت جمامع اللغة العربية يف 

  .كل ذلك
خبالف غريها الذي ال . واملدلولة بني الدال أنه ال بد فيها من عالق -٨

" هاف"ذلك مثال أن كلمة من عالقة فيه أو فيه عالقة غري منطقية، و
 أو  وقد تكون مبعىن تواً، وتكون للملكية،"قد"تأيت أحيانا مبعىن اإلجنليزية 

  .ا، وهي عالقات غري منطقيةآنف
٩- لتعريب والنحت، امن طرق كثرية منها للتوسع والتجديد ا قابلة أ

 والربتغالية أفصح سبانيةكاإلبية األقرب للعربية وولذلك كانت اللغات األور



 

 

٢٠٦٥ 

ألقرب لألصل وبية تدعي أا ايب، وجتد كل لغة أورومن لغات الشمال األور
 واليونانية ،قدمية والالتينية نفسها تدعي أا قريبة من اليونانية ال،الالتيين
غالبا من لغة مصر القدمية، واملصريون شعب عريب هاجر من اجلزيرة  منقولة

  . فعاد األمر يف النهاية إىل اللغة العربية،العربية يف األصل
وأنه ال جيتمع فيها صغري  أن هلا خصائص حنوية ليست لغريها كالت-١٠

  مثال بعده واوم مضموحرفبعض احلروف كاجليم والقاف، وال يكون فيها 
  .، إذ العرب ينطقونه كسرى"خسرو"مثل 

 ،"الوليد بن مصعب"يح بأن اسم فرعون هو رويف التاريخ العريب تص
 يف أحاديث صحيحة رواها امسها وورد ،"آسية بنت مزاحم"وأن امرأته هي 

اإلمام أمحد والبخاري والنسائي وغريهم، وقد جاء النهي عن التشبه بالفراعنة 
ن على مييني يف الثار كما عثر بعض اآل حديث ضعيف كما تقدم،وذلك يف

  .ى وسلمى وذي كذا مثل حب،أمساء عربية منقوشة
يت كانت لقوم نوح أصبحت لومما يدل على قدم العربية أن األصنام ا

  . من العرب كما ذكر ابن عباس يف صحيح البخاريمعروفةألحياء 
 مثل ،معناها ما يدل على مل يف ذااأن اللفظة العربية قد حت -١١

  .حفيف األشجار وخرير املاء وزقزقة العصافري ومواء القط وما أشبه ذلك
ية  السنسكريتأا األصل الذي اقتبست منه كثري من اللغات، فمن -١٢

  .أو الالتينية مثال ما أصله عريب
 املسلمني عليها بل قول من عرف احلق من وإمجاعومع ميزاا العظيمة 

 يطالب  املمسوخنيبعض املثقفني جتد ،ا لغة املستقبلإالغربيني الكفار 
  !)التنوع الثقايف( متسترا بـصراحة بلغات أخرى مع العربية أو بديلة عنها

 لغات الغرب ريف فيها يكون باأللف والالم، وقريب من ذلكوالتع
 فاألرض ،"ها" ، أما اليهود فيجعلونه"ذا" جيعلون االجنليزية، ويف دة هلااملقلَّ

 ومنه تسمية سهل جميدو ، ومثل ذلك كثري،"ها أرتس"مثال عندهم هي 



 

 

٢٠٦٦ 

 سيوط نفيقولون ع" أ" وبعض الغربيني يستفتح األعالم حبرف، "هارجميدو"
  .، فلكنتهم كذلك"أسيوط"مثال 

 فهم ،س غريبا أن يصحح العراقيون لألمريكان واالجنليز لغتهميول
قيون معروفون بالعلم، واألمريكيون  والعرا، البصرة والكوفة حناةأحفاد

 نقول إن العراقيني أعلم باالجنليزية من  وبدون تعصبٍمعروفون باجلهل،
 فهي  شجاعتهمشعر من كثري من الشعوب، أمالاألمريكان، وأغزر يف ا

 وأن ، آن األوان ليعودوا إىل السنة وإىل أيام بغداد األوىلدمضرب املثل، وق
  . إىل اليسارنيحلضارة من اليمايكتبوا 

والعربية تتفق مع املنطق السليم، فالصفة فيها بعد املوصوف، وكان 
 ويؤخرون األمر هكذا يف اللغة االجنليزية، مث عكسوا فأصبحوا يقدمون الصفة

 وعن البحر األمحر ،أسود رجل  فيقولون عن الرجل األسود،املوصوف
وما . مثال ذلك وأ،"ردسي"و "بالك مان" أي حسب لغتهم ،"األمحر البحر"

  .هلجنيأكثر الغرائب يف هذه الغلة ا
  : أن هلا ثالثة عصوراالجنليزيةويذكر مؤرخو 

  .اللغة اإلجنليزية القدمية -١
  .اللغة اإلجنليزية الوسطى -٢
  .اللغة اإلجنليزية املعاصرة -٣

 وأما الوسطى فيعدون من أشهر ،أما القدمية فيندر من يفهمها اليوم
 وهي جمموعة ،"كانتربري"الذي كتب حكايات " رجيفري شوس"كتاا 

ها إىل اإلجنليزية وقصصية يظهر فيها التأثر خبرافات ألف ليلة وليلة، وقد ترمج
  .املعاصرة

 شهرها مسرحيات شكسبريالجنليز املسرحيات الكالسيكية وأمث أنشأ ا
" يلتونم" مث ظهر الشاعر ،"شيخ زبري"الذي يقول بعض الغربيني إن أصله 

 وهي قصة دينية تصور خروج آدم عليه ،)الفردوس املفقود(ب قصيدة صاح
 من شتهر امث،  سفر التكوين من التوراةورد يفالسالم من اجلنة كما 



 

 

٢٠٦٧ 

 وأخريا ظهر أدب ،توماس هاردي وآلدوس هكسليو برناردشو املتأخرين
  .لقنوط على يد كولن ولسن وجون أوزبورناحلرية والضياع وا

ة اليت ال زالت لديهم وتكثر جدا يف أمريكا اسم لعربيومن األمساء ا
وهو اسم عريب مشهور، وكانت زوجة خليل اهللا عليه السالم امسها  ،"سارة"
  ."سارة"، وكذا كتب العقاد رواية "سارة"

، وقد مسوا بذلك إحدى طائرام وهي "مرياج"والفرنسيون يقولون 
  .العربية" معراج"

 وسارة هي ،"ساراسني" عبيد سارة أو والغربيون اليوم يسمون املسلمني
 والزوجة األخرى هي هاجر أم إمساعيل عليهم -كما تقدم- زوجة إبراهيم
  .مجيعا السالم

من الذين يسميهم بعض الناس وما أكثر من يفرح ذه العبودية 
كما يفرح العلمانيون  وهؤالء مل يرفعوا باإلسالم رأسا، ،"مثقفني"

 اوهم هكذا، والعلمانيون يف اليمن حني يسميهاليونان مساألرتريون، بأن 
  ."العربية السعيدة"أولئك الكفار 

 إخواننا يف اهلند هندي، وال يزالفأصلها " قاد"أما تسميتهم اهللا تعاىل 
اللغات  موجودة يف )اهللا( مع أن نفس التسمية ،"داخ " يقولونوباكستان

  .الغربية بنصها وال يصح ترمجتها إىل غريها
 وهو اسم عريب معروف ،)مي(أو ) ماي( املشهورة عندهم اء األمسومن

، أما رئيس وزراء أثيوبيا فامسه )ماي(ورئيسة وزراء بريطانيا اليوم امسها 
 مبعىن القدرة، ومعروف ها الذي هولَيأي هيل مرمي يعين قوة ح" هيال مرمي"

ي م"نانية يبة اللب، كما أن األد"مي"يف األدب العريب أن معشوقةذي الرمة هي 
  . واهللا أعلماليت ذكر العقاد، " سارة"وقيل إا  مشهورة، "زيادة

 مرمي عليها السالم ولكنهم اسمأكثر األمساء شهرة يف الغرب من و
  .)مريي( أو )ماري(حيرفوا إىل 



 

 

٢٠٦٨ 

كان علماء املسلمني مبدعني يف اللغة راقني يف األسلوب بعيدين عن و
حىت أن ابن . دارقطين وابن تيمية وابن القيم واشتهر منهم الشافعي وال،اللحن

حبك سيبويه يف حنو مثانني أخطأ صا" :حيان النحويأليب تيمية رمحه اهللا قال 
ن أتاب ديوانه  وكان اخلليفة املنصور العباسي يأمر ك،"موضعا من الكتاب
  .وزاعيحياكوا ما يكتبه األ

 وكذا شيخنا ،وعلى معرفة لغة العرب اعتمد الطربي يف تفسريه للقرآن
العظيم   وكذلك شيخنا املختار، وكان شيخنا عبد،الشيخ األمني الشنقيطي

 قال فالن ليس يف كالم : على بعض علماء اللغة ويقولركالشناوي يستد
يعين - وقد وجد بعض الناس : مث يقول الشيخ،كذا إال كذاوزن العرب على 

  . املذهب وكان آية يف النحو والصرف، شافعي،" كلمة كذا-نفسه
ية اللغة  اخلالق عظيمة املدرس بكلن الشيخ عبدوبلغين من الثقات أ

 ومن املتمكنني يف اللغة الذين قابلتهم من ،العربية يف الرياض يضارعه يف ذلك
 والدكتور عبداهللا بن عبد ،زيد اجلهين أهل هذه البالد الشيخ بكر عبداهللا أبو

  .احملسن التركي وغريمها
 رمبا وصلت بعض األشياء له أمساء كثريةسعتها جتد فيها واللغة العربية ل

 املعىن غرييت و، وبعضها له عدة كلمات، كالسيف واألسد،إىل مئة اسم
 تقول أن -مةاحملربل من األلفاظ - ومن اللحن ، بلى، أجل، نعم:مثلبتغريها 

  .أو سألك أحد عن ذلك القرآن إذا قرأتنعم مكان بلى 
، تحدة باللغة العربية كما تعترف ا إسرائيلتعترف هيئة األمم املو

 ومنها ، القدمية هي اللغة العربية سبق إيضاح أا"سامية"واللغة اليت يسموا 
 نشأ اليهود، وملا أرى كاحلبشية والبابلية واآلراميةختفرعت اللغات األ

، علموا أنه ال ميكن ات اخلليج أكرب منهادويلتهم الصهيونية اليت بعض مشيخ
 فعادوا إىل املعاجم ،حياء اللغة العربية املندثرة إال من خالل اللغة العربيةإ

 جيربون وأوجدوا اللغة العربية اليت ،العربية واستخرجوا منها كلمات عربية
  !كل يهودي أن يتعلمها



 

 

٢٠٦٩ 

 إما ليطلع على ما يقوله ،بعض البابوات تعلم اللغة العربية قدمياو
سلم  وإما لكي ي، مقدمة ملا مسي االستشراقفيعكسه عليهم، وذلكاملسلمون 

عربية منذ احلروب الصليبية اليت  الم وانتشر تعل،سرا كما هو حال بعضهم
  . ويف الوقت نفسه إىل بالد األندلس،تتجه إىل بالد الشام

ف  ال سيما وأنه يعر، أو سيسلممسلم" نسيسافر"ن البابا احلايل أوأظن 
  . وسكرتريته مغربية،يف املغربعة القرويني مالعربية من خالل دراسته يف جا

 وهو من فرقة ، وله تصرحيات خمالفة لكثري من أصول النصرانية املعروفة
  . طويال البابوية دهراً مل تعترف االيت) اليسوعيني( يتواجلز

أقرب اللغات اليوم إىل اللغة العربية املبينة هي ما يسمى اللغات و
ريوغليفية واحلبشية واللغات  كاهل،)ية غري املبينةوهي اللغات العرب(السامية 

على ما اعترى هذه اللغات من تغيري  ، والعراق وفارسالشاممية يف بالد القد
  .ودخلها من حتريف

رها يف يتراك بتقر، وقد ابتهج األ الكرميآناللغة العربية هي لغة القرو
  .ثر من العربيةكأة ريم ا دول كثلكس يف العامل اليوم لغة يتي ول،املدارس

 أنه يوجد  يف بالد احلرمنيومن العبودية والرق الثقايف عند املسلمني
 ولكن اللوحات ،ا األردية أو السواحلية أو اهلوساويةهأحياء يتكلم أهل

  .الرمسية عليها تكون باالجنليزية
  : مثلهناك كثري من الكلمات اإلجنليزية أصلها عريبو

  .ستراد :صراط
  .جست :طسق

  .أيثا :أيضا
  .هاوس :حوش

  .أالس: خالص
  .كما تقدم بعضها



 

 

٢٠٧٠ 

يطاين ر بينك وبني أي بمييزونواالجنليز لشدة حقدهم على املسلمني 
نوب األمريكي  فلهجة أهل اجل، وكذا يف أمريكا،بالدين أو اللون أو اللهجة

 وهلجة نيويورك يف الشرق ،)اليانكي(هلجة الشماليني ختتلف بوضوح عن 
  .جنلس يف الغرب مثالأ هلجة أهل لوس  عناختتلف كثري

 والكلمات اليت ،واالختالف بني اللهجة األمريكية واالجنليزية معروف
 ، كما أن االجنليز يعدون لغتهم هي الفصحى،ختتلفان فيها معروفة للدارسني

  .عندهم عامية ريكية فهيمأما اللهجة األ
  ".دااسكتلن"و" لزيو"ويف إجنلترا نفسها اختالف بني هلجيت 

أحد األمراء الذي عينوه ومما يعجب له الساكنون يف بالد احلرمني أن 
 قال بنفسه أنا تعلمت اللغة العربية يف مرحلة ،وكيال ألمارة منطقة كذا

  !املراهقة ألن مربييت كانت سويسرية
 وأعظم البالغة بالغة القرآن الكرمي مث احلديث النبوي، مث اخللفاء

، وإمنا منع العرب من اإلتيان مبثل القرآن،  عنهااألربعة مث عائشة رضي اهللا
، وأول من قال تلك البالغة اليت ال يبلغوا، وليس أم مصروفون عن ذلك

إبراهيم "بأن املانع للعرب من اإلتيان بشيء مثل القرآن هو الصرفة اإلهلية 
، ل إىل بعض املؤلفات وهو قول باطل، مث تسرب هذا القو"النظام املعتزيل

على اللغة الفصحى املبينة اعتمد كثري من املترمجني، مثل بطرس البستاين و
 جاء  شعراًوملا أراد أمحد شوقي أن يكتب بعض املسرحياتاإللياذة، "مترجم 

ا فصيحة، وهكذا ينبغي أن يكون الشعر والفن كله والتمثيل والغناء بدون 
ملستشرقون، وإمنا  كما شجع عليها اوال يصح استخدام العامية،  كلهمعازف

  !أرادوا قاتلهم اهللا أن تكون العربية كالالتينية لغة عبادة فقط
وقد حرص املستشرقون قبحهم اهللا على بعث العامية ومجع األمثال 

  .وحضرموت وغريهاالعامية يف العراق واليمن وفلسطني وجند 
  !ويتذرعون بأن اللغة الفصحى أصبحت قدمية



 

 

٢٠٧١ 

وتوسط العقاد " ع بني القدمي واجلديدالصرا"ونشأ يف مصر ما يسمى 
نعتمد الفصحى لكن نأخذ ما طوره املتأخرون، أما القاعدة  فقالوا ،مدرستهو

حلن مشهور خري من فصيح (اليت يقولون إن واضعها هو الشيخ حممد عبده 
فخطأ، فاللحن حلن مهما اشتهر، وال تصح النظرية الغربية القائلة ) مهجور

وعلى كل جيب " نازك املالئكة"نتقدها الباحثة العراقية إن الفن للفن، وممن ا
واحلس تدل القرآن والسنة و كل شيء، يفدينه بأن يكون األديب ملتزما 

ظ من قول  ما يلفواإلنسان حسنه حسن وقبيحه قبيح، الشعر كالمعلى أن 
  .هو أمر ثانويواملظهر ف، أما الشكل  رقيب عتيدهشعراً أو نثراً إال لدي

ؤسف جدا أن الرق الطوعي ودخول جحر الضب مها الرائجان وامل
 فانظر مثال إىل لوحات السيارات كيف  وغري معقول،مهما كان اخلطأ فادحا

 ويترمجون حرف ص ،اللالتيين" زد"يم العريب حرف ون مقابل حرف املجيعل
 الالتيين مقابل حرف حاء العريب، "جي" ويضعون حرف ،"إكس"حبرف 

  احلروف العربية اليت ال مقابل هلا يفدع  الياء العربية،ة مقابل الالتيني"يف"و
فلماذا ال يكتفون باحلرف العريب . الالتينية مثل العني والطاء والضاد والقاف

  بأية لغة إسالمية تكتب به؟ أو يقابلونه
 ولو كان ه أعلى بكثري من املسلمتبدين وراومع أن الغريب خبري عند املقلِّ

جتد و  ومها متخرجان من قسم واحد،، وأعلى منه يف التقديراملسلم سعوديا
 واحلراسة عليه مشددة فمن ، حماطا بالواقيات االمسنتية املتواليةسكن الغريب

هم يف احلقيقة أكثركلفنا بذلك؟ وملاذا ال نطرد هؤالء الذين نسميهم خرباء و
  . جهلةخبثاء

ة كل ومعرف  اشتهاره معومن الدخول يف جحر الضب أن احلج
 ويكتبون التعريف ،"بلجرام" تترمجه  جتد بعض اللوحات،املسلمني به

 وهم ، مع أن أكثر احلجاج جيهل هذه اللغة،باملشاعر وغريها باللغة اإلجنليزية
  .ذلك يقولون للحاج تعلم هذه اللغة، وكذا يف الطريانب



 

 

٢٠٧٢ 

 بل إن اهللا جعل لكل جنس من لسام اخلاص، لكل قوم وقد جعل اهللا
  ؟عام لغته حىت احلشرات كالنمل والذباب وحىت الطيور فلماذا التقليداألن

يقول إن لغة الطري أقرب إىل " نعوم شومسكي"والباحث املشهور 
  .اإلنسان، وقد علم اهللا عبده سليمان منطق الطري

إذا كانت حروف سيارتك هي واخلاسرون هم املقلدون بال عقل، ف
ولو كانت  ،)جي يف يت(ا بالالتينية  بالعربية فسوف يكتبو)ح ي ط( مثال

 مبقابلها ال عالقة هلا  كثريةحروفو )إكس يو إي(لكتبوها ) ص و ع(
  .ر الضب واسترضاء من ال يرضى ولكن ال بد من الدخول يف جح،العريب

  .م اخلبيثةرسوأ أنواع التجسس أن ميتطي اجلواسيس اللغة ملآمن أو
ال يتجسسون علينا إال بالطرق ومن اخلطأ الظن بأن الغرب وأولياءه 

 يأتيك : مثل العيون واستطالع االخبار، خذ أمثلة مما ال ننتبه له،التقليدية
تماعية وعن والديك واالج املراسل أو الصحفي يسألك عن حالتك املادية

  وأبنائك وما فكرك؟
ل نفسه قل املعلومات إىل اجلاسوس إن مل يكن املرستذا تنهوك
  .جاسوسا

ت طوعا لبعض اجلهات؟  تقدمه أنتك وهاتفك أو حسابكورقم سيار
  .سرق بالوسائط احلديثة أسهل أن يوما

  والعمل اخلريي والتستر بالطبالبحوثوالغرب اليوم وجد أن مراكز 
 أجنح من الوسائل ،نسانتطبيق الدميقراطية وحقوق اإلوالبحث عن مدى 

طفاء جعلوه وسيلة  حىت اإل!احلصول على املعلوماتو  التجسسالتقليدية يف
للتجسس، ولذلك يفزع كثري من الدول ملساعدة أي دولة ينشأ ا حرائق، 

  .وذلك ملعرفة طبيعة األرض وتضاريسها
 والبحوث ،ومن التستر اللغوي املزعوم التستر جبمع األمثال العامية

 وكذلك ،ث باإلجنليزية اجليوش على التحدجيربون وهلذا الغرض ،امليدانية
  .فط، مع أن تعليم االجنليزية يتطلب وقتا وماال غريه أوىل بهشركات الن



 

 

٢٠٧٣ 

ن قدم هلذه اجلزيرة املباركة لغرض االطالع على جمتمعها الذي ممو
، "نيبور"و ،"بلجراف"، و"بيلي": وتستر بغري ذلك) الوهابية(يسمونه 

 جون سانتو"، "ديكسون"، و"ويتشلت"، و" بلتردروج"، و"شكسبري"و
ن  اآلامث أصبحو، "المازيه"، و"بلنتآن "، و"خرونكيه"و ،"غلوب"، و"فيليب

 ، أو أطباء أو أساتذة يف اجلامعات،اء يف النفط والصناعةربيأتون على أم خ
  .وأمثال ذلك

 وعمالءهم الذين من أبناء ،هذا عدا املكاتب الصرحية لالستخبارات
رضهم ، وغون هلم عن جمتمعنا ما ال يعلمون ويكتب،بلغتناويتكلمون تنا دجل
و ا اجلنسية أو اإلقامة يف أمريكا، أ يعطو يرضى عنهم السادة أو أنأن

 على اإلسالم وأهله، دأمريكية مع نفث ما يف صدورهم من احلق يتزوجوا
  "!صعوبة الفصحى"والذريعة عندهم هي نفسها ذريعة املستشرقني 

 وبعضها كاليونانية ،بلغ حروفها اآلالفتبعض اللغات كالصينية و
  .هما عنأهلهم ومع ذلك مل يتخل ،عرابية تتجاوز الثالثنيكاا اإلحر

وباملناسبة نقول إن من اخلطأ اللغوي ما يقع يف قناة اجلزيرة مع حرصها 
 تبعتها قنوات أخرىو!  مبعىن مثل هذا"هكذا"على اللغة الفصيحة من قوهلا 

 انتهت كذا"ومتكلمون كثري، ومنها بعض القنوات السعودية حيث يقولون 
  "!!النشرة

 ، وال نرطن بغريهاوينبغي لنا أن نستخدم العربية وحنمد اهللا عليها،
 بل جيب على الدعاة وطلبة العلم أن يتقنوها لكي ونعلمها السائقني واخلدم،

  .ومصطلحات أهل الفقه واحلديثيفهموا القرآن والسنة وكالم السلف، 
على كل حمل ولو صغر ومن الرق الفكري أو العبودية الفكرية أن ترى 

 التقى املسلم اهلندي ذاكتابة التينية، أو يتحدث املسلمون بلغة غري العربية، فإ
  !يةا باإلجنليزباملسلم العريب أو اإلفريقي حتدثمثال 

ومن الفنون الغربية اليت استنكر الغرب على العرب أا غري موجودة 
غربيون القصة كان العرب قبل أن يعرف المع أنه ، )القصة أو الرواية(لديهم 



 

 

٢٠٧٤ 

ة يف شعره  ومن أشهر القصص ما نظمه احلطيئ، لكن بنمط آخرهاقد عرفو
 مث ، قصصيالوصفي، وميكن القول إن أكثر الشعر عن قصة الضيف اجلائع

 ومقامات احلريري ، ومن أشهرها مقامات البديع اهلمذاين،ظهرت املقامات
 جيفري"مثل الشاعر اإلجنليزي وعلى منوال املقامات نسج كثري من الغربيني 

وإن  ،وديسةلياذة واأل املالحم الطويلة كاإلوعاىف اهللا املسلمني من، "رشوس
  .تضمنت قصصا

الواقع أن القصة موجودة عند العرب، لكن على الطريقة العربية، ف
فأكثر الشعر قصص ملن يتأمل كما مدح زهري بن أيب سلمى هرم بن سنان 

يف الدولة على شجاعته، وأثىن الشعراء على كرم وصاحبه، ومدح املتنيب س
 فليس يف اإلسالم رواية تراجدية أي الروايةأما حامت وافتخروا بكرمهم، 

ؤمن خري حىت إذا كان ظاهره مصيبة، وإمنا إذ كل أمر املمأسوية أو حمزنة، 
ض، إذ يتحدثون  الغرب يف ذلك من املسلمني فرقة الروافيسري على عقيدة

جانب  سوي يف مقتل احلسني رضي اهللا عنه، وملقتله نب املأفقط عن اجلا
آخر ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو أنه ابتلي لريفع اهللا درجته، إذ من 

كما ثبت يف احلديث، الناس من ال يبلغ املرتلة اليت أعدها اهللا له بعمله، 
  .فيموت شهيدا ليبلغها

اههم مما يسمونه خطاب الكراهية ومما يتعلق باللغة حتذير الليرباليني وأشب
 على من ، وقد وضعت دولة اإلمارات غرامة مالية ثقيلة،)لغة الكراهية(أو 

  ؟املراد منه وما حكمهيستخدم هذا اخلطاب، وكلٌّ يؤوله كما يشاء، فما 
 على -املسلمني-الدين فنحن إيضاح إذا كان املراد خبطاب الكراهية 

 العداوة والكراهية علن هو والذين آمنواالذي أملة إبراهيم عليه السالم 
وقد  ،]٤:املمتحنة[ ﴾ ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯   ﴿ : ونقولللمشركني

  .جعل ربنا لنا فيهم أسوة حسنة، فال خنفي ذلك وال نستحيي منه
"   #   $   %   ﴿ وصحابته وعلى ذلك كان ابنه حممد    !

0   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   2   1   



 

 

٢٠٧٥ 

 : إىل أن يقول، اآلية﴾3   4   65   7   8   9   :   ;
﴿X   W   V   U   T   S   RQ    P    O﴾ ]ادلة٢٢: ا[.  

وإن فنحن نرجو أن نكون من حزب اهللا وإننا واهللا لنكره الكفر وأهله 
ترم كلَّ أنبياء  أما من أسلم فهو أخونا، وحنمسى الكفار ذلك خطاب كراهية،

  .وال نظلم كافرا يف شيء بال متييز،اهللا 
وال ختلو نفس من احلب والبغض قط، حىت من يزعمون أم ال 

 يعابدمن والسكران واملعتدي، فكيف يكرهون أحدا ال بد أن يكرهوا امل
هي جاهلية ف" العنصرية"أما إذا كان املراد خبطاب الكراهية من يكره الكافر؟ 

و صاحب هذه العنصرية حىت أن بعضهم ممقوتة حيرمها اإلسالم، والغرب ه
الذي هداه -ليزي االجن) يلهد(وينقل اللورد ) إن املسلمني ليسوا بشرا (:قال

كل نساء  (: عن أحد النصارى قوله-هو سليل العائلة املالكةاهللا لإلسالم و
 ال سيما ،وذكر نقوال أخرى ال أستطيع إيرادها)! العرب املتزوجات زانيات

 وهي ،لق رسول اهللا  واالفتراءات املتوالية على سيد اخل،الشتائم العنيفة
 ولو أن أحداً قال شيئا منها عن رسول اهللا عيسى بن كثرية حىت يف أمريكا،

  .مرمي عليه السالم حلكم املسلمون عليه بالكفر
واهللا تعاىل خلق اخللق وجعل منهم شعوبا صفراء وأخرى مسراء وأخرى 

سواسية كأسنان املشط، وأكرمهم عند اهللا سوداء، وأخرى شقراء، فكلهم 
أتقاهم، لكن األمريكان من قبل ترامب يعتقدون أن املعتدل واملتحضر هو 

طينة جنسة منحطة، مث جاء ترامب من اإلنسان األبيض فقط، وأن السود 
، وأمر بذلك املطارات فوضع املسلمني يف قائمة احملظور عليهم دخول أمريكا

  )!بؤر قذرة(امللونني عامة والسود يف أفريقيا وقال عن والقنصليات، 
  فأينا الذي ينشر خطاب الكراهية وجيعله أوامر تنفيذية؟

  .هذا يف اللغة
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مي واضحا جدا، وهو أكثر من  يبدو التأثري اإلسال: عامةويف األدب
" سوفوكيل"و" سينيكا"و" هومريوس" باخلرافات أو أساطري  الغربينيتأثر

 األدب الكالسيكي مث يف الرومانسي، فرسالة املعري مثال سيما يف وأمثاهلم ال
وأمثاهلا " الكوميديا اإلهلية"هلا ما أمساه اعلى منو" دانيت"نسج " رسالة الغفران"

عمر أي أدب أورويب عن يزيد قل أن وواآلداب الغربية كلها حديثة، كثري، 
وكان " يايل العربيةالل"اليت يسميها الغربيون " ألف ليلة وليلة"، أما أربعة قرون

 فقد أثرت يف ،البن الندمي" الفهرست"كما يف " ألف خرافة وخرافة"أصلها 
 "جيوفاين بوكاشيو" وعلى غرارها كتب الرواية الغربية تأثريا واضحا،

 وبلغ من شدة اإلعجاب ا أن أحد كبار األدباء يف الغرب متىن ،)ديكاميون(
ي يقرأها من جديد، وقد طور بعد قراءا أن تغسل من دماغه غسال لك

  .الغربيون بعض رحالا أو رواياا
 الذي يقول بعض "لوركا "الكبري اإلسباين الشاعر أن الطريف منو

 وقال زياد، بن طارق على أثىن النقاد الغربيني إنه أعظم أدباء القرن العشرين
 .احلضارة إىل اهلمجية من أسبانيا نقل إنه

 "هجوت" أبرزهم كثري الغرب أدباء من الماإلس على املثنيني أن على
 املسلمني عن قوهلم يف نواألوروبي وخيطئ الربيطاين، "برناردشو"و األملاين

 وهم "مسيحيون"  عن أنفسهم:يقولون فهم مثلهم أنا ويظنون "احملمديون"
ولو كانوا على دين املسيح عليه السالم لكانوا ) بولسيون(يف احلقيقة 

  .مسلمني
تلعنه "، "حبق السماء"ة لألدب الغريب، ومما يكثر فيه قول والوثنية مس

  الصفات نفسها اليتحىت ال يقولوا اهللا، ويسبغون على السماء، "السماء
  !"أبولو"و" أورانوس"كانوا يسبغوا على 

 روبن" قصص مثل اخليالية، املغامرات قصص الغريب األدب يف راج وقد
 الفقراء، إلعطاء األغنياء سرقة عمله كان شريف لص إنه يقولون الذي "هود

  ."هوملز شرلوك"و "دبون جيمس" فعل عما ناهيك
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 بن يقظان حي قصةعند املسلمني أما القصص اخليايل الفلسفي فأشهره 
 حىت الغريب، واألدب الغريب الفكر يف كثريا أثرت وقد طفيل، ابن كتبها اليت
 ومواطنه" وديف "اإلجنليزي كاألديب غرارها على كتب بعضهم أن
  ."فيس يورهان" السويسري وكذلك ،"كروز روبنسون"

، ومن يف الغربوكما ظهر يف الشرق أدب السخرية ظهر كذلك 
، ويف الفرنسية "مارك توين"، و"برناردشو"أشهر الساخرين يف االجنليزية 

  ."فولتري" و"ريمولي"
ية وهي روا" باميال" ريتشارد سون لوأول رواية غربية هي رواية صموي

 وحكمة اهللا ،قرأا كاملة باالجنليزية، والعربة منها للمؤمن هي فساد الطبقية
  .يف حترمي اخللوة حىت باخلادمات

فيها  اليت يبدو )روبنسون كروز(رواية "دانييل ديفو"وكتب معاصره 
  .ا ابن طفيلحماكاة قصة حي بن يقظان اليت كتبه

ظم أثر أديب يف إا أعويف طليعة األدب العريب، وبعض الغربيني يقول 
دون ( املشهورة عند الغرب باسم )دون كيخويت(كل العصور رواية 

 اليت كتبها األسباين سرفانتس وفيها أثر واضح للحياة األندلسية )كيشوت
وقد أعجب األسبان بشخصية كاتبها سرفانتس حىت أم صنعوا له التماثيل 

  .ووضعوا صورته على العملة
الغرب أن سرفانتس اقتبس الرواية من أديب مسلم ويشيع اآلن حىت يف 

  . كما تقدم اجلبليابنمغمور يدعى 
روبرت "تأليف ) جزيرة الكرت(ومن أشهر أدب املغامرات باالجنليزية 

، وكذا  وقد قرأت ملخصا هلا باالجنليزية نشرته جامعة أكسفورد،"لويس
عرف املسلمون املغامرات اليت كتبها أو ختيلها هانز كريستان، وقبل ذلك 

  .، وهانز هذا أديب دمنركي أعجبه أدب املغامر العريبمغامرات السندباد
بد أن يكون أدبا ملتزما وكل ما ينطق به اإلنسان  إلسالمي الااألدب و

?   @   ﴿ :شعراً أو نثراً مكتوب عليه مسؤول عنه، قال تعاىل    >   =   <   ;   : 
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A﴾ ]١٨:ق[،وقال : ﴿   R   Q   P   OT   S﴾ ]فال ]١١-١٠: االنفطار 
ميكن أن يقول اإلنسان فيه أي شيء بال ) هايد بارك(ثل ملمكان يف اإلسالم 

  . والبد للقاذف يف اإلسالم من إقامة احلد عليه،مساءلة
كما أنه ليس يف اإلسالم زمان حيل فيه الكذب كما يف أول أبريل عند 

  .من ال خيافون يوم احلساب
فار أنفسهم، فقد كانت بعض الروايات القدمية ممنوعة وااللتزام يقره الك

 "لورانس هـ.د"، ورواية "وليسع"ويس  أمريكا، مثل رواية جيمس جيف
، وهي رواية حتكي زانا امرأة اجنليزية ذهب زوجها )يليق السيدة تشاترعش(

  .للقتال
م يستر حالة عجزه اجلنسي برواية ومن عجائب اإلباحيني أن أحده

 حاربتها ، وقد"نزار قباين يف العربية" الجنليزيةالورانس يف باحية كحال إ
بريطانيا عقودا مبا اضطر ناشروها لنشرها سرا، وظلت ممنوعة يف أمريكا إىل 

  .وبعد أن هذا االجنليز" جون كندي"عهد 
واألدب اليوم يف الشرق والغرب يعيش حالة من البؤس وصفها بعض 

 ار االنترنت ووسائل االتصال اجلماهرييالنقاد بأا موت سريري بعد انتش
  .وغريها

 وهي تعبري عما يعيشه اإلنسان ،رافضأما احلداثة الغربية فهي اجتاه 
  . كاإلنسان الغريبريب من متزق وضياعالع

  : األدبيةاحلداثة -
 مذهب -مع أا خروج عن املألوف- العربية احلداثة تذهب ملو

بل اقتفت سرية بعض  ، نصامراءاحل الشيوعية الثورة يف "ماركس كارل"
 قررهما  وبعض ،"شتراوس ييفلكلود"و "جاكوبسون" مثل اليساريني اجلدد

، فاحلداثة العربية خليط من سريم سار ومن "لينني"و "اجنلز"و "ماركس"
  .اجتاهات يسارية وألسنية وغري ذلك
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نيا فرجي"ومن أبرز اخلارجني على املألوف يف الغرب الكاتبة الربيطانية 
  . عمرهاراليت انتحرت آخ" وولف

كما أن اهتمام احلداثة باحللم جعلها تقترب من الشعراء الذين يتعاطون 
ر وانتهجوا تبعا لذلك جا صاحب أزاهري الش" بودلري"ات مثل املخدر
  .فرويدياً

 من ،ذهب البطائحية ومن لف لفّهموبعضهم جينح دون أن يشعر إىل م
  .ر العقلم إم يأكلون ما يغيذين قال عنهم شيخ اإلسالال

 ضالتهم يف أدب الالمعقول الذي انتشر يف الغرب ووجد احلداثيون
، كما ظهر له يف الرسم  له مدارس كالسريالية والتكعيبية أو كان،الضائع

  . أنشأت الفن التشكيليمدرسة أو مدارس
وقد أعجب احلداثيون كثريا مذهب التأويلية احلديثة، ونظرية موت 

  ".روالن بارت"ؤلف اليت قال ا الناقد امل
الثورة على املاضي " أدونيس"والغرض من هذا اخلليط هو كما قال 

  .وقطع أي صلة بالتراث
الثورة "على أنه ليس كل احلداثيني يعلمون ذا، وأكثر ما جيمعهم هو 

 "لوكاش جورج" إليها ودعااليت سار عليها اليسار الفرنسي " الثقافية
 ومدرسة "شيرامغ" ا نادى كما، "براغ" ومدرسة  ،"كووف ميشيل"و
 فيدل"و الصني، يف "تونج ماوتس"و املتحدة، الواليات يف "فرنكفورت"

  .حداثته له وكل كوبا، يف "كاسترو
 الفرنسيةنتشر فيها ت اليت الدول يفأكثر  العربية احلداثة رتانتش وقد
 العربية، اجلزيرة دول إىل انتقلت مث ولبنان، وتونس واجلزائر كاملغرب
 كالنصارى  يف الشام وجزيرة العربالضالل فرق من الشواذ واعتنقها

 والنصريي ديب، أبو ل كما النصراين زعمائها من فكان ، والشيعةوالنصريية
 والشيعي املارونية، إىل وحتول أدونيس، نفسه لقب الذي سعيد أمحد علي
 الدميين على مثل األخرى قالفر من املخدوعني بعض وتبعهم العلي، حممد



 

 

٢٠٨٠ 

 األستاذ وظن وأمثاهلم، والثبييت احلريب عبيد بن وحممد الصيخان، وعبداهللا
 يف توسعه ولكن البنيوية، من ضربا كوا تعدو ال املسألة أن الغذامي عبداهللا

يعلن  جعله  اليت يقول أصحاا إا مذهب ما بعد احلداثةالتفكيكية نقيضتها
  .أعلم واهللا داثياحل الفكر ختليه عن

 عن اخلروج فكرة على وأخواا عكاظ جريدة يف احلداثيون وقام
 وجعلوا اللغة جربية، وقرروا أن اللغة هي اليت تتالعب بالشاعر  أيضا،املألوف

  .مينة ويسرة
 وأضرام ،"وندبا عزرا"و "إليوت"و "كافكا فرانز" هو قدوم وكان

 "فرويد" أحالم يف  كذلكضالتهم يوناحلداث ووجد، يف اجلانب الرافض فقط
 كما ،"دارون"و "نيتشه" أفكار إىل ترجع ، وكلها"بافلوف" وسلوكية

 وضع الذي الداللة علم يسمى ما يفو ،اهلرمونيطيقا فلسفة يف هاودوج
 إىل أدت كثرية وفلسفات أفكار فيهم جتمعت وهكذا ،"سوسري دي" أصوله

 أدى واسع باستنكار شعوبال تواجههم وأن قددا، طرائق يكونوا أن
 بأمساء الدخول إىل فاضطروا ائيا، احلداثة عن الكالم حظر إىل باحلكومة هنا

 مل أمساءمن   وأمثال ذلكواملقاصدية والتنوير والليربالية كالعلمانية أخرى
  .احلكومة حتظرها

كما تستروا بالتحديث وأم ال يعادون الدين وإمنا يدعون للتجديد يف 
  !األدب
 البالد من وكثري وأمريكا إجنلترا يف شديدة مقاومة احلداثة وجدت قدو

 عدوا فرنسا يف الرمزية املدرسة كانت حيث ذاا، فرنسا يف حىت ،األوروبية
، "الرشدية احلديثة" الغرب ، واحلداثة ملن تأمل تسري على ما يسميههلا لدودا

 تعاىل املطلق أي وقد جالست بعض احلداثيني املشهورين فوجدته يسمي اهللا
  !الذي ال صفة له
 غربية دعوة أو ،مستهتر ماجن شاعر أي إىل احلداثيني ميل واملعروف

 تفسريا شبقيا القيس امرئ شعر مثال أبو ديب كمال فسر وقد إباحية، أو
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 وأمثال املزعومة البهلول وقصص ايب نواس، بشعر غريه وأعجب قال، كما
  .ذلك

 ،"الليايل" يف "هموسي ديالفرد " كتبه وما ،لبودلري الشر أزاهري أن كما
 وجد وأمثاله ذلك كل ،"اندص جورج" املاجنة الكاتبة قرحية به تقيأت به وما
 الصهيوين الفكر إىل منهم مال كثري احلايل عصرنا ويف بغيتهم، احلداثيون فيه

، وهو فكر يهودي لكنه ضد الصهيونية كما أمريكا يف "ساندرز" أعلنه الذي
  .يقول

 تؤمن كانت اليت القدمية العربية اجلاهلية أحيوا باجلملة واحلداثيون
 ال وبعضهم والغنوصية، الشامانية األفكار بعثوا كما والكهانة، بالتنجيم

 أم أو الدين ضد أم ينكرون هؤالء جتد لذلك ما نشر وما بعث، يدري
  .الغرب يقلدون

 خمالف فكر كل مقاومة والدعاة واحلكومات العلماء على والواجب
  . وبيان أصوله العقديةظهر اسم بأي والسنة للكتاب
 ميجدون خاصة السعودية ويف عامة اإلسالمي العامل يف احلداثيونو

 فهما "لوكاش"و "لتوسريأ أما ،"فوكو ميشيل"و "لوكاش جورج"و "ألتوسري"
  ."تورين أالن" مناصبهم وذكر ذلك أثبت وممن شيوعيان،
 قد الرب" أن يزعم الذي "نيتشه" مذهب على فهو "فوكو" وأما

  !!يقول إن اإلنسان قد مات" كوفو"، غري أن "مات
 فيهم كان الدارجة، بالعربية الناس واهتم الفصحى العربية ضعفت وملا

 أن على والسديري، رشيد بنا  املتأخرينالشعراء أشهر ومن بالنبطية، شعراء
ال  اليت الغرب، من توردةاملس احلداثة من خري عاميا كان لو حىت الشعر
  .املعىن معقولة غري مشوشة غامضة عبارات وإمنا مطلقا فيها حكمة

 بأن يرضى مصريا جتد فال بشعرائه، يتفاخر بلد كلواملالحظ أن 
 حافظ أو شوقي، أمحد على "ويتمان والت" األمريكي الشاعر تفضل

 على يفضله مينيا وال الشايب، القاسم أيب على هيفضل تونسيا جتد وال إبراهيم،
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 جيعل وإمنا والعراق، الشام بالد شعراء يف ذلك مثلك وقل الربدوين، عبداهللا
 سار حيث إمعة الشخصية فاقد مقلدا كان من له قدوة وأصحابه "ويتمان"

  . يسري الركب
 ال وبعضها السفلى، الدركات إىل احنط فقد عامة الغريب األدب أما
  .وقوعه لوال ثبوت العقل يصدقه
، وهو اإلنساين األدب مسوه ما إىل أوال الكنيسة من املتحرورن دعاقد ف

 إىل والقديسيني العذراءو  املالئكةتصوير من وانتقلوا ،حماكاة للروم واليونان
  ".اجنلو مايكل" فعل كما القرويات الفتيات تصوير

 مث شوسر فكان ،اخليالية ولية ليلة الف قصص على كثرياً واعتمدوا
 تطور مث، "ديكامريون"، واشتهرت عندهم القصص املسماة سنيورا شكسبري

 اإلنسانية  املسماةالقيم عن بل ،الكنيسة قيم عن تام شبه استقالل إىل ذلك
، الروسي سكييديستوف وقصص  االجنليزي"ثورز ورد" شعر يف كما ،كافة

  ".زشارل ديكت"و" تولستوي"وروايات 
 احملاكمة فكانت ،"اليوت"و "كافكا "عند والقنوط اليأس شعر ظهر مث
  .اآلخر عند املقفرة واألرض األول عند الشهرية
 مستقر هو القمامة صندوق يكون حيث العبث مسرح جاء مث

 بقتل املمثلون يقوم حيث) يونيسكو يوجني (ومسرح ،الشخصيات
  .املتفرجني

 املستقبلية يف ممثلة ديةالفرو النظرية تنبطاست اليت الالمعقول مدارس مث 
  .والسريالية، وأمثال ذلك التكعيبيةو

 وخطوط عقلية ال أسس على يقوم الذي التشكيلي الفن انتشر كما
 كان كما للطبيعة حماكاة ليس وهو حمدد هدف هلا ليس متناقضة ومنحنيات

  .اإلنسان عامل يف والتناقض الضياع نع تعبري وإمنا ،النهضة عصر
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، ووصل اإلسفاف "اموك"والعبثي " سارتر"كما ظهر األدب الوجودي 
الشيء الذي مل يفعله  جنسيا األمواتيعاشرون أم  األديب احلديث إىل درجة

  .قوم لوط
 ةريالشه امليتة الشخصيات إلعادة احلديثة الوسائل يستعمل الغريب والفن

 مارلني" ترى أن تستغرب فال" بيوترمالكو" بوساطة احلديث التمثيل إىل
  .حديث فيلم يف "نهيبور أودري" أو "مونرو

 اإلنساين، الرباز تشبه مأعماهل نبعض الغربيني التصريح بأ اتكتاب ويف
 مزاج على حرصا ذكرها عن أعف النوع هذا من كثرية كتابات موهل

  . القارئ
 عليه وكتب برازه علّب الفنانني أحد أن عندهم احلداثة احلضارية ومن

  %.١٠٠ صاف فنان براز
 ،اويح حنا مثل الشرقيني كتابات يف يةالغرب احلداثة عدوى وانتشرت

  .شكري وحممد ،دنقل وأمل
 يف وإسفافه للدين عداوته يف  الغربينيالفنانني يسمون من أحد واشتط

 ومساها ماء وعليه السالم عليها املسيح صورة رسم أنه حد إىل نفسه الوقت
 تكتابا يف كما العرب جزيرة إىل  الداءانتقل بل! )املسيح على التبول(

 على اطلعت وقد ،"خال عبده" كتابات أو العلي، حممد الشيعي الكاتب
 املدينة جريدة أن إال اإلسفاف، هذا أسفوا أم أقرأ مل ولكن كتبوا مما كثري

 التناسل أعضاء عن صرحيا كالما احلداثيني ألحد ترمجت احلداثة وهي ضد
  .التحرير رئيس فصل إىل أدى مما ونشرته كما هو

  .واملنطق الفلسفة احندرت كما والفن األدب راحند وهكذا
  .جدا ظاهرة أمور فهي والنفعية واحلرية والتيه الضياع أما

 بعض أن فأخربين بيته يف عكاظ حترير مديري بعض قابلت وقد
 من  هلمأقرب ومكة (،احلقيقة عن حبثا نيبال إىل يرحتلون جدة من احلداثيني



 

 

٢٠٨٤ 

 الفارين الغربيني األدباء قبلة هي -منها يةالريف املناطق خاصة- نيبالف، !)نيبال
  .الضب جحر يف الدخول من عندنا للحداثيني بد وال حضارم، من

ما أو يرسم   تدعي أن لألديب أن يكتبالفرنسية "ايبدو شاريل" وجملة
 للمهنة احتقار من ذلك يف ما مع ، اهللا رسول إىل أساءتو يشاء

ما وقع يف  استنكرت السعودية ماءعل كبار هيئة أن والغريب لمسلمني،لو
  .اإلساءة هذه استنكار ا األوىل كان أنه مع سينما باريس

وتدعي الة أن ذلك منها حرية تعبري، ولو فرضنا جدال أن ذلك حرية 
تعبري أليس للمسلمني حرية االختيار على األقل، فيقاطعون البضائع الفرنسية 

 كل العالقات مع فرنسا، أم أن ومينعون استقدام أي فرنسي، بل يقطعون
  !! رسول إىل األتراك وحدهمحممدا 

 يف احلداثيني ضبع الغرب يف وأخواا "ايبدو شاريل" ج انتهج وقد
 اهلامشي سجدهبع وكساها": له قصيدة يف أحدهم: فقال املباركة البالد هذه

  ."معبدا فدانت لعاداته
 قال الشاعر لعلو مبقصود، فليس! الذهب هو الذي سجدالع فأما
 ثورة من أو الرقيب مقص  منالناشر خوفا من  إمنا هوالتعديلو مبسجده
  .أدوم ورقابته أعظم اهللا أن مع املتدينني،
 وأما فيه عرتان، ال ينتطح مما وذلك ، حممد أنه فمعروف اهلامشي وأما

 هو بل عادات جمرد  حممد به جاء ما يكن فلم الشاعر كذب فقد عاداته
  .وأفضلها العادات أشرف هي  عادته أن على، قومي كمحم وحي

ال يقال  واملسجد تقدم، كما املسجد على دليلفهو " معبدا" قوله وأما
 حدأ وال  اهللا رسول حممدا ال اهللا يعبدون إمنا واملصلون  إال جتوزا،معبد له

، ويف القصيدة نفسها ما يدل على اعتراض صاحبها على القرآن اخللق من
 دامس، ظالم يف فهو شرعه ويتبع ويطعه اهللا يعبد مل ومن ،احلجابوعلى 

 قال من يقلد إمنا وهو ،القائل هذا أسياد وأوروبا أمريكا يف بعيين رأيتهم كما
 ما هو اإلنسانية غري احلياةو ،)إنسانية ال حياة يف سنة آالف ثالثة عشنا (قبله



 

 

٢٠٨٥ 

، بالرجل الرجل زواج االعلي حمكمتها أباحت اليت أمريكا يف وعشته شاهدته
,﴿؟ يريدون اليت اإلنسانية احلياة هي هذه فهل    +   *   )-   0   /   .   

 ثورا نزا وال أن ،مثله مجل على مجال نزا أن يعرف فلم ،]٤٤:الفرقان[ ﴾1
 املتأخرون هؤالء يريد ذلك ومع تيس، على تيسا نزا أن وال مثله، ثور على
 حتدث وقد احنطاط، من هذا بعد وليس مثله، رجل على الرجل يرتو أن

 يف وحدوثها القبيحة، الفعلة هذه يفعل الذي احليوان بعض عن قدميا العرب
 أما يفعله، قد وإمنا ذلك يستدمي ال احليوان أن على احليوان، من القليل

  !!رجلني من األسرة تكوين أجازت فقد رنداجل مؤمترات
 طلب ،املنحط القرار هذا االعلي مريكيةاأل احملكمة أصدرت أن وبعد

 عندهم قانوين إشكال أي ذلك يف وليس أوباما، يتزوج أن رئيس زمبابوي
 اهلجرة قوانني له تسمح ال وقد أفريقيا، يف يعيش "موجايب" كون إال

 يدخل بأن لذلك حيتال أن وعليه الزواج، بقصد أمريكا بدخول األمريكية
  !!املتحدة األمم هليئة وميةالعم للجمعية اجتماع حضور يريد دولة رئيس

 وهذا الفعل الشنيع ال جياهر !!الترفيه يريد سائح التأشرية يف يكتب أو
به أي مسلم مهما كان البلد متأخرا ماديا، ومل ولن يتظاهر له قط أحد يف 

  اليمن وبنغالديش والنيجر وال أي جمتمع مسلم، فأيها املتأخر املنحط؟
 موقف رئيس كوريا الشمالية من هذا ذكرين به أن" موجايب"وقول 

  . من موقف بعض العربقضية نقل سفارة ترامب إىل القدس خري
 حرية من أشد هي اليت احلرية هذه عامة األدب احنطاط نتائج ومن
 ال إين ":قوله نوبل جائزة على احلائزين ألحد قرأت وقد! سابقا املتكلمني

  "!أمتلكها اليت الروح أعرف وال أنا، أكون من أعرف
 الذي اجلنون ريمص هو واانني الشعراء بني الكبري الفارق إن" وقوله

  ."مجيعا اميتملكه
 أن غرابة وال "!أصبحت أنا نفسي مشكلة بالنسبة لنفسي: "وقال اآلخر

 يدعون ممن كثري بأقواهلم حيتفي وأن نوبل، جائزة أمثاهلم احلياري همييعط



 

 

٢٠٨٦ 

 "بيجني مناحيم" اإلرهايب  للسالم نوبلجائزة نال فقد الشرق، يف احلداثيني
  !السادات أنور اخلائن أخيه مع مناصفة

 اختراع لنوبل أغفر ":قول الالذعة "برناردشو جورج" كمات ومن
 ملن أعطى جائزة نوبل العقالء، وكيف يغفر "اجلائزة له أغفر وال الديناميت

  للسالم رئيسة بورما؟
 حياة رواية مؤلف سيالرو "أندرييف ليونيد" احليارى هؤالء ومن

 كولن" واالجنليزي "الدمية"و "الشعب عدو" مؤلفالنروجيي ) إبسن(و إنسان
 وكذلك ،"احلضارة سقوط"و ،"الظالم يف طقوس" مؤلف "ولسن

 " للقلبمالبيت احملطِّ" أو "الكسري القلب بيت "مؤلف "برنادرشو"
  ."متوشاحل إىل العودة"و" جبماليون"و

  !اليقني وعن معبود نع يبحث مفلس حائر والكل
واإلسالم مع كراهيته هذه احلرية والشك، يعظم الشعر احلقيقي ويعرف 

أمر صلوات اهللا وسالمه عليه  ومن تعظيم الشعر يف اإلسالم أنهله مرتلته، 
 حلسان وجعل حسان، قال حيث من يدخلوا أن الفتح عام جيش املسلمني

 سنة وشاعرهم خبطيبهم خروهفا ملا متيم بين به وفاخر ،املسجد يف منربا 
  .الوفود

 معنويات وتقوية الدعوة نشر يف مهمته له ونثرا شعرا اإلسالمي واألدب
  .ااهدين

 الناس إشغال وظيفته وليست اليوم اإلسالمي اإلعالم وظيفة هي وهذه
 واملباريات واملسلسالت الترفيه يسمى وما واحلفالت، واخلالعة بالشهوات
  .والفوازير

 التشبه من والتحذير، بذلك لدائما املسلمني تذكري األمة ماءعل وعلى
  .هلم والتبعية بالكفار

 وفقا شاعر أي شعر دراسةتقليدهم يف ختبطهم و هلم التبعية ومن
 حني بعد ولو لنا تبني فرمبا !أصلها من خطأ تكون قد اليت الغربية للنظريات



 

 

٢٠٨٧ 

 وفالسفة "تبار"و "جاكبسون"و "سوسري دي" أمثال من هؤالء أخطاء
 يف وأساليبنا ديننا من ننسلخ وكيف ،وأضرام وشالماخير والتفكيكية البنيوية

  ؟النقد
 إمكان مع هؤالء من خري جين، وابن سالم وابن النابغة أن نظري ويف
  .وحضارم ثقافتهم يف الذوبان دون الغربيون يطوره مما االستفادة

 النبوة ودالئل اإلسالم، بيانو اهللا إىل للدعوة وسيلة اإلسالم يف والشعر
 وعلماء السلف منهج على سار ومن الراشدين واخللفاء  اهللا رسول ومدح
  . بال غلووعباقرا األمة

 مالك بن وكعب رواحة بن وعبد اهللا ثابت بن حسان شعر القدوة وإمنا
 الزنادقة أما وعظياته، يف وأبو العتاهية إسالمه بعد احلارث بن وأبو سفيان

  :للمعري ما ينسب ومنه ذلك، عكس الشعر فيستخدمون ساقوالف
  واملسيح أمحد بني ما   ضجة قامت األرض يف

  يصيح مبئذنة وذا   يدق بناقوس هذا
 الصحيح؟ ما شعري ليت يا         هدين يؤيد كلٌ

 عليه املسيح ودين  حممد دين نيب فليس القائل، هذا كذب وقد 
 الكنيسة وابتدعت املسيح دين بولس غير امل الشر وقع وإمنا خالف، السالم

  .الزمن هذا يف والليرباليني احلداثيني شعر ومثله ابتدعت، ما
 يف اليت واخلرافات األساطري عن بعيد ملتزم أدب اإلسالمي األدبو
 للفاحشة ومتجيد وشعوذة وكهانة سحر فيه وليس واليونانية، يةمالرو اآلداب
 أو للطبيعة، عبادة أيضا افيه مثلما فيه وليس ،الغربية اآلداب يف كما واخلمر،
  .احلرية درجات أقصى حيقق وحده هللا بالعبودية وهو للجمال،
 وظهريف الغرب " وبادورالتر "اجلوالون الشعراءباألدب العريب  أثرت وقد

 الرومانسي الشعر تأثر كما شكسبري، مسرحياتو  قصص شوسريف أثره
 الرواية يف وليلة ليلة ألف خرافات أثر وظهر. الطبيعة وصف يف العريب بالشعر
 ،"هيجو فيكتور"و ،"دوماس لكسندرا"و "سويفيت"اليت كتبها ك الغربية



 

 

٢٠٨٨ 

 قصصا" اكسفورد" مثل الربيطانية اجلامعات منها واقتبست ،"المارتني"و
  .اإلجنليزية لتعليم

 ومغامرات "الكرت جزيرة"و "فرنكشتاين" قصة يف أثر الليايل وظهر
  .اخليال قصص من ذلك وأمثال ،"العجائب بالد يف أليس"

 الروايات من كثري يف احلريف النقل يكن مل إن االقتباس ظهر كما
  .اجلنوبية أمريكا  إىلانتقلت هناك ومن كيشوت، ودون السيد مثل اإلسبانية،

 ترك إىل املقفى املوزون الشعر عن حتول جمرد األدبية احلداثة ليستو
أا  هي ،احلداثيني بعض عنها يعلم ال اليت فاحلقيقة، قافيةوال بالوزن االلتزام

 أدونيس عرب كما كلها البشرية واملعرفة والتراث الدين على ثقافية ثورة
  .وصحبه
  :الشاعر قول حد على الدهر من الشكوى الشعر يف يكثرو

  ملن؟ الدنيا هذه شعري ليت   دهره يشكو القيت من كل
 ما أنه يظنون أهلها كان اليت اهليةاجل من شعبة فيه الشعراء وبعض

 الذي هو أنه القدسي احلديث يف ذكر تعاىل اهللا الدهر، ولكن إال يهلكهم
 إىل نكره ما فنسبة ،"والنهار الليل أقلب الدهر وأنا" ،والنهار الليل يقلب
 ومنها اهللا مشيئة إىل شيء كل نسبة هي الصحيحة والعقيدة باطلة، الدهر

×   Ù   Ø   ﴿ السيئات سبب هي اليت البشر ذنوب سيماال  نفسها األسباب
ã   â   á   à   ß    Þ   ÝÜ   Û   Ú﴾ ]٧٩:النساء[.  

  :قال نم وصدق
  سوانا عيب لزماننا وما   فينا والعيب زماننا نعيب

وال يستلزم التجديد يف الصورة الشعرية اهلدم، بل ميكن التجديد مع 
دد عبد اهللا الربدوين مع التزامه بالقافية، احملافظة على األصول العامة، فمثال ج

  .وإمنا تكون العبقرية باإلبداع مع االلتزام باألسس والقواعد



 

 

٢٠٨٩ 

 هو أن ، لسبب ديين منع احلداثة يف هذه البالد ليسمما يدلك على أنو
على أن  األدبية، للحداثة آخر وجه هي اليت الليربالية مينعوا الذين منعوها مل

  .قلم جبرة الليربالية منع اإلمكان يف أنه على يدل منعها
 ليسوا وأم االستعمارية، بالدوائر مرتبطون الليرباليني أن نعلم وحنن

 وال ،يصحح أو مهل يكتب من يستأجرون هم بل بأنفسهم، يكتبون مثلنا
 مثل همو ،جمانا بل يقبضون الرواتب الضخمة من بيت مال املسلمني يكتبون

 استمعت وإذا، لكتبهم لغويني مدققني ستأجروني الذين الغربيني أسيادهم
 املصطلحات بعض رص سوى حيسنون ال وجدم قابلتهم أو مقابلة يف إليهم
  .معناها يفقهون ال قد اليت

 واملخابرات اإلسرائيلية اخلارجية كوزارة أسيادهم فضحهم والليرباليون
 ،ليل خاصةوبوحدة التض مثال، إيه يآ السيب صلتهم أعلم وأنا األمريكية،

  .أيضا للوطن بل فقط للدين أعداء ليسوا وهم
 ولكن السعودي، اتمع عن يدافعون وأم وطنيون أم يدعون وهم

بالتطرف  السعودي اتمع أحدهم فقد ام ،ذلك عكس يفعلونه واقعاً ما
  !واإلرهاب وقال الداعشية يف كل بيت ولكن صاحب القرار غافل

 عفافها وحيفظ املرأة يصون طبعا ألنه ،"ريذكو جمتمعنا" :آخر وقال
  .وشرفها

  ."متشدد جمتمع إنه" وقال ثالث
 كان رمبا لكن قوال أخفهم وهو ،"حمافظ جمتمعنا" الليرباليني أحد وقال

  .نفاقا أكثرهم
  ."بالتراث يتعلق جمتمعنا يزال ال" خامس ليربايل وقال

  ".إن القرآن للمتخلفني فقط: "ادسوقال س
 أن يعين ،"الالنسانية احلياة من سنة آالف ثالثة عشنا" :سابع وقال

 كما- اإلنسانية احلياة وإن إنسانية، غري كانت والصحابة  النيب حياة
 ،"كيسنجر هنري" أستاذه من تلقاه أو أمريكا يف تعلمه ما هي -يزعم



 

 

٢٠٩٠ 

 إن يقولون عموما وهم واتمع الناس أقواهلم ضد حصر جدا ويصعب
  .االجتماعي الثقايف املوروث نم والسنة القرآن

﴿e   d   c   b   a   `   _   ^   .]١١٨:آل عمران[ ﴾[   
 أشد رمبا بل أختها، فهي الليربالية حيظر أن احلداثة حظر ممن أطلب وأنا

 وخيدم اآلخرة والدار اهللا يريد ممن أسطر ةعبض إال ال يتطلب واألمر منها،
  .ووطنه جمتمعه

 منهم أحد جترأ ملا وأهله الدين عن اسكتوا مهل قيل لو أم واثق وأنا
  .الكالم على

 الدين، باسم شذوذا الناس بعض لدى أن أنكر ال نفسه الوقت ويف
 يعجبهم مل وإذا علمي،غري و شرعي خطأ املتدينني على أخطائهم تعميم لكن

 كتبه ما وقراءة والسنة القرآن بتدبر وأنصحهم غريه إىل فلينظروا متدين
 الفالنية اجلريدة حترير رئيس أن على يعتمدوا وأال األفاضل، سالماإل علماء
 فكل يشجعهم، الفالين احلاكم أن أو منهم، الفالنية القناة مدير أن أو منهم

 ال الذي احلي على يتوكل من  فكريبقى وإمنا ،الزوال إىل همريمص هؤالء
  .ميوت

 يف اللربالية نم تاب من بعض ذكر فقد واحدا، صنفا ليسوا والليرباليون
 باقي عن حىت ،سرية خفية جمموعة اللرباليني يف أن له منشورة مقابلة

 ،اخلمر وتشرب ،املخدرات تتعاطى اموعة هذه أن عندي وتواتر الليرباليني،
  .الفواحش أنواع كل وترتكب

  .جديد من احلشاشني وفرقة الباطنية إحياء إىل انتكسنا وهكذا
 منهن، واحدة أي أذكر أال أتعمد اتيثادح فتيات اموعة هذه ويف

  .الناس بعض عند هلن تزكية كالمي يكون ولئال عوائلهن، مسعة على حرصا
واملقصود أن تلك الشلة اخلفية حزبية، وهلم أهداف يتناقلوا فيما بينهم 

  !ويظنون أن أهل الدين ال يدرون



 

 

٢٠٩١ 

 يعلمه مل ام علم الذي خليفة البطاح املشهور الرسي الداعية اهللا ورحم
 كما. يعلم مبا فضحهم يف االستمرار الناصر عبداهللا األستاذ من وأرجو غريه،
  .السلومي حممد املؤرخ واألخ الصاحل نورة األخت أشكر

–  وحنن،قال يل بعض احلداثيني إن عوض القرين عمم أحكامهقد و
 لسنا من هذا النوع الذي ذكر، ورمبا كان صادقا، ولكن النوع -كما قال

ذكور موجود يف الواقع، وإن مل يعلم به بعضهم، والدكتور عوض إذا كان امل
قد عمم فإنه فضح احلداثة وال يزال، وقدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه 

  .اهللا فحقه أن يشكر ال أن يعاب، وننتظر منه املزيد
 يتهكم وهو العقيلي، الربيداوي احلمد تركي املشهورين الليرباليني ومن

 ما اكتب: له وقال ،قلمه نيسابقال امللوك أحد وأعطاه ورسوله، اهللا على
 وقد الطريفي، عادل األستاذ مكان لإلعالم وزيرا ليكون ورشحوه تشاء،

 إال يقل ال أنه أي ،"واحدة لعملة وجهان والشيطان اهللا إن" اهللا هداه قال
 يقول س مانف يقول وتركي ،"مات قد اهللا إن" :قال الذي "نيتشه" عن قليال
 ما لكن ونعم، حممد" حيث صرح مكان كل يف اهللا وآيات طهران ماليل
 دخل وما الصديق، بكر أبو منهم الذين يمت بين دخل ما أي) قريش؟ دخل

 آل يف حمصورا األمر يكون أن يريد فحضرته عمر؟ منهم الذين عدي بين
 أهل عقيدة هي كما قريش من للتقي وليس ، كما يقول الروافضفقط حممد
 أي يف امللك يكون أن يريد خارجيا احلمد تركي وليس واجلماعة، السنة

  ! حممد عقيدة بل ال بد أن يكون احلاكم ليرباليا يصحح !!نسانإ
للمجتمع  تبعا حممد قاله فإمنا كنانة على لقريش اهللا اصطفاء أما

 عليه الذي هو اتمع وهذا آنذاك، سائدا كان الذي  عند تركيالذكوري
 وعسري وامة واحلجاز والرياض القصيم يف سيما ال اليوم الناس كثرأ

 الختار متقدما كان ولو متأخر، جمتمع ةاألمريكي باملقاييس وهو واألحساء،
! الليرباليات وليس سعود آل حبكم يرضى أنه ذكوريته ومن لتحكمه، املرأة

  .يمية بالتخلي عن ابن ت تركيالذكورية والوهابية يطالب من وللتخلص



 

 

٢٠٩٢ 

 شوقي، ألمحد قصيدة سرق كان وإن تقدمي فهو الطريفي عادل أما
 مديرا يكون أن بذلك فاستحق الليرباليني واتبع التدين ترك أنه له ويشفع
احلجيالن من معرفة  لديه ما لدى مجيل كان ولو لإلعالم وزيرا مث للعربية،

  .قانونية وسياسية جلعلوه أمينا عاما لس التعاون
 ،له يقرأ أن تيمية البن يقرأ مل إن احلمد تركي األستاذ صحأن وأنا

 نعمل ال ملاذا لريى الغرب، عباقرة كتبه ما بأهم شاء له كتاب أي ويقارن
 القول هذا عن يسأله سوف اهللا أن وليعلم تيمية، ابن عن فنتخلى بنصيحته

  .مهقل يعطيه أو يوليه أحد وال ميدحه أحد وال بنون، وال مال ينفع ال يوم
 أن وأرجو ،يل فليكتب اإلسالم شيخ كالم من شيء عليه أشكل وإن

 معه اصطحب وإن به، ومرحبا أفضل فهو زارين وإن اإلشكال، حل أستطيع
 والنصف الرابعة الساعة من الناس استقبل بأين علما عا،يمج اهللا فحياهم أحدا

 أقيمو ،وذلك املوعد يتغري حبسب الفصول والنصف، اخلامسة الساعة إىل
 هذا أول يف مذكور املكتب وهاتف اهللا شرفها مبكة العوايل حي يف اآلن

  .املكتوب
مهما كان رأيه، بل إنين يزورين الكفار يف  زياريت من أحدا أمنع ال وأنا

  .جدة أو أذهب إليهم إن استطعت
 ايالف موقع مثل دينية، ألسباب حتجب ال اليت مواقفهم ولليرباليني

 ومعه جيري اليهود مقابالم وليس مع قناة مكة أو لعمريا عثمان يرأسه الذي
 الفضيلة وحيارب التفسخ ويريد ،وأهله الدين يعادي والعمري ،اد مثال
 عبد القدوس بإحسان عالقة وله والعرض، الشرف ومحاية والعفاف
 بعالقاته العمري ويعترف. الزلفي هيئة يف يعمل اهللا رمحه أبوه وكان املعروف،

 مارغريت(و الثاين واحلسن حسني صدام منهم الزعماء، كثري من  مع ةالوثيق
 اليت األوسط الشرق جريدة لتحرير رئيسا وعينوه الكويت، وأمري )تاتشر
 مسؤول أي أو يستقبله ويستقبل املغرب يف اآلن يقيم وهو لندن، من تصدر

 رمباو ،امللوك أحد قصر يف أسكنوه السعودية إىل جاء وإذا يزورها، سعودي



 

 

٢٠٩٣ 

 الدين أهل من حيرسوه لكي بل فقط، احلميمة للعالقة ليس ذلك كان
  .سالمته على ويطمئنوا

  فرضا مل مينعهم أم ميدحوم على الليربالينيالسالطنيوإذا غضب 
  : عنهمالتزلف، يقول الشاعر نزار قباين سبيل على أحيانا

  عمود له وذا يومية   زاوية له هذا
  والسجود الركوع قةطري   بينهم فيما والفرق

 وال نافد مال وكل زائل، منصب وكل هالك خملوق كل أن وليعلموا
  .يبقى إال وجه اهللا

 نثرا هلم تقرأ تكاد فال الغموض،: الغربيني عن املستغربون أخذه ومما
 وأرسل واضحا، مبينا كتابا أنزل تعاىل واهللا غامضا، وجدته إال شعرا وال
 أعلى يف والفصاحة اإلبانة من وجعله كلم،ال جوامع وآتاه  رسوله إلينا

 اآليات هو احملاضر أو اخلطيب من اليوم تفهمه ما وأوضح درجاا،
 الفالين املصطلح معىن عن يستفصلون كانوا الصاحل والسلف واألحاديث،

. اليوم نرى كما كثرية تفسريات احتمل اذا فكيف معنيني، احتمل فيما
 حق أحدمها معنيني حيتمل مبا املتكلم مراد عن العقيدة علماء ويستفسر

 اجلوهر واحلد ونفي واألركان واألعضاء اجلهة كقوهلم باطل، واألخر
 املصطلح أو الشرعي اللفظ اما ا، يقصد ماذا الكليات وعن والعرض،

 لديه الفكرة كانت من الغموض وإمنا يتعمد إمجال، وال فيه لبس فال السلفي
  .ما يقال يفهم وال يقول ما يدري ال مقلدا كان أو ضبابية، غامضة

 حتتاج وال السهولة، غاية يف فاألمر اللغوية املشكلة حل فعال أردنا وإذا
 وأن بالفصحى، يتكلم أن مذيع أو مؤلف كل يستطيع بل فكر، كثري إىل

 الالتيين ويكون هو كما فلينقله ترمجته ستطعي مل وإذا مصطلح، أي يترجم
 أن القياس ذا نستطيع قياسية لغتنا أن على عرب،فارسي م يقال كما ،امعرب
خري من بعض  عندنا العوامو حديث، حضاري مصطلح أي إليها ننقل
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 الفارسي، سيبويه رأسهم وعلى عربا، ليسوا العربية علماء وأكثر ،اإلعالميني
  .وغريمها والفقه احلديث علماء أكثر وكذلك
  :منها رزةبا ظواهر فيه جيد الغريب األدب يف ناظر كلو
  .واجتاهاته مدارسة  كثرة-١
 اليونان عن الغربيون ورثه رثاإل وهذا والعنف القوة  متجيد-٢
  .والروم

  . ال سيما بعد أن سيطر اليهودواملادة الثروة  متجيد-٣
 األدباء به يشتغل وهذا منها، طبقات أو اتمعات أحوال  وصف-٤
 املظلمة، اتمعات تلك يف فقروال البؤس حال سيما ال )اإلنسانيني( املسمون

 أوليفر باإلجنليزية روايته يف املالجئ أيتام حال" ديكرت شارل" وصف كما
 يعدون اإلسبانية ويف ،"البؤساء" روايته الفرنسي "فيكتور" وكتب ،"ستيتو

 اإلسبانية املستعمرات يف اهلنود بؤس عن كاتبوه كتبه ما الروايات أشهر
 أكثر من "ستو يتيهار" كتبته ما جتد أمريكا ويف ية،اجلنوب أمريكا يف السيما

  ".الريح مع ذهب"و ،"العم كوخ" مثل رواجا الكالسيكية الكتابات
 هو "لوثر مارتن" أعمال فأعظم الدينية، بالروح مشبع أدب  أنه-٥
 به بدأ ما وأول، األملانية اللهجة إىل النصارى دعن املقدس للكتاب ترمجته

 املقدس الكتاب بترمجة بدأوا واالجنليز ،"الزبور "املزامري ترمجة هو األمريكان
 هو طبعوا ما أول كان الطباعة الغرب اكتشف ملاو ،"جون موريف" يد على

 ال اليت سميج امللك طبعة هي املقدس كتام طبعات وأشهر أيضا، التوراة
  .األديان يف باحث عنها يستغين

 أو "اليباب" كتب يالذ "إليوت سإ يت" الغرب شعراء أشهر ومن
 عن ارتد لكنه ،يهودية أسرة قد يترجم، وهو من كما ،"القفر األرض"

 ذكر دون هنا ميجدونهو الكاثوليكي، املذهب على النصرانية إىل اليهودية
 القفر األرض يقال أن يصح دام ما إنه بل إن بعضهم قال يف عكاظ .لدينه
  !الصخر السفينة: يقال ال  فلم
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 الثقافة، أملاين األصل تشيكي وهو" كافكا فرانز" اآلخر اليهودي ومثله
 أحرقه منه وكثري وفاته عند كتب ما بإحراق وأوصى املسلمني، بعض خالط

 هتثاحدو. بتراً يبترها بل تنتهي ال ورواياته قصصه أن واملالحظ بيده، هو
  ".فعال؟ نفسي أنا هل "قوله ال سيما ختيل اليت "احملاكمة" يف تظهر

الذي أصيب " عزراباوند" له أثره يف احلداثيني الشاعر األمريكي وممن له
  .باجلنون وأدى ذلك إىل إدخاله أحد املصحات العقلية

 و أ جنوم أو يهوديتهم إىل إشارة دون عندنا احلداثيون تبعهم وقد
  !الدين ضرورة عن أو عبارام حريم

 يف "كروتشه"و بريطانيا يف "برنادرشو" الغرب يف األدباء أشهر ومن
  .أملانيا يف "جوته"و أسبانيا يف "لوركا"و فرنسا يف "سارتر"و إيطاليا

 عرفها فإمنا كوميدية روايات وال مالحم فيه ليس اإلسالمي واألدب
 واللعب للهو لديهم جمال ال زهادا عبادا فكانوا املتقدمون أما املتأخرون،
  .القلب يتمت الضحك كثرة أن  أخرب وقد كيف ، الكثريوالضحك
اإلنسان قد يقول الكلمة ليضحك ا الناس وي به يف قعر  وأن

  !جهنم
<   ﴿ عليها حياسب االنسان من تصدر كلمة  كلأن كما    =   <   ;   :

A   @   ?﴾ ]وأ الفواحش مرتكيب متجيد عن شيء أبعد وهم ،]١٨:ق 
  .للعاهرات االعذار التماس
حرام مني، فهم فوق أن الكذب  املسلد كثري عنوالعباقرةواألبطال  

 ورمبا كانت ، عنهمتكثر الكتابة التارخيية وضع، مل واإلضافة اخليالية عندهم
  !ذلك وراءكثرم هي السبب 

 ووراءها الليربالينياحلداثيني وبعض  مدهاعتي اليت العلمية األخطاء منو
 ،"ورالفولكل" هو جزء عندهم من الذي الشعيب األدب إىل الدعوة وراءها ما

 أقسام وافتتاح وطين كتراث املدارس يف املوسيقى بتدريس يطالبونكما 
  :هلؤالء نوجهها أسئلة ولنا العرضات، ومنه الشعيب التراث وإحياء للفولكلور،
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 اإلسالمي العامل يف قبيلة أي أو املباركة اجلزيرة قبائل من قبيلة  أي-
ية دائما هو أبطاهلا  أليس فخر القبائل العرب؟اتراثه من املوسيقى كانت

وشجعاا وحكماؤها؟ خذ مثال العجمان، أليسوا إىل اليوم يفتخرون 
 الذين يفتخرون بشجاعة فيصل انبشجاعة راكان بن حثلني؟ وكذلك شهر

  .الدويش، وهكذا
  !وبدع خرافات من شابه مما التراث هذا بتنقية تطالبون ال  ملاذا-
  .امللهيات يف والتفنن ضاتالعر إحياء حد إىل الفراغ بنا وصل  هل-
  ! وكذا قضية حصار غزةهذا؟ من األقصى املسجد قضية تقع  أين-
 واالحندار املتتالية األزمات عن واإلشغال اإلهلاء يف الزيادة  ملاذا-
  السريع؟
 وأي املوسيقى؟ بتدريس نطالب حىت الغنائية احلفالت من جنينا  ماذا-

  والتدخني؟ راخلمو وشرب املخدرات لتعاطي شيء أنسب
 "الترفيه هيئة" يسموا ،هيئات له ينشئون الذي الفساد من هذا  أليس-

  .املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة عن بديال
 وكانوا ينسبون ، خرياً منا يف التعامل مع احلضارة الغربيةآباؤناقد كان ل

ر  فمثال ملا نبغ هتل!عظماء الغرب إىل الشرق ولو من طريق األسطورة
راكان بن والده هو با قالوا عندنا إن ووظهرت شجاعته واحتل أكثر أور

  :حثلني شيخ العجمان وصاحب القصيدة املشهورة اليت فيها
)ن إىل ملا نفاه العثمانيووأن راكان ) هلومي على الطيب ولومه علي

  !صربيا تزوج هناك وجاء هتلر من ساللته
ن، واشتهرت أشعار راكان ومسى كثري من الناس يف اجلنوب ابنه راكا

 وملا علموا أن العجمان من ،)أبو زيد اهلاليل(كما اشتهرت من قبل أشعار 
، وملا توىل بعض أهل سدير حكم بعض املناطق انتشرت وا بذلكفرحيام 

  :أشعار الشاعر الشعيب السديري، السيما قوله
  ال خاب ظنك يف الرفيق املوايل       مالك مشاريه على نايد الناس
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كما أعجب أهل اجلنوب أن يكون فيصل الدرويش من شهران وأن 
يكون سلطان بن جباد من البقوم، وشغفوا باملشاعر اإلنسانية اليت ينسبوا 

قرملة وراشد اخلالوي وسعيد بن منصور وأمثاهلم لكنهم وجدوا بن هلادي 
  :مثلها عند سائر العرب كقول املطريية

  واللي نيب عيا القدر ال جييبهاللي يبينا عيت الناس تبغاه    
  : كقول الزهرانية،وأصبح يتردد

  يالشيخ جار اهللا وش حدك على جند األقصى
  .هذا فضال عن أشعار بن رشيد املشهورة

وما أكثر هذا النوع من الشعر السيما ما جيري منه جمرى احلكم أو 
نه يعرب عن معان إنسانية عميقة، وال تكاد جتد مثل ذلك عند الغرب أي أ

   .حىت عوامنا خري من عوامهم
 واملهارة التصور استخدام (هو الربيطانية املعارف دائرة حبسب والفن

 حبس تتميز مناخات يئة أو شعورية جتارب صياغة أو ،مجالية نتاجاتإ خللق
 احلكم لصعوبة ،االختالف كثرية شعبةتم قضية فلسفياً الفن وقضية ،)مجايل
. الواحد الشيء حول الفالسفة نظرة الختالفو ،بداعيإ بأنه ما عمل على
 يف الفن استخدام وهو ،جديداً عمال األيام هذه يف الربح طالب نتجأ وقد

 كان ومن مؤدجل، هو ما الفن من أن كما نفعي، فن احلقيقة يف فهو ،الدعاية
 الفنانني ترغم مثال الشيوعية فالفلسفة ،يذمه أن بد ال األيدلوجيا تلك ضد
  .وهكذا ،الفن حبرية تنادي الرأمسالية يةروح الشيوعية، لعقيدةا خدمة على

 "تولستوي" كتب كما وتعريفه الفن فلسفة يف اكتبو قد والغربيون
  .وغريمها "وييد جون"و

ر  يستحلون حنت التماثيل وتصوير ذوات األرواح، وأشهوالغربيون
 الحقا سوايكب مث ،سابقا  وليونارد دافينشيالرسامني عند الغرب مايكل اجنلو

  .منها التافه حىت غالية هؤالء ولوحات



 

 

٢٠٩٨ 

 على الفن بينما ،واالتساق املنطق على يقوم فالعلم العلم، خبالف والفن
 ما إال معا ما اهتموا واملسلمون للفنان، اخلاصة والفلسفة الذايت التصور

 عنه املسلمون استعاض الذي األرواح ذوات تصوير ذلك ومن ،اهللا حرم
  .لزخرفةوا باخلط

 ،الفوتوغرافية كالصور للطبيعة حماكاة جمرد اليونان أيام الفن كان وقد
 األيدلوجيات تعددت أن بعد سيما ال واجتاهاته مدارسة وكثرت تشعب مث

  .الغرب يف والنظريات
 ابنو حيث ،املعماري الفن املسلمون ا اهتم اليت الفن أنواع ومن

 أكرب هو احلرام واملسجد ،لغربيونا قلده خاص طراز على والقصور املساجد
 ،فقط املعنوية بقيمته ليس الدنيا يف بناء أعظم وهو ،العامل يف خرسانية كتلة

 االستغناء املسلمني املهندسني إمكان يف أن بناؤه أثبت وقد مادياً، حىت بل
 وإذا األتراك، املهندسونومنا  سيما ال وتنفيذا، تصميما الغربية اهلندسة عن

 فقارن ،وننفذ فيها ونعدل ،ورقيا التصاميم منهم نأخذ الكفار إىل اضطررننا
 وبرج ،بيزا برج مثل ،الغربيون يعظمها اليت باألبنية احلرام البيت عظمة
  .املقارنة من اهللا وأستغفر الروماين، الكولوسيوم بوملع ،ايفيل

 فيه وظهرت ،هلا حدود ال حرية ويراه بإطالق الفن يبيح اليوم والغرب
 يشاء، ما يقول أن الشاعر حق من جعلوا لذلك وتبعا ،"للفن الفن" ريةنظ

 اليت اإلنسان حقوق من ذلك وجعلوا يشاء، ما ينشر أن الصحفي حق ومن
  !اإلنسان حلقوق العاملي عالناإل يكفلها

 على تفرضهما الكنيسة كانت اللذين والتضييق للتزمت فعل ردة وذلك
 ذلك عواظالستف النساء من خال ربياغ فيلما أن واليوم لو الفنانني،

 ممثالت لديهم واشتهر حلقها، وهضم املرأة، ضد متييز إنه وقالوا ،واستنكروه
 برجييت (الفرنسية واملمثلة ،)مونرو مارلني (األمريكية كاملمثلة كثريات

 ،الحترافه  املعيشيةالظروف جربنأ أو التمثيل متهنا ممن وغريهن ،)باردو
  ).اإلغراء جنمة (الفتنة ممتهنة ويسمون



 

 

٢٠٩٩ 

 كما يف ،هفمنهم من يعجبه بطبع،  يف اللهوخمتلفةالناس وأذواق 
وفيهم من حيبه لصغر سنه كما يف ، )أن األنصار يعجبهم اللهو(احلديث 

 لترى احلبشة وهم  خدها على خد رسول اهللا ضعتحديث عائشة ملا و
 أو ،)ثة الصغرية السنفاقدروا حق اجلارية احلدي( : وقالت،يلعبون يف املسجد

 وقال أليب بكر ، يوم العيد عنده ا تغنياناجلاريتني الصغريتني اللتني كانت
:) ومنهم من هو مشغول عنه، ،) وهذا عيدناا فإن لكل قوم عيد،دعهما 

الصور اسمة الشرع م حرقد  وواملسلم يف كل حال يسري على هدى اهللا،
 وحرم كل ما ،اآلالت املوسيقيةوم  وحرم املعازف وهي الي،مما فيه روح

 . كان أصله مباحاو وليشغل عن الطاعة ويلهي عن الصالة وذكر اهللا حىت
 باطلٌ، املسلم الرجل به يلهو ما كل( العلماء جعل النهي يف حديث وبعض

  . للتحرمي)أهله ومالعبته فرسه، وتأديبه بقوسه، رميه إال
  :ومما أباحه اإلسالم

 ألجل والتقليس يف األعياد، ولعب الكرة ضرب الدف يف النكاح،
 وأجاز املسابقة إذا مل يكن ا ، وكذا املصارعة ألجله،التمرين على اجلهاد

،  كاحلجر والشجر والبحار واألار وأباح تصوير ما ليس فيه روح،ميسر
والشيالت ال حترم إال إذ اقترنت باملعازف غري أن األمة مل تقم بالواجب 

  باح؟فكيف تنشغل بامل
ق ا مضمار سب النيب جعلوقد باح املسابقات ذات الغرض النبيل، أو
  . من ثنية الوداع إىل مسجد السبق قدر ميلاخليل

سيما أناشيد احلجاج وااهدين   ال،وأباح الغناء الذي ليس فيه معازف
  .اإلبلوحداة 

أو  ومن الشعر املباح ما كان فيه رثاء ،موأباح الشعر الذي ليس فيه حمر
، وما كان فيه عاطفة صادقة  مشروعةمدح أو طلب حاجة مباحة أو

خوانيات، أو قصة صادقة مشتملة على حفظ العرض وصيانة املروءة، كاإل
ه حسن  وباجلملة فالشعر كالم حسن، الضيف والتصدق على احملتاجوإكرام



 

 

٢١٠٠ 

ه قبيح، ومنه حكمة كما أخرب وقبيح وكان يتمثل به هو والصحابة 
  .ونوالتابع
  .باح الرقص عند قتال العدوأو

 مما يقوله الشعراء وال فلعادة واستقر عليه العراما جرت به ع وسكت
التغزل و لواقع كالوقوف على األطالل والدمن، أو ليس له أصل يف ايفعلونه

عفت (يف قصيدته املشهورة  يف احملبوبة، وشرب اخلمر، كما ذكر حسان 
مل أشرا يف : ها شرب اخلمر مع أنه قال، وذكر في)ذات األصابع واجلواء

أعذبه " :قال، وقد  ولكن جرت بذلك عادة الشعراء.جاهلية وال إسالم
  ."أكذبه

  :أن أحد والته قال وقد بلغ أمري املؤمنني عمر 
  املتهدم اجلوسق يف تنادمنا **** يسوءه املؤمنني أمري لعل

ال تلي عمال أبدا، :  إنه ليسوؤين، مث عزل الوايل وقال، أي واهللا:فقال
  .ومل حيده ألنه اعتذر أن ذلك جمرد كالم جرى على لسانه

:  أحدك بكتاب اهللا، قال:وقال أحد اخللفاء لشاعر أقر بالزنا يف شعره
µ   ¶   ¸   ¹   ﴿ : فإن اهللا تعاىل قال عن الشعراء،أنا أدفع ذلك بكتاب اهللا

º﴾ ]٢٢٦:الشعراء[!  
  :وقال املتنيب

دحإذا كان ماملُقَد سيبفالن فهل كل من قال املديح   ميتم م  
: وال يشترط يف الغناء املباح أن يكون بنفس األلفاظ النبوية كقوهلم

بل جيوز بشعر املتأخرين كشعر أمحد شوقي وحافظ ، "فحيونا وحياكم"
  . أو بشعر اجلاهليني كأصحاب املعلقات،إبراهيم

يال الظل الذي عنه تطورت مث تطورت احلياة حىت عرف املسلمون خ
 وكان خيال الظل جمموعة من الدمى ، املعاصرةالسينماا الصامتة مث نمالسي

  .ميان كان يراه لالعتبار واالتعاظاإل حتركها خيوط خفية، وبعض أهل
  :قائلهمحىت قال 



 

 

٢١٠١ 

  ملن هو يف حبر احلقيقة راقي  رأيت خيال الظل أعظم عربة 
  ال واحملرك باقيعلى كل ح شخوص وأشباح متر وتنقضي 

 وعرفوا األقواس ،كما عرف املسلمون الطراز املعماري الرفيع
  . وال تزال كذلك حىت اليوم،واستخدموا الكتابة للزخرفة

 قديسهم بطرس كاتدرائية مثل ،وتقليدا هلم بىن الغربيون الكاتدرائيات
  .وكثري مما ال حيصى وكذلك ما يف باريس وبرلني ولندن ونيويورك يف روما،

 ، يف بريطانيا"ايت هولو" بناء قصورهم، مثلكما قلدهم الغربيون يف 
خاصة ، بدع العثمانيون يف فن البناء جدا وقد أ، يف أمريكا"البيت األبيض"و

يف بناء اجلسور، وقد رأيت بعضها ال سيما يف املدينة، ومل يلحقهم الغرب يف 
  .محه اهللار" سنان باشا"ىت اآلن، وكان من مبدعيهم املهندس ذلك ح

يف أحناء كثرية من جزيرة ) خزانات املاء(كما بنوا الصهاريج الكبرية 
  .العرب، وقد رأيتها يف فيفا مثال

وتطوعوا بل فرحوا لبناء احلرمني الشريفني، وكان اخلليفة يف إسالم بول 
، منذ فتح السلطان سليم )خادم احلرمني الشريفني(أو األستانة يفخر بلقب 

  . كانت احلجاز تابعة هلاألول مصر اليتا
ونية إىل احلرمني الشريفني لتوزيعها على  الصرة اهلماييرسلونوكانوا 

  .الفقراء
 أي وكانوا يرسلون الزيت إىل املساجد الثالثة إلضاءا، ومل تطأ قدم

  .يامهمكافر جزيرة العرب يف أ
 وبعضهم يقول إن ، يعترف بأثر الفن اإلسالمينيوبعض الباحثني الغربي

 غري أن احلقائق تنطق بنفسها ،يطذا من آثار الفن الروماين أو الفن القوه
  .وتتحدث عن أصلها

 وملا أجرى البنك األهلي ، به الغربيونيقتديوكان الفن اإلسالمي 
مسابقة عن أفضل شعار له جعله أحد الغربيني هو القوس املعروف يف 



 

 

٢١٠٢ 

 ،ا على شكل قوس للترك بنوهأبنية، وأنا رأيت  واختاره البنكاملساجد
  .سقطتا متر عليه القطارات وغريها فال وبعضه

 ،وكان من فن العمارة اإلسالمية أن يضعوا احلوش يف داخل البيت
 وملا قلدت البلديات ، فيجمعون بني الستر والتهوية،وعليه يفتحون النوافذ

جعلت االرتداد و ، البناء الغريب وفرضت على الناس االرتداداتأسلوب
 اضطر ساكنوه إىل إقامة السواتر حىت ال يرى املارة نساءهم أو ،يتخارج الب

البيت، كأمنا هم مسك معلب،  حمبوسني داخل أو ظلوا ،يكشفوا عورام
  .واضطروا إلسدال الستائر إذا فتحوا النور

ن فأصبح حماكاة ي متميزا ملتزما بأمر اهللا، أما اآلوقد كان الفن اإلسالم
 !عوا ساعات على املباين العالية وضع مثلها املسلمونللكفار حىت أم ملا وض

وملا تربجت العمارات يف الغرب تربجت أيضا عند املسلمني، وجعلوا هلا 
  .زجاجا كالغرب

واملؤمل أن الفن اليوم يعين ما حرم اهللا فقط، ويعترف مبفاسده حىت من 
ري  وقد ذكرت إحدى هؤالء نسيت امسها أا كانت تستش،ال يؤمن بالدين

 ،ال":  فاستشارته أن تصبح فنانه فقال هلا،الناصر وتدخل عليه مجال عبد
 مسعنا أن زعيما سوف يستقبل املثقفني علمنا إذاأصبحنا اليوم و ،"الفن وسخ

 فأين الثقافة من هؤالء الذين حيبون ،أنه سوف يستقبل املذيعات واملمثالت
اهد أو كليات الفنون، ، وكذا ما يسمى معأن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا

  !ومجعيات الثقافة
 ويف ،الفسيفساء يف القصوركوعرف املسلون فن الزخرفة اإلسالمية 

 قرميد كما عرفوا السقوف من ال، أو اخلانات،زل يسموا النقدالفنادق اليت 
  .وغريه

 وأغناهم اهللا باخلط ،أما فن النحت فقد ميزوا بني التماثيل وغريها
اثيل، خبالف اليهود والنصارى الذين ينحتوا مع أن والزخرفة عن التم

  .)سبوكةم(اليت تسميها  ورحنت الصحترم  التوراة



 

 

٢١٠٣ 

: وقد كانت التماثيل لبعض األنبياء، قال تعاىل عن عبده سليمان
﴿»   º   ¹    ̧  ¶   µ   ´   ³﴾ ]تصوير ذوات ، وكذا فن]١٣:سبأ 

ورمبا كان ذلك  حىت اليوم، ودا يف اآلثار القدميةاألرواح، وال يزال موج
مباحا يف شرعهم كما كان السجود للمخلوقني مثلما يف قصة يوسف عليه 

  .السالم
والفنان يف املعاجم العربية هو محار الوحش، وهو يف عصرنا هذا يطلق 

  .على من ميارس الغناء والتمثيل والرسم، وأمثال ذلك
  :مالاجلَ -

 باجلمال تلقائيا، اإلحساسه حرية  واملسلم لدي، له ذوقه ومجالهاإلسالم
 قد أمورمال يف وبصورة ال نظري هلا يف أي دين قط، واهللا تعاىل ذكر اجلَ

´   µ   ¶   ¸   ¹   ﴿ : قال عن األنعام،ختفى على كثري من الناس
»   º﴾ ]2   3   4   5﴿ : وقال،]٦:النحل    1﴾ 

 وهكذا كان ،)لأن اهللا مجيل حيب اجلما(  وقد أوضح النيب ،]٨:النحل[
 ،أصحابه الكرام مع زهدهم يف أعراض الدنيا واحتقارهم ملتاعها القليل الفاين

قال عمرو بن معد  مة هلم مفهومهم اخلاص عن اجلمال،عال إن العرب ب
  :يكرب

   بردايتوشفاعلَم، وإِنْ   لَيس اجلَمالُ بِمئْزرٍ
  جمدا ومناقب أَورثْن  إِنَّ اجلَمالَ معادنٌ

يف الدنيا من اجلمال للتذكري مبا يف اجلنة، جعلنا اهللا  وجعل اهللا تعاىل ما
 مع أنه ليس يف ،حامد الغزايل وكل املسلمني من أهلها، كما قال اإلمام أبو

 فاجلنة ،الدنيا من اآلخرة إال األمساء كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ال نظري له  ،اخل… ا وتربتهاحورها وقصورها وأشجارها وأارها وأسواقه

  .يف الدنيا
لذات السفة قدميا وحديثا يزعمون أن اللذات العقلية أعظم من الوالف



 

 

٢١٠٤ 

 وأعظم نعيم ، أما اجلنة فهي جتمع بني امللذات كلها،"حسية"اليت يسموا 
 وقد جعل سبحانه يف هذا الكون العجيب من مظاهر ،ها هو رؤية اهللا تعاىلفي

 فانظر إىل السماء ما أمجلها وأمجل ،ؤمن للنظر فيهاجلمال ما جيذب امل
  .جنومها

 فهل يستطيع الفالسفة ،ولو فرضنا أن املقصود هو اللذة العقلية وحدها
 مبثل شريعة اهللا وما فيها من احلكمة والتناسق؟ وهل يف يأيتأو أي أحد أن 

  !ب اهللا وأكثر رصانة؟ا من كتأبلغالكون كله كتاب 
﴿   R   Q   P   OX   W   V   U   T   S﴾ ]٨٢:النساء[.  

وهكذا نظر املسلمون إىل عمق األشياء وفرقوا بذوقهم السليم بني احلق 
 ،لسماءلمن احلكمة يف خلق النجوم أا زينة  والباطل، فقد جعل قتادة 

ويف الوقت نفسه بني أن ما عدا ذلك مما يزعمه املنجمون تكلف وباطل، 
  .هذا العلم اخلرايف الذي يسمونه التنجيم من سحروجاء احلديث لبيان ما يف 

 واملنجمون ، فهو معلوم لكل عاقلحل والتكلف يف التنجيمأما التم
 وميكن أن جيمع ، هذيام تؤثر يف املخلوقاتاخليزعمون أن الربوج والطوالع 

  )!إن حركات العامل العلوي هي املؤثر يف العامل السلفي(ذلك قوهلم 
وتدبريه وقدره وحكمته؟ وأين تأثري العوامل السفلية يف فأين اهللا تعاىل 

 :العامل العلوي املذكور يف القرآن السيما سورة اجلن؟ واهللا تعاىل يقول
﴿_   ^   ]   \   [   Z   Y   X﴾ ]وقال،]٥:املُلك : ﴿   P

[   Z   Y   X   W   V   U    T   S   R   Q﴾ ]6   7   ﴿ : وقال،]٦:ق
  .]٦:الصافات[ ﴾8   9   :   ;

 الفضائية يف الصعود إىل العامل "ناسا" الشياطني وكالة توهكذا سبق
  .العلوي

 ، ينكرون السحر والشعوذة واخلرافة،واملسلمون أمة حقائق وبراهني
 يحىت أن إحدى الساحرات هناك تدع، ذلك يف أمريكا وما أكثره هناكو



 

 

٢١٠٥ 

*   ﴿ : يقول واهللا تعاىل،روح القدس، وكذبتالأا تعمل بتوجيه من     )
1    0   /   .   -   ,   .]١٠٢:البقرة[ ﴾+   

 اخلرافة أغاللوهكذا حرر اإلسالم العقل البشري والعلم البشري من 
م تقن قبلَواألسطورة والسحر، أما اليونان والرومان ومم على وهم فحضار

ذه  وشتان بني هذين، ولو كانت العربة ،األعمدة والنحت واملعابد الشركية
املعابد وحدها لكان ما بنته مثود أمجل وأبدع، مع أن مدائن صاحل قبلهم 

  .بقرون
ال بد من مجال املخرب، يقول تعاىل عن  ،ومهما يكن مجال املظهر

 وهذا ،]٤:املنافقون[ ﴾°   ±   µ   ´³   ²   ¶   ¸   ¹﴿ :املنافقني
كن أعني  ول،خبالف املؤمنني الذين يهتمون بصالح املخرب واملظهر معا

  .املستكربين تزدريهم
بن باز حديثا إنه ا وقالوا عن الشيخ ،وقد قالوا لبالل قدميا إنه عبد

بكر  أبو:  قول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه من هؤالءفأين خضريي،
  ؟"سيدنا وأعتق سيدنا
 ولكن املسلم ،بيض وأن األفارقة مسر أو سود) واسب(صحيح أن 

Z   Y   X   ﴿" واسب"من كفار  خري من ملء األرض اإلفريقي    W   V
 أكثر رقيا "كانو" أو "اخلرطوم" واملرأة املتحجبة يف ،]٢٢١:البقرة[ ﴾]   \

وتقدما من املرأة املتربجة يف نيويورك أو لندن، وهكذا املسلم دائما بإميانه 
  .يفعل ما ال يفعله الغريب

ر شجاعة من  أكثاإلسرائيليةالطفل الفلسطيين الذي يتحدى الدبابة و
ه أي لواء أو فريق يف قوات املاريرت، وليس يف الغرب من تبلغ شجاعت

لقي نفسه عاري الصدر ليمنع الدبابة من العبوركشجاعة التركي الذي ي.  
 ريناايمعكذلك هلم معايريهم ولنا ، وكما أن القوم هلم دينهم ولنا ديننا

  .يف كل شيء
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 وهلم حريتهم ، مجاهلم ولنا مجالنا وهلم،هم ولنا ذوقناأن هلم ذوقَمنها و
µ   ¶   ¸﴿و ]١٤٨:البقرة[ ﴾ >  =:   ; ﴿ ،ولنا حريتنا    ´﴾ 

  .]٨٤:اإلسراء[
 إن أراد ا قائلها ،"ليس يف اإلمكان أبدع مبا كان"والعبارة الفلسفية 

 وإن أراد ، واحلكمة واحلسن فنعماإلتقاناملخلوقات جعلها اهللا يف غاية  أن
  .اىل ليس بإمكانه أن خيلق ما هو أمجل منها فالا أن اهللا تع

فانظر إىل خلق الرمحن هل فيه تفاوت؟ حىت لو قارنت بني من خلقه 
اهللا عمالقا ومن خلقه قزما جتد لكل مسعه وبصره وجهازه اهلضمي 

 وهل رأيت إنسانا قط ، ورمبا كان القزم أكثر ذكاء وأكرب عقال،والتنفسي
ع السموات واألرض الذي خلق اإلنسان يف عيناه يف رجله؟ فسبحان بدي

  . وشرع له أحسن الشرائع،أحسن تقومي
  : الفنان نفسه بني خيارين ال ثالث هلماأما اليوم فيجد

 ،إما أن يستورد الفن جاهزا من إحدى مدارس الالمعقول الغربية
  . اخل..الية واملستقبلية والتكعيبيةكالسري

 األخري وهذا ،لجمالوتذوقها ل اضيةامل األجيالوإما أن يعود إىل أصالة 
 وتقوم على ما ، له يف اتمعات اليت تنتهج منهج الطفرة املفاجئةقبولال 

 مع أن احلاصل فعال هو أن التنمية هي قضاء ، التنمية الصدمة أويسمى
 ، أصبح تراثا عند األبناءاآلباء إىل حد أن ما فعله ،مربمج على املاضي كله

 وليس الفن هنا ،ن إال اخليار األول فقط، وهذا هو الواقعفلم يعد أمام الفنا
 بل يشمل الرسم والفن ،مقصورا على جانب واحد من جوانب الفن

 وحنت ما ال روح ، مبا يف ذلك القصة والرواية،املعماري والشعر واألدب
، وما كان مباحا من  والكتب واخلطوط اجلميلة، والزخرفة يف املنازل،فيه

  .ه وال خيالف الفن اإلسالميذلك فال بأس ب
  .واملستثىن من ذلك هو ما حرمه الشرع كالتماثيل واملعازف
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 جلعله ،نيي أحد الليربالهومثال لو كان الذي وضع شعار البنك األهلي و
دخل حىت لو  ، إذ القوم تعودوا على التقليد يف كل شيء،على شكل غريب

  . جحر ضب لدخلوهالغربيون
لما فرضت من الدين سببه الذايت اخلاص، فوالنسالخ الفن الغريب 

 الفنانني أرغمتو ، سيطرت على الفن أيضا،الكنيسة سيطرا على كل شيء
 حىت أم ، وعلى تصوير ما يف األناجيل،ذراءععلى تصوير املسيح وأمه ال
 ،ا اهللا تعاىل كما يف أناجيلهم القدميةو بل صور،صوروا القديسني واملالئكة

الدين   ومسى نفسه ناصرأسلم الذي "ني دينيهيأت"الفرنسي كما قال الباحث 
  .دينيه

والعجيب أن صورة نيب اهللا إبراهيم عليه السالم عندهم اليت ذكرها 
 فهو ،يفعله املسلمون اليوم يف صالم متاما ما متاثل" دالئل النبوة"البيهقي يف 
  . يده اليمىن على اليسرىقائم واضعاً

يب وبدأ الناس يف التحرر من ربقة واألوروملا كان عصر االنبعاث 
 أخذ الفنانون ،ت اامع وأوامر البابواتا والتمرد عليها وعلى قرار،الكنيسة

 وحنت ، رسومات أخرى"جنلواكل يما" فرسم هؤالء،يرمسون غري ما يفرضه 
 "يدافينش" مث رسم ، بل بعضها لفتيات قرويات،متاثيل ليست للمسيح وأمه

 من  وكل الفنانني حتررا كامال"كاسويب"يف العصر احلديث حترر  و،"ازليوناامل"
  .الكنسية وانفلت من كل قيدكل القيود 

وذه احلرية املنفلتة أصبح الفن غري إنساين أصال، وقد عرب عن ذلك 
  ".احنطاط الفن"األسباين يف كتابه " خوسيه جازيت"

  .وحده" ضالرف "مهمته مناإو ،رسالة وال هدف له ليس رافض فن وهو
  .شيء أي عن القداسة لرتع "روريت" قال كما حماولة وهو

 مدارسهم اختلفت مهما ورسامني شعراء من الغربيون والفنانون
 العامل هذا يف) االغتراب (هي واحدة ظاهرة يف يشتركون واجتاهام
 األفالم ومشاهدة اإلدمان إىل النكد واقعه من اهلروب وحماولة ،الفوضوي
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 يف املعاصر اإلنسان ثقة عدم عن يعرب مما ،ذلك وأمثال ،لرياضيةوا اإلباحية
 ﴾K   J   I   H   G   F   E   D   C   B﴿ اهللا وصدق ،املعاش عامله

F   E   D   C﴿ :تعاىل قوله يف كثري بنا قال ،]٥:النمل[    B﴾ ]٥:النمل[ 
 ﴾(   *   +   ,   -   .   /   0   1﴿ :شأنه جل وقال ،الدنيا يف أي

  .]٨:سبأ[
 يلهث وهو ،سبيال أضل هم بل كاألنعام -اتبعه ومن- الغريب فاإلنسان

 من واملغفلون البشرية، الفلسفات كل من يائسا مضطربا حائرا العلف وراء
 هو وإمنا وثقافته، حبضارته ومتقدم سعيد أنه يظنون الذين هم فقط أذنابه
  . املأساة لعمق مكتشف حسه برهافة

 خمتلفة مدارس وله" التشكيلي الفن "املعاصر فنال أنواع أهم ومن
 على حيتوي بأنه يتميز وهو ،وغريها واالنطباعية والسريالية كالرمزية

  .حياته وتناقض املعاصر اإلنسان يأس عن تعرب اليت املتناقضات
 الفن على الثورة هو التشكيلي الفن على العام الطابع جتد وعموما

 أو" معقول الال "يسمونه ما إىل الطبيعة أو العقل عبادة من واهلرب القدمي
 احلياة ألن هو إمنا اضطراب وأ تناقض من فيه وما التحديث، بعد ما عصر

  .كذلك الغربية
وجيب على كل مسلم التلقي من املصادر الصحيحة حىت يف األدب 

  .والفن، وال جيوز التشبه بالكفار يف ذلك
   



  
  
  
  
  
  

  عاشرا
  املخرج من كيد الغرب
  كيف نتقي لفح احلضارة الغربية
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٢١١١ 

 إزاءها لنا ينبغي وما الفكر، مناحي ألهم اإلمجايل االستعراض هذا بعد
 اجلبارة، العقول من كثري عليه اجلواب يف تاهت ،اإلحلاح شديد سؤال يأيت
 اليت رالشرو هذه لفح نتقي وكيف واملكر؟ الكيد هذا من املخرج ما وهو
  جمدنا؟ ونستعيد العامل حنن نقود كيف أو والغرب، الشرق من علينا ب

 اهللا يسره من على وميسور ،له اهللا سهل من على سهل واجلواب
 ، رسوله وسنة اهللا كتاب يف واضح جلي إليه احلاجة لشدة وهو ملعرفته،

 ولنا ،مثقف لفكرة وال فيلسوف لرأي عليه الصحيحة اإلجابة مع حنتاج وال
 إىل جاء فقد فيها، جيادل أن كافر وال مسلم يستطيع ال ماثلة تارخيية جتربة

 يف أقيمت وهناك) الشرقية املنطقة (القيس عبد من وفد  اهللا رسول
من  منهمكان  أنه كما النبوية املدينة بعد اإلسالم يف مجعة أول" جواثى"

 كان اليت بالنصرانية وأ الشرق يف الفرس عليها كان اليتيدين بالزرادشتية 
 اإلسالمية آنذاك، الثالثة باحلضارات صلة على فالقوم الغرب يف الروم عليها

  .، وهي احلضارات املوجودة يف العامل اليوموالنصرانية واوسية
 ال أم هوأخربو ،الدين أمور أهم عن هنيسألو  الرسول إىل وجاؤا
 كفار وهم قومه وبينه بينهم ألن ،احلرام الشهر يف إال له اإلتيان يستطيعون

  . مضر
 جموسا يكونوا أن هلم اخلري أن يعلم عليه وسالمه اهللا صلوات كان ولو
  .قط أحدا يغش مل أنه قاطبة الناس عند املعروف وهو ،بذلك ألوصاهم
 العامل من جزء أنتم: هلم لقال مثال كالروم يكونوا أن هو احلل كان ولو

 من عليه أنتم ماعلى  تكونوا وال كالروم، فكونوا فارس مثل تكونوا مل فإن
 فال والبنات األمهات نكاح من اوس يفعله ما على ترفعتمفإن  التطرف،

 شعرها وتكشف األجانب أمام خترج املرأة كون من الروم عليه عما تترفعوا
 من بالدكم يف ما إىل وانظروا  فتلك هي احلضارة واحلياة اإلنسانية،األشقر،

 كانت الذي التجاري الطريق ولديكم ،"ديلمون "كحضارة األثرية ملاملعا
 وأحيوا الرافدين، بني ما حضارة إىل وعمان اليمن من القوافل تسلكه
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 وأمثال تارخيكم، ا خرزياليت  األثريةواملعامل  والرقصات الشعبية احلفالت
  .حضارية إا اليوم الناس بعض عنها يقول اليت الوصايا من ذلك

 كلهم احلضارات دارسي ولدى والعجم العرب لدى قطعا املعلوم نوم
 ما وهذا آنذاك العامليتني احلضارتني من حياة وأصعب عيشا أنكد  العرب أن
 املوضوع، هذا عن تكلم من وكل العاص بن وعمرو عامر بن ربعي عنه عرب
 قدر وتعظيم احلضارات تلك باتباع تتحقق والوفرة والرخاء أن الرفاهية فلو

  . حلث على ذلك النيب واحلفالت والدينار الدرهم
 ليخرج الكتاب عليه وأنزل للعاملني رمحة اهللا أرسله من حاشا لكن

 اخلروج يعين الذي ذلك مبثل عليهم يشري أن ،النور إىل الظلمات من الناس
 إىل أرشدهم وإمنا آخر، إىل المظ ومن ،آخر نوع إىل الكفر من نوع من

 والكبري والفقري الغين كلهم الناس حيتاجه الذي املستقيم والصراط املبني النور
 من إليه ربه أوحاه امب هلم نوبي ،والعجمي العريبو واألبيض واألسود والصغري
 العقول أصحاب وهم قالوا حىت ،الشرائع من ذلك يستلزم ماو اإلميان اآليات
 باملكارم األليق هو لكان اهللا عند من احلق هو إليه عوتد ما يكن مل لو والفطر

  .وتسليماً إمياناً فازدادوا والفضائل
 والرخاء الدارين سعادة وأن وحده اإلسالم يف حمصور احلق أن وعرفوا

  .غريه ال به مرتبطان اآلخرة يف نةواجل ،الدنيا يف
 والنظر والترفيه العرضات هو ،هلا نواملزي النفوس إىل األشهى فإن وإال

  .الدارين خسارة به االشتغال عاقبة مما ذلك لوأمثا ،النساء إىل
 يف يكون أن احلقيقة تلك من يغري وال إفساد، وضده اإلصالح هو فهذا

 إم أال مصلحون، حنن إمنا قالوا األرض يف تفسدوا ال هلم قيل إذا من الناس
  .ال يشعرون ولكن املفسدون هم

اة الدنيا وهم وتلك هي احلياة غري اإلنسانية، وقد ضل سعيهم يف احلي
  .حيسبون أم حيسنون صنعا

 األمي النيب هذا إىل به اهللا أوحى ما اتباع يف واإلصالح احلضارة وإمنا
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 ر الذي ،والشرع اهلدى من هي اليت الفطرة بني ومجع العقول أكرب 
 احلضاري مستواه كان ومهما مكان لون ومن أي أي من إنسان كل داخل
 الفالسفة أكابر هلا خيضع اليت والعقلية كريةالف الدالئل وبني ،املادي

  .واملفكرين
 العامل قاع يف وأصبحنا الكرب علينا واشتد األمم علينا تداعت وإمنا

 ،أعدائنا بوقل من املهابة اهللا رتعف ،وصربنا وتقوانا استغفارنا وقلة ،بذنوبنا
  اهللا رسول جعل وقد املوت، وكراهية الدنيا حبب الوهن قلوبنا يف وقذف

 هلا بد ال النهاية وهذه ،)دينكم إىل ترجعوا حىت (معلومة واضحة األزمة اية
  .باجلهاد املوت كراهية ترك ومن بالزهد، الدنيا حب ترك من

 الذي  حممد ودين السالم عليه إبراهيم ملة عن عاقل يرغب فكيف
 بن "إن صحيحة عقيدة صاحب يقول وكيف كله؟ والعدل كله باحلق جاء
 يضر بن باز وهل" قبيلته؟ أعلم ال: "يقول ال ومل خضريي) عبد (مثال" باز
  ؟هايعلم ال اأحد قبيلته أو أن  الناسيعلم ال أنه

  شرعه؟ يتبع وال) اهللا رسول حممد أن أشهد (أحد يقول وكيف
  العامل؟ من ءجز أنه بالده يف احملرم بيته اهللا جعل من يزعم وكيف
 عن والنهي باملعروف األمر هيئة نم بدالً للترفيه هيئة أتنش وكيف

  املنكر؟
 ،املؤمل والواقع الشديد املخاض هذا يف اإلسالم أمة تكون وكيف

  واللهو؟ واللعب األوبرا إىل الناس بعض ويدعو
 بعض اقتبس نابليون أن ،املوضوعي التارخيي بالبحث نقرر وكيف

 وبني، املالكي الفقه من هوشبه خليل خمتصر من الغرب عنها نقل اليت قوانينه
 ولدينا !الرب عبد ابنك املوطأ وشارحو ،وأقواله نفسه مالك سرية حنن يدينا

 املالكي، مث رسالة ابن أيب زيد القريواين، ومدونة أمري البحر أسد بن الفرات
 الفقه يف ما حد عند يقف مل الغرب نلكنابليون استقى الغرب قوانينه، من 

 احملرف ودينه االجتماعية وحياته دياثته مع يتناسب ما عليه زاد بل ،املالكي
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 الدولة داخل حىت متناقضة مهلهلة زائفة قوانينه فجاءت اخلاصة، وثقافته
 فتجد هلا، ااورة الوالية عن خيتلف والية كل قانون جند كأمريكا، الواحدة

 بإطالق، العقوبة تلك متنع لوالية جماورة اإلعدام عقوبة قانوا جييز والية مثال
 آالف ضريبتها والية جبوار املئات أو بالعشرات فيها الضريبة واليةً وجتد

  احليارى؟ يقتدي فبمن! الدوالرات
  نا بينما نأخذ منهم ونتبعهم؟نويتبعومنا وكيف يأخذ الناس 

 كتاب من الوحيد احلل يأيت ودياثته وختبطه وتناقضه الغرب ضالل ومع
@   ﴿: قال تعاىل أنه وحسبك ، الكرمي املصطفى وسرية الرحيم الرمحن

F   E   D    C    B    A﴾ ]ا وهذا ،]١٤١:النساءاحلجة والربهان،  يف قطع
م هو يعلمها، وهذا ما علمه كَة حللأما يف ميادين القتال فسنة اهللا هي املداو

  .هرقل وخفي عل بعض املسلمني
 يف يؤازرهم ومن يطعن ومن الليرباليون يزعم أن واملكر الغش ومن

 بنا لكن ،ديوثًا ليرباليا جمتمعنا كان فهل اتمع، اختطفت الصحوة أن لدينا
  اختطفوه؟ وأمثاهلم عثيمني بناو محيد بناو باز

 باب من  ،هلا كراهية أو ألمور حترميا العلماء بعض لدى إن يقال قد
  وهل من اخلطأنفسه؟ املنكر يف الوقوع هو احلل فهل املنكر، عن الذرائع سد
 أال أخطأت الصحوة كانت وإذا التدين، ضد إىل التطرف ر من ذلكالفرا
  والغلو؟ والتطرف باإلرهاب واامها عداوا دون مسارها تصحيح ميكن

  الشبهات؟ املؤمن جيتنب وكيف
وأن احلضارة وإمنا يغيظ أعداء الدين أن اهللا مظهره على الدين كله، 

  .ب اشتد وكلما ترك امتد حوراحلقيقية هي اإلسالم، وأن هذا الدين كلما
B   ﴿: وقال وعد قدوهو تعاىل     A   @   ?   >   =   <

   N    M   L   K   J   I   H   G    F    E   D   C
   _   ^   ]   \[   Z   Y   X   W   VU   T   S   R   Q   P   O

l   k   j   i   h   g   f    e   c    b   a   `﴾ 



 

 

٢١١٥ 

  .]٥٦-٥٥: النور[
X W   ﴿ لنا ويكيدون ميكرون  الكفارأن شأنه جل ناأخرب وقد

b a  ̀ _  ^   ]   \   [   Z   Y﴾ ]٤٦:إبراهيم[، 
 حىت يقاتلوننا يزالون وال مرة أول بدأونا الذين هم الكبار املكر مع هذاو

 ،املسلم دم هو اليوم األرض يف دم وأرخص ،استطاعوا إن ديننا عن يردونا
 ويقطعون ملقتله الغرب يضج) رجييين (اإليطايل الطالب مثل الواحد فالغريب

 مليون ملقتل والقلق والشجب واالستنكار بالتنديد يكتفون بينما العالقات
 األمني يسميه ما وعن كان،اأر يف البيوت مئات وحرق الشام بالد يف مسلم
 وجري قتل وعن الشرقية، الغوطة يف األرضي اجلحيم املتحدة لألمم العام

 يف معه ننضم أن  الغربيريد ذلك ومع العراق، يف السنة أهل ماليني
 نترك وأن والتطرف، اإلرهاب حماربة باسم الدين حنارب وأن ،التحالف
 أراد ملن الدين جنعل وأن !سياسي إسالم عندهم ألنه احملكم الرباين اإلسالم

  .وربه العبد بني شخصية عالقة يتدين أن
" املودرن "األمريكاين املعتدل ماإلسال فهو يريدون الذي اإلسالم أما

  .إميانية أخوة وال غرية وال فيه جهاد ال الذي
 اهللا رمحه الوهاب عبد بن حممد الشيخ عقيدة ندع أن نا متريد وأمريكا

 لتضع" الوهايب الفكر "وتسميه ابتداع، بال والسنة الكتاب نص إىل الداعية
  ".الوهاب عبد شريين" تتزعمها جديدة وهابية

 أنيفوتنا  ال ولكن ،صعبة ووالدة شديد خماض يف اليوم لمونواملس
 الشرق منه يرجتف هائال عمالقًا يولد وإمنا ضعيفًا طفال يولد ال اإلسالم
  .والغرب

 تركيا يف امل ،األتراك هم اليوم، وأذنابه الغرب عليه حيقد شعب وأكثر
 للجهاد، تطلعو صادقة إميانية عاطفة من لديهم وما كبرية، اقتصادية ضة من

 املسلمني والتاريخ الغريب يسمي ،فقط غرا يف باوأور واحجر الذين وهم
  .من قبل" لوثر"، كما كتب تراكاأل كلهم



 

 

٢١١٦ 

 أتاتورك على واشترطوا ،"تسد قفر" سياسة اإلسالم أعداء عمم وقد
 املقابل ويف الطورانية، بالقومية واملناداة ،باإلسالم لتركيا صلة كل قطع

 العربية الدول جامعة مسي ما وأنشأوا ،العربية القومية على لعربا شجعوا
 اتفاقية تكن ومل اإلسالمية، الدول وجامعة الثاين احلميد عبد لفكرة مضادة

 إنشاء مع وقوفهم يكن ومل اخلفي، الثلج جبل قمة إال) بيكو سكساي(
 اهللا دقوص والنصارى، اليهود مؤامرات من جزًءا إال آنذاك اليهودية الدويلة

  .]٥١: البقرة[ ﴾+   ,   -﴿
 من املخرج كيفية وهو وهكذا يأيت اجلواب على السؤال السابق،

 ويكتبوا جديد من البشرية احلضارة املسلمون يقود وكيف ،الغرب كيد
  وسيلة؟ من ذلك إىل هل ،اليسار إىل اليمني من

 حسب رأيي تلخيصها وميكن ،كما تقدم ميسورة سهلة الوسيلة وهذه
  : ينبغي للمسلمني إحياؤمهاكلمتني يف القاصر
 .الزهد - أ

 .اجلهاد - ب
 نستطيع كيف أفكر سنوات ظللت وقدمبفهوميهما الواسع واإلجيايب، 

 به ويتآمر معنا الغرب به يتعامل الذي العظيم والكيد الكبار املكر مقاومة
 مع ،املسلمني نفوس يف األمرين هذين إحياء من بد ال أنه فوجدت ،ضدنا

 ظللنا وإال نتقي احلضارة الغربية بإذن اهللا، وما عليه واحلرص التوحيد ءنقا
 اإلرادة مسلويب تابعة كدويالت الغرب فلك يف ندور والتبعية الذل يف قابعني

أن  الشمالية كوريا مثل واحدةجموسية  دولة وتستطيع ،ينتج ملا مستهلكني
 األمريكان رضا مسوتلت ذلك عن اإلسالم أمة تعجز بينما اكأمري تتحدى
  .عنها الزائف

 الصرب والتقوى اللذين قال اهللا املظهر التطبيقي لركينوهذان األمران مها 
، وما ]١٢٠:آل عمران[ ﴾«   ¼   ½   ¾   ¿   Á   À﴿: عنهما



 

 

٢١١٧ 

تتوازن العوامل الثالث اليت ذكرها ابن طباطبا بعد استقرائه حلال أكثر األمم، 
  :وهي

  . احلاكم العادل-١
  . العامل العامل-٢
  .ااهدة الرعية -٣

  . اخلالفة على منهاج النبوة ونرجو أن يتوفر أيضاتتيحهوهذا ما 
ولست أعين بالزهد الفقر اهلندوسي الذي جنح إليه املتصوفة، وال أعين 
باجلهاد ما جنح إليه أهل الغلو، وأرجو أن يكون يف الصفحات التالية بيان ملا 

  .أعين
ي أن يترك الناس الزهد واجلهاد ويظنون أن احلل ومن اخلطأ يف نظر

ملشكالتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية هو اخلصخصة أو تنويع مصادر 
الدخل، أو االستدانة، أو وضع خطط ورؤى جديدة ميليها علينا صندوق 
النقد الدويل، أو التحايل على الناس بتخفيض قيمة العملة مع بقاء املبلغ كما 

التحويل من التقومي اهلجري إىل التقومي امليالدي لكي نكسب اياما هو، أو 
معدودات، أو إشغال الناس عن التفكري يف واقعهم املزري بالترفيه والسياحة 

، وإمنا احلل يف اتباع كتاب اهللا، ومن يتق اهللا جيعل له والكرة واملسلسالت
  .خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب، وجيعل له من أمره يسرا



 

 

٢١١٨ 

  ):الزهد(: أوال
 يستعني به املسلمون على املادية الغربية اجلارفة وعلى من أهم ما

األزمات االقتصادية املتعاقبة الزهد يف الدنيا ومعرفتها على حقيقتها، كما 
8   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ﴿: أخرب اهللا عنها، قال تعاىل

D   C   B   A﴾ ]اآلية]٢٠:احلديد .  
  .]٧٧:النساء[ ﴾  ¡   ¢   £� ﴿: وقال
  '   )   (   *   +   ,   !   "   #   $   %& ﴿: وقال

  .]٤٦:الكهف[ ﴾-   .
  .والباقيات الصاحلات هي ذكر اهللا وما يقرب إليه

 ،فإذا وضعت الدنيا كلها يف كفة ووضعت ما يراد به وجه اهللا يف كفة
 اجلنة خري من رجح ما يراد به وجه اهللا، وحسبك أن موضع سوط أحدنا يف

 غمسةالدنيا وما فيها، وأن من كتب اهللا له الفوز باجلنة إذا غمس فيها 
 مث سئل هل مر بك بؤس قط؟ هل ذقت شقاء قط؟ يقول يف ذلك ،واحدة

  .كال: كله
2   3   4   5   6﴿: وقال تعاىل    1   0   /   .﴾ 

  .]٢٠:احلديد[ ﴾\   [   ^   _   `   a﴿: ، وقال]٧٠:األنعام[
  ما سقى كافراً،لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة: (وقال 

  ).منها شربة ماء
والدنيا جيفة إذا أردت األكل منها زامحتك كالا، فال جتعلها أكرب 
مهك وال تنس اآلخرة، وبعد فرض الضرائب وزيادة األسعار تبني لنا حقيقة 

  .كاحلاكميصححه مرفوعا ، وبعض العلماء )فاز املخفون: (قول أيب الدرداء
وبالزهد حنارب اإلسراف والترف والسمنة، ونقضي على اهلدر املايل 

 ونقضي على إدمان الشراء واالستهالك الذي وكل ما يعوق التنمية احلقيقية،
يدفع الناس هنا لتغيري األثاث املرتيل كل سنة أو ستة أشهر، وإىل شراء 



 

 

٢١١٩ 

  .األطعمة مث رميها يف القمامة
 إن السعودية من أكثر دول العامل هدرا حصائيات العامليةتقول اإل

 دون من يعانون من ،للغذاء، وهذا بالطبع حكم على ما يرون يف داخل املدن
  .روناحملسنون أو املنصإال  والذين ال يراهم ،سوء التغذية يف البوادي وامة

وقد اعتذرت إحدى الشركات الغربية عن تنظيف مدينة الرياض من 
، والسعودي الذي يذهب "قمائم إمنا هو غذاءإن أكثر ما يف ال"مائم بقوهلا الق

 عليه غرامة إذا بقي من ونلبعض الدول ويطلب كمية من الطعام يفرض
الطعام شيء، مع أنه دفع كامل تكاليف الطعام، ولكنهم يعللون ذلك بأنه 

 على البلدية منها زيادة تكاليف القمائم ،يؤدي إىل إشكالية اجتماعية وبيئية
  . وغري ذلكوزيادة التلوث

 ويعلموننا الترشيد ،وهكذا أصبح الكفار يأخذون علينا اإلسراف
  .والتوفري والتوسط يف اإلنفاق

سعار أو اخنفاضها، وال باألزمات وبالزهد ال نبايل بارتفاع األ
واهللا لو : "االقتصادية، وملا قيل ألحد السلف إن السعر قد غال ببغداد قال

 احلبة بدينار ما باليت، إن علينا أن نعبده كما أمر، وعليه أن يرزقنا كانت
  ؟، فمىت نقول واهللا لو كان برميل النفط بسنت ما بالينا"كما وعد

 دوالرا، ٤٠ دوالرا إىل حنو ١٢٠وقد أصابنا اهللع ملا اخنفض من حنو 
  .، فكيف إذا جعلوها أكثر%٥وملا فرضوا الضرائب بنسبة 

 استصحبنا حالة الترف ولو بالتقسيط، مع أن الطفرة وحنن مع األسف
  .املالية احلقيقية استمرت سنوات معدودات فقط

وبنشر ثقافة الزهد ال سيما يف اإلعالم كافة يتخلص الناس من األزمة 
م ٢٠٢٥اليت ال بد منها، وهي حتول السعودية إىل دولة مستوردة للنفط سنة 

م أو ٢٠٣٥وهب أن األمر استمر إىل سنة كما يقرر بعض اخلرباء الدوليني، 
أكثر، فال بد أن ينفد، وقد بدت بواكري نفاد النفط عيانا يف السعودية، فهناك 

 وهناك دول تتخطاها يف ،يدول تتخطى السعودية يف اإلنتاج اليوم



 

 

٢١٢٠ 

 كما أن هناك  غري منطقة اخلليج، مكتشفةنفطية، وهناك مناطق االحتياطي
، وقد بدأت الطاقة الشمسية  للطاقةأنواع بديلةحماوالت كثرية الكتشاف 

 ويقولون إن السعودية ستحتاج إىل ،وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية بالفعل
ثالثة ماليني وظيفة جديدة يف غضون عشر سنوات فقط، وحنن اآلن نعاين 

، واإلحصاءات الرمسية من البطالة فكيف إذا تضاعف عدد الوظائف املطلوبة
% ٤٧ذين ال جيدون عمال بلغ  إن نسبة خرجيي اجلامعات النفسها تقول

من املوظفني اليوم سوف حيالون % ٤٠اليوم، واخلدمة املدنية تقول إن 
  .للتقاعد عما قريب، وبذلك تزداد البطالة ويكثر العاطلون

وبالزهد يتغلب اإلنسان على مصائب الدنيا من املوت واألمل يف نفسه 
  .صديقهأو يف أهله أو قريبه أو 

 ،والزهد هو مقتضى احلكمة، وبذلك لقب املسلمون أبا الدرداء 
: وا ما يف بيته من متاع قال وملا زاره قوم واستقل،)حكيم هذه األمة(فسموه 

، وهو يقصد لقاء اهللا، وقد "اً نقلنا كل متاعنا خلفهامامنا عقبة كؤودإن أ"
  .ورد كالمه هذا يف حديث مرفوع من روايته

ادي ملا نسي اهللا والدار اآلخرة اشتغل بالتكاثر، فتراهم والغرب امل
حيسبون أرباحهم السنوية ونصفها وربعها ويف الشهر، بل حيسبون االخنفاض 

  .واالرتفاع كل يوم ورمبا أقل، وهكذا أهلاهم التكاثر حىت زاروا املقابر
الدنيا كلها قليل، وما : "وصدق ابن السماك حني قال يف بعض مواعظه

  ".نها إال القليل، وأنت نصيبك منها قليلبقي م
 b   ﴿:  عادتقى دول الغرب اليوم هي أمريكا اليت تقول كما قالوأر

e   d   c﴾ ]لَتا تزيد  بعض اخلرباء العسكريني، ويقول]١٥:فُصعن قوة  إ
الدولة اليت تليها خبمسة عشر ضعفا، وأن قوا العسكرية تعادل سبعة عشر 

  .تو، وأن هلا آالف القواعد العسكرية يف العاملدولة يف حلف النا
ألمراض واألوجاع ا وتكثر فيها ،ومع ذلك ينخرها اخلواء من داخلها

 وخيضعون بتقلبها يف البالد، وبعض املسلمني يغترون اليت مل تكن فيمن قبلها



 

 

٢١٢١ 

W   V   U   T   S   R   Q   P     X﴿: ، واهللا تعاىل يقولملظاهر قوا
  [   Z   Y_   ^   ]\ ، وقد يبلغ الغرور ا ]١٩٧-١٩٦:آل عمران[ ﴾ 

قهرنا أهل األرض فلنقهر : "إىل احلد الذي بلغ بيأجوج ومأجوج أن يقولوا
ابتالء " ب والسهام إىل السماء فتعود خمضبة بالدماأهل السماء فريمون باحلر

  .هلم وفتنة، ورمبا رمت أمريكا بصوارخيها إىل السماء أيضا
متلك أكثر العامل مث تقلصت وأقوى دول الدنيا ريطانيا وقد كانت ب

" اسكتلنده"، وأصبحت أغىن أقاليمها وانتابتها املشاكل بطريقة دراماتيكية
تريد االنفصال عنها، كما تريد والية كاليفورنيا أغىن الواليات األمريكية 

  .االنفصال عن أمريكا
  بأنه قليل،ثرياً يراه اخلرباء العسكريون كفانظر كيف وصف اهللا ما

  .وزائل
 ، عنان السماء واستمر له ذلك مالهولو أن الغرب كله ومنه أمريكا بلغ

 الذي ما له من نفاد، واليت أُكلها دائم ،لكان قليال إىل جانب اجلنة ونعيمها
 رقم إذا نسبته إىل وظلُّها، وأعدها اهللا للمؤمنني املتقني، وهل يقوم أي

  الالاية؟
 ال تغره ناطحات السحاب ،-ولو مل يكن مسلما- عاقلبل إن كل 

عن األحياء الفقرية يف نيويورك وشيكاغو ولوس أجنلس، وال يغره كثرة 
 عن املشردين الذين يفوقون األثرياء عددا، وال تغره ،األثرياء يف أمريكا

 حىت أن األمريكان ،املستشفيات الضخمة عن غالء الطبابة يف أمريكا
يصولوعود السيما إذا  ما تكذب ابالتأمني الصحي، وكثرياًهم تون ملن يعد

اصطدمت بالواقع، وتقول اإلحصائيات األمريكية نفسها إن عدد الفقراء يف 
   مليونا، فكيف إذن طبقوا عليهم ضرائب ترامب؟٤٠أمريكا يبلغون 

 خلقه وهم اليهود، وحجز  ملا أعطاها اهللا أحطّولوال أن الدنيا حقرية
، وقد مات صلوات اهللا وسالمه عليه ودرعه وهو حممد عنها أكرم خلقه 

  .مرهونة عند يهودي يف شعري



 

 

٢١٢٢ 

 يكتمون احلق وحيرفون -زادهم اهللا غضبا وذلة ومسكنة-واليهود 
  . هو هذه الدنيا، فبئس ما يشترونالكلم ليشتروا بذلك مثنا قليال

Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   ﴿: قال تعاىل    Ê   É   È
 Ô   Ó   Ò   Ù   Ø   ×   Ö   Õ     $   #   "   !

   3   2   1   0/   .   -   ,   +   *   )    ('   &   %
  .]٣٥-٣٣: الزخرف[ ﴾4

 Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò﴿: وقال جل شأنه
Ü&   %   $   #   "   ! ﴾ ]٢٠٧-٢٠٥: الشعراء[.  

  .]١٧-١٦األعلى [ ﴾ % &   '   ) !   "   #   $﴿: وقال
خري، وأبقى، أما الدنيا فما مضى منها : فاآلخرة ا هذان الوصفان

  . حساب وحرامها عقابحالهلافحلم، وما بقي فأماين، وحسبها أن 
 فوجده ينام على حصري أثّر يف ودخل عمر بن اخلطاب على النيب 
أبكي : قال. ما يبكيك يا عمر: (جنبه الشريف، فبكى عمر فقال الرسول 

ى وقيصر يتقلبون يف احلرير والديباج، وأنت على هذه احلال، فقال ألن كسر
أويف شك أنت منها يا ابن اخلطاب؟ أما ترضى أن تكون هلم : له الرسول 

  ).الدنيا ولنا اآلخرة؟ أولئك قوم عجلت هلم طيبام يف حيام الدنيا
Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë﴿: وقوله هذا موافق لقوله تعاىل  ﴾ 

 اليوم يف البيت األبيض، ، وهكذا الكفار الذين يسكنون]٢٠:قافاألح[
  .اوننغ ستريت، واإلليزيه، وأمثاهلاوالكرملني، ود

أما هو صلوات اهللا وسالمه عليه فقد كان مير عليه اهلالل واهلالالن ال 
يوقد يف بيته نار، وكان يربط احلجر على بطنه من اجلوع، فما ابعد ما بني 

  .ى وقيصرحياته وحياة كسر
، بينما ]١٣:االنشقاق[ ﴾l   k   j   i   h﴿: وقد قال اهللا تعاىل عن الكافر

»   ¬   ®   ¯   °﴿: قال عن املؤمنني    ª ﴾ ]٢٦:الطور[.  



 

 

٢١٢٣ 

 وهو املشفق عليها الرؤوف ،وقد أوصى صلوات اهللا وسالمه عليه أمته
  .ا أن يكون زاد أحدهم كزاد الراكب

م دون طعام، ومركب إمنا هو طعا: " قالورحم اهللا اإلمام أمحد حيث
  ". أيام قالئلدون مركب، وصرب

 ﴾�   ¡   ¢   £﴿: وملا قرأ احلسن البصري رمحه اهللا قوله تعاىل
ا كلها أوهلا رحم اهللا عبدا صحبها على ذلك، وما الدني: " قال]٧٧:النساء[

  ".وآخرها إال كرجل نام نومة فرأى يف منامه بعض ما حيب مث انتبه
بس أحد السالطني رجال من آل البيت الصاحلني فكتب له من وح
 إال وينقضي عليكم مثله من ،إنه ال ينقضي علي يوم من البالء: "السجن
  ". حىت نصري إىل يوم ليس له انتهاء،الرخاء

الناس على الزهد قلّ املرابون واملرتشون واملزورون، وبذلك يوإذا رب 
  .ةيقل اهلدر املايل وعوائق التنمي
م والتكالب جتماعية اليت سببها التنافس احملموكما ختتفي اجلرائم اال

املذموم على املتاع الزائل، وال يتطاول احلفاة العالة يف البنيان، بل يرضون مبا 
 وخشيبات وعريش كعريش موسى، واألمر أعجل مثام ،"رضي به النيب 

  "!من ذلك
 هو كسب الشعوب احلكومات اليوم جيعلون أكرب أهدافهمزعماء و

 والزهد أفضل باب لذلك، بل لرضا اهللا الذي هو أعظم، ،وإرضاء اجلماهري
  ).ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس: (قال 

 أن املسلمني يصومون ،ومما يعني على نشر ثقافة الزهد وتربية األمة عليه
يام البيض أو االثنني واخلميس شهرا من السنة وجوبا، وكثري منهم يصوم األ
  وكذلك كثرة املتصدقني سراً،تطوعا، بل إن بعضهم ليتعمد إخفاء صومه

  .وجهراً
 منها التقشف أو الترشيد أو التوفري، وإن ،اين أخرىوالزهد له اليوم مع

وسلط اهللا عليهم الظلمة فيضعون املكوس  كرها، وا طوعا زهدالناسمل يزهد 



 

 

٢١٢٤ 

  .ويفرضون الضرائب
ذا كان لإلنسان من الدنيا مركب وخادم فهو ملك، كما جاء يف إو

 عند تفسري  ابن عباس، ونقله ابن جرير وابن كثريعنتفسري سورة املائدة، 
يدي ما يف أ، وينبغي له أن يستعفف ع]٢٠:املائدة[ ﴾r q﴿ :قوله تعاىل

مهما ملكت من األبنية فإنك لن تنام إال على ": جيكارني"الناس، وقد قال 
من : (سرير واحد، وقد قال أصدق اخللق وأكملهم صلوات اهللا وسالمه عليه

 فكأمنا حيزت له الدنيا ، عنده قوت يومه، معاىف يف بدنه،بات آمنا يف سربه
  ).حبذافريها

يا حممد عش : ( فقال له الروح األمني إىل احلبيب املصطفى وقد جاء
عمل ما شئت فإنك ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وا

  ). وعزه استغناؤه عن اخللق،جمزي به، واعلم أن شرف املؤمن قيامه بالليل
 واستغنخذ ممن شئت تكن أسريه، : " قوهلم السلف الصاحل عنواشتهر

، وهذا القول نقله شيخ "عمن شئت تكن نظريه، وأعط من شئت تكن أمريه
اقنع مبا رزقك اهللا  (:، ويشهد له قوله "العبودية"اإلسالم ابن تيمية يف 

  ).تكن أغىن الناس
جنا أول هذه األمة : (ومن الزهد قصر األمل يف هذه الدنيا، قال 

، وهذه سنة اجتماعية من )باليقني والزهد، ويهلك آخرها بالبخل واألمل
 يف الزهد واليقني،  وإن أمهله اهللا، فالنجاة إمنا هيخالفها نالته العقوبة

بخل وطول األمل، واإلنسان ال تنتهي مطالبه، وقد قال الك إمنا يكون بالواهل
  ".إن كان ما عندك ال يكفيك فليس يف الدنيا شيء يغنيك: "أحد السلف

وإمنا رضي اليهود بأي حياة هلوام على اهللا، وأقبل املسلمون على 
الشهادة يف سبيل اهللا لعلمهم أن الشهيد ال ميوت، وملا ازم املسلمون يوم 

بتهم املصيبة جزع بعضهم، فأخربهم اهللا أن هذا من عند أنفسهم، أُحد وأصا
وأن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد اآلخرة، ولو أرادوا اآلخرة كلهم ملا 

ما كنت أظن أن يف أصحاب : "حل م ما حل، قال عبداهللا بن مسعود 
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  ". من يريد الدنيا حىت نزلت هذه اآليةحممد 
 وال أداة للظلم ،رين وال أمينا للخونةرا للمبذِّمقتوالعاقل ال يكون 

فالعبودية إمنا هي هللا وحده واألمر له وحده،  ،"أنا عبد مأمور"بقوله  ويعتذر
وال يبيع دينه بدنيا غريه، وأخسر فال يصح أمر املخلوق يف معصية اخلالق، 

 الذي  بدنيا غريه، فهو كما قال ابن القيم مثل الكريدينهالناس صفقة من باع 
 لينفع غريه، وإن شئت قل هو مثل فقراء اليهود ال دنيا وال  أضالعهينفخ
  .آخرة

اإلمام أمحد ووبعض السلف امتنع عن قبول هدايا األمراء زهدا وتعففا، 
عرف لإلمام قدره، و  مع أن املتوكل أحيا السنة،ملتوكلمل يقبل هدية من ا

 من  يابسةً أخرج كسرات،ةفلما رأى األمل يف وجه الرسول الذي جاء باهلدي
  ".من كان أكله مثل هذا فما حاجته إىل الدنيا: "اخلبز وقال

إن : وأحد العلماء مد رجله ملا زاره الوايل، وملا أعطاه بعض النقود قال
  !!الذي ميد رجله ال ميد يده

 يف أي شيء  كان من شأم ترك اإلسراف،وملا كان من دأم التعفف
  .ل، ولو كان أحدهم على ر جار أو حبر زخورحىت يف الوضوء والغس

را عدة  ورمبا ظل مساف،وبعض املترفني اليوم يفتح صنابري املاء ويسافر
  !وبعضهم يغسل يديه بالعودشهر، أ

والسلف الصاحل أغناهم االفتقار إىل اهللا وحده عن طلب الدنيا، بل 
، وسريهم  وكأا حياتالدراهمخافوا منها ورفضوها، وكان أحدهم يرى 

يف ذلك مشهورة، وأزهدهم الصحابة رضي اهللا عنهم، تأسيا حبياة رسول اهللا 
 ،وأمره  الذي اختار العبودية على امللك، ورفض جبال الذهب والفضة

ر نساءه بني احلياة الدنيا وزينتها وبني اختيار رضا اهللا ورسوله ربه أن خيي
  .والدار اآلخرة

إنه ليمر علينا الشهر : "ي اهللا عنهارض  عائشة زوجه الصديقةقالتو
فما كان طعامكم؟ : "، قال الراوي عنها"والشهران ما يوقد يف بيتنا نار
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  ".األسودان التمر واملاء: قالت
 يربط احلجر على بطنه من اجلوع كما تقدم، وملا شبع مرة وكان 

  .لتسئلن عن نعيم هذا اليوم: هو وأصحابه قال هلم
اؤهم مترة  ببعض أصحابه للجهاد وكان غذ عليهوسار صلوات اهللا
أها أحدهم فإنه جيد فقدها ويأيت على ذلك طواحدة يوميا، وإذا أخ

  !بشاهدين
" إدارة التموين واإلعاشة"كانت ووغزا أبو عبيدة جبيش من الصحابة 

بو عبيدة، ويعطي كل فرد يف اليوم كله مترة جرابا واحدا من التمر حيمله أ
امات اليت رأيناها اليوم يف أبطال غزة ملا اعتدى عليهم واحدة، وهذه من الكر

  .اليهود
 ألسأل الرجل عن اآلية وأنا أعرف اجلوابإين : " وقال أبو هريرة

  ". وإمنا أريد أن يطعمين شيئا؛ن يولدأقبل 
 وال نطيل يف هذا فهو مشهور لكل طالب علم، واملقصود أن حياته 

، وحلوم متنوعة ، وعود، وخبور،بشوت و، رفاهية:وأصحابه مل تكن كحياتنا
  . مثلناأثاث فاخرمل يكن يسكن يف مساكن فخمة ذات و

 وسرية أصحابه والسلف ، هو يف اتباع سنته وحياته إمناواحلل الوحيد
 وقضاء على ،الصاحل، وليس يف الوعود مبستقبل مشرق ومساكن متوفرة

 رة والفن واملسلسالتالبطالة والغالء، وال مبا هو باطل كإهلاء الشعوب بالك
  . والدياثة والترفيه والسياحة وأمثال ذلك من امللهياتوالسينما

 أو ، اخليانة واالختالس والسرقة وال نقر،فال وعود فارغة وال إهلاء
استبدال الذي أدىن ن م، كما أن  لعلها تترك الرشوةنسمي البلديات أمانات

 متأل ، بعبارات غري دينيةر من التبذير واإلسرافبالذي هو خري أن حنذِّ
  ."سلوك غري حضاري "كعبارة الشوارع والطرق

، وعلى ذلك سار صحابته  كما هو معلومإذن فقد كانت حياته 
  .الكرام



 

 

٢١٢٧ 

 كسيد التابعني سعيد بن املسيب ، من هو مثلهممث جاء بعد الصحابة
، الوليد بن عبد امللك" الذي رفض تزويج ابنته من ويل العهد يف عصره"، 

  ".أبو وداعة"وزوجها لتلميذه الفقري 
 بعد موت أيب وهذا يذكرنا بقصة أم الدرداء ملا خطبها معاوية 

  .الدرداء، فرفضت، ويقال إا كسرت ثنيتها حىت ال خيطبها أحد
عن السؤال حىت أن اجلاهل حباهلم وكان السلف على فقرهم يتعففون 

ا يكن م من خصاصة، ، وكانوا يؤثرون على أنفسهم مهمحيسبهم أغنياء
  .واشتهر عنهم أن الصدقة تدور بينهم حىت تعود إىل املتصدق ا نفسه

اشتهى دجاجة مشوية فشوت له وقيل إنه الربيع بن خثيم وأحد التابعني 
أعطيه :  فقال لزوجته،امرأته دجاجة، وملا أراد أن يأكلها طرق الباب سائل

 عندي بضعة دراهم ؟ وللسائلأال أدلك على ما هو خري لك: إياها، فقالت
 هات الدراهم فلما ،أحسنت: اأعطيها السائل وتأكل أنت شهوتك، فقال هل

  ! وضعها فوق الدجاجة ودفعها إىل السائل،أعطته الدراهم
وآخر كان يفرح إذا قيل له بالباب سائل، ويقول أهال مبن حيمل متاعي 

: ه، ويقرأ قوله تعاىل ويعطيه أفضل ما عند،إىل اجلنة، ويهش له ويدنيه منه
﴿'   &   %   .]٩٢:آل عمران[ ﴾!   "   #   $   

 حكايات طويلة وقصص كثرية لو ذكرا لطال املقام وهلم يف ذلك
جدا، واخلالصة أم عرفوا قيمة التجارة مع اهللا وأنفقوا مما حيبون فنالوا الرب 

 كلها إال كذا  ملا قيل له تصدقنا بالشاةورحبوا أعظم الربح، وعملوا بقوله 
  ).بقيت كلها إال ما أكلتم منها: (منها

 هذا، وقد رأيت علماء زهادا يف مث استمر ذلك فيمن بعدهم إىل عصرنا
 وال يعملون هلم أي عمل، وإمنا ، ال يأخذون املال من السالطني"الهور"

  .يشرحون كتب السنة أو يكتبون املخطوطات فنعم التجارة
ثار الفاين وقبول املال من السالطني قد يذهب ومما قد ال ننتبه له أن إي

كنت أوتيت الفهم يف القرآن، : "البصرية، ويقلل الفهم، قال أحد السلف
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فلما قبلت الصة ذهبت البصريةر."  
 مثل الليث بن سعد ، حىت من كان منهم موسرا،وكان السلف زهادا

، واشتهر بهم وعبداهللا بن املبارك، ويثنون على كل زاهد، وينصحون تالميذه
، ويونس بن  األعرج وصفوان بن سليم، وحممد بن واسعمن الزهاد أبو حازم

 وعز الدين ،النووي و،، واإلمام أمحد وحبيب الفارسي، وداود الطائي،عبيد
ماء والفقهاء الذين يفوقون احلصر، وعلى منهجهم سائر العلبن عبد السالم و

  . وابن كثريرجبقيم وابن سار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن ال
ومجع املصنفون يف الزهد أخبارا كثرية وكتبوا يف ذلك مؤلفات 

 "الزهد"، و لإلمام أمحد"الزهد" لعبد اهللا بن املبارك، و"الزهد" مثل ،مشهورة
  . للبيهقي"الزهد الكبري" لوكيع بن اجلراح، و"الزهد"هلناد بن السري و

  . وتاجر به مع اهللاومن آتاه اهللا ماال جعله يف سبيل اهللا
جيش العسرة، وملا مسع جتار املدينة أن  جهز عثمان بن عفان ف

 ، اجتمعوا لديه وأعطوه رحبا مضاعفا،جاءته بضاعة من الشام عثمان 
أعطيت أكثر من :  فقال،عطيت أكثر من ذلك، فأعطوه الضعفنيأُ: فقال

طاين ريب عشرة أع:  فقال؟ينةذلك، فقالوا ومن أعطاك وإمنا حنن جتار املد
  .أضعاف
النفقة يف هي والقاعدة الدائمة عندهم  زهادا السلف الصاحلقد كان و

 أهل ناءغ وكان من أهداف املوسرين إ،سبيل اهللا، ومواساة الفقراء واحملتاجني
 أهل الدنيا، وصدق عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا الذي كان ذا اآلخرة عن

يعين السالطني، وكان " ال لتمندل بنا هؤالءلوال هذا امل: "مال واسع ملا قال
 لكي يظل ،الليث بن سعد يبعث املال من مصر إىل اإلمام مالك يف املدينة

 يف سبيل اهللا، ، وكان أبو بكر الصديق ذا مال أنفقه كلهمالك حرا يف فتواه
  ".لوال أنت وصحبك ما اجترت: "وقال ابن املبارك لبعض العباد

 بن سليم كان دائم العبادة والتالوة فقري وبعضهم بلغه أن صفوان
  .غ صفوان لعبادة ربهأفر: احلال، فقرر أن يعطيه ماال يكفيه، وقال



 

 

٢١٢٩ 

 يف وأمر أحد السالطني رسوله أن يرمي املال إذا مل يقبله منه الزاهد
، مث إن السلطان بعد سنة غضب على الشيخ وأرسل رسوله ليسترد منه بيته
  عليه، فوجد الرسول املال حيث رماه، وقد بىنض حبجة أنه جمرد قراملال

  .العنكبوت بيتا
زهدا إجيابيا  كان ،وأخبارهم يف ذلك كثرية، واملقصود أن زهد السلف

وليس جمرد فقر سليب، كما كان عند اهلندوس مث عند اليونانيني، مث انتقل 
، أخريا إىل أوروبا العصور الوسطى قبل أن تغرق يف وحل املادية املعاصرة

  .وتنقلب من النقيض إىل النقيض
 ال على اجلشع ،وعلى هذا الزهد اإلجيايب ينبغي تربية األمة املسلمة

وال األجنبية،  وجذب رؤوس األم،والطمع والتنافس يف الدنيا واالستثمار
  .ن املسلمون وكالء للكفارواحلرص على أن يكو

الذين ني، وليحذر املسلمون أن يكون حاهلم كحال من قبلهم من الغافل
-  .  / 0 1 2 3   ﴿:  فيهنقال اهللا تعاىل

  .]٦٩:التوبة[ ﴾4
qp   o   n   m   ﴿: وليعلموا أن متاع الدنيا فتنة هلم، قال تعاىل

u   t   s   r﴾ ]١٥:التغابن[.  
s   ﴿فال تلهيهم هذه الفتنة عن ذكر اهللا     r   q   p   o   n   m

 }   |   {   z   y   xw   v   u   t~  ﴾ ]٩: املنافقون[.  
فانظر كيف جعل اهللا تعاىل من تشغله دنياه خاسرا، واألمم كلها اليوم 

  .تسعى للربح ال للخسارة
خرته اليت آل ألنه يعمر دنياه بالعمل الصاحل ،واملؤمن ال يكره لقاء اهللا

هي احليوان واملستقبل، وقد سال هشام بن عبد امللك أبا حازم ما بالنا نكره 
ألنكم عمرمت دنياكم وخربتم أخراكم، فتكرهون االنتقال من : فقالاملوت؟ 

  "!!العمار إىل اخلراب
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 يصدق كل ناعق، واملؤمن ،الوالزهد ال يعين حبال أن يكون املرء مغفّ
 ويقارن بني كالم العدو والصديق وال يأخذ رأيه ، الظواهر االقتصاديةيدرس

  . كما يفعل الدراويشمن جهة واحدة فقط
 نطالب بالزهد ألن ذلك هو املطلب الشرعي، وإن كان ذلك وحنن ال

  . أيضاكافيا وحده، ولكن انظر إىل الواقع االقتصادي العاملي واحمللي اليوم
هو إقدام الشركات الرأمسالية الضخمة : وأضرب لذلك مثاال واحدا

لة يف أمريكا قانونيا،  بقائها مسجكشركة أرامكو على بيع أسهمها مع
ا أكرب شركة يف السعودية بل أكرب شركة نفط يف العاملومعلوم أ.  

  :بيع أسهمها للحكومةوهذا ما حيضرين اآلن من أسباب 
أن النفط سلعة ناضبة وال بد، وهذا ما يتوقعه اخلرباء وتعرفه  -١

اليت " موبيلأكسن "الشركات األمريكية اليت متتلك أرامكو ومنها شركة 
خلارجية األمريكي حاليا، حيث يبلغ وزير ا" ريكس تيلرسون"ميلكها 

 مليون برميل بينما يقدر االحتياطي السعودي ٤٠٠االحتياطي العراقي حوايل 
 مليار، فاحسب كم سيبقى إذا استرتفوه حسب األرقام ٣٠٠مبا ال يزيد عن 

املعلنة، وهو عشرة ماليني برميل يوميا، وقد ظهر يل صحة ما توقعه خرباء 
  . لعصر ما بعد النفط وضع املسؤولون هنا خطةالطاقة العامليني حني

أن املصانع واملعامل املباعة أصبحت قدمية مرت عليها عقود وحتتاج  -٢
إىل تكلفة ضخمة للصيانة والتشغيل واإلصالح، وهذا ما تريد الشركات 

  .التخلص من تبعاته
تقديرات من نسميهم اخلرباء العامليني تكون غالبا خمطئة إما عن  أن -٣

د وإما عن جهل، وهم يقدمون احلقيقة إن عرفوها للشركات االستشارية عم
، والذين طمأنونا قدميا بأن املياه اجلوفية سوف تكفي مدينة الرياض الغربية
هم أنفسهم الذين يقولون إن إنتاج النفط سوف يبقى !  مليون سنة١٢٠
  . وسوف يظهر كذم يف النفط كما ظهر كذم يف املاء،طويال

ن أسعار النفط سوف تنخفض حتما ليس ألن طبيعة األسعار هي أ -٤
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التقلب فقط، بل ألن األسعار ختضع لألهواء السياسية واملصاحل الدولية أكثر 
وهكذا ملا أراد حلف الناتو من خضوعها للعرض والطلب يف السوق، 

  .إضعاف االقتصاد الروسي اخنفضت األسعار كثريا
 حماربة وتتعرض للعداء املستمر صبحت أن الشركات العمالقة أ-٥

هلا ليس من قبل عماهلا فقط، بل أيضا من منو الفكر القومي والوطين، فتحو
 أو نفط حبر قزوين أو ،إىل أمساء أخرى وإنتاج آخر كالنفط الصخري مثال

أما نفط  خري هلا وأجدى، ،نفط حوض األمازون أو نفط القارة السمراء
  .بل النووية خلزنهاخلليج فيفجرون األرض بالقنا

 مثل الطاقة اهلوائية ، أن العامل يسعى حثيثا حنو إجياد طاقة بديلة-٦
بل استخراج الطاقة والطاقة الشمسية، والطاقة الكهربائية والطاقة النووية، 

  .حىت من الرمال
وقد ظلت أمريكا تشتري النفط عقودا بأقل من دوالر، وهم يطمحون 

 عامليا يف إنتاجه، ويفتخرون بذلك، وإمنا حتسن اليوم أن تكون الدولة األوىل
م وخوفا من جناح اتفاقية ١٩٧٣سعر النفط بعد قطعه عن الغرب عام 

  .اليت مل تر النور" أوكسرياب"
 ٩٧(قل من دوالر ن إن النفط العراقي ال يكلف إال أويقول األمريكا

 )٧(لبئر رقم وإن البئر األمريكية تنتج عشرة براميل يف اليوم خبالف ا) سنتا
ا تنتج يف الظهران وهي أول بئر استخرجوا منها النفط يف املنطقة الشرقية، فإ
ليجي عشرة آالف برميل يف اليوم طوال عقود، ولذلك يرون خزن النفط اخل

وحيفرون باطن األرض لتخزينه، ويرون ذلك تصحيحا خلطأ الرب، تعاىل اهللا 
" توتال"و" وكسريابأ"ورفضت شركة أرامكو شركيت عما يصفون، 

  .وحرمت عليهما العمل يف السعودية
" توتال" وشركة ،وملا اشتد التنافس بني شركة أرامكو األمريكية

الفرنسية تنازلت أرامكو عن أراض مساحتها آالف الكيلومترات فنقصت 
 وازدادت مساحة اليمن مقابل أال ،بذلك مساحة اململكة العربية السعودية
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  .، وتقتصر على العمل يف اليمنسعوديةيف ال" توتال"تعمل 
وكان ينبغي للحكومة السعودية أن ترفض التنازل عن أي أرض لعلي 

وينبغي وما عليها من منشآت ومهابط، ا من نفط، عبد اهللا صاحل مبا يف باطنه
  .وإال فليست سعودية" مسارك"رامكو بالعربية كما كانت أن تتكلم شركة أ

ا ألرامكو مشروع جماري جدة، وبعد عد ذلك ضموومن العجيب أنه ب
  .أن اجتاحتها السيول أعطتها البلدية مشروع تصريف السيول

أن االقتصاد العاملي يف مرحلة حتول تدرجيي من االقتصاد الذي  -٧
أساسا  الذي يعتمد ،صإىل االقتصاد املشخ" رأمسايل"يتطلب رأس مال كبري 

 يؤدي عمال الصغريبيوتر على الفكرة واإلبداع والتجربة، وأصبح الكم
ا رمبا عجزت عنه املصانع الكبرية، حىت التجارب النووية اصبحوا ضخم

  .جيروا بطريق الكمبيوتر
، وتنتقل من مرحلة بتدرجك نفسها ك أن الرأمسالية نفسها بدأت تف-٨

 مرحلة الصناعة الفردية الصغرية، بل إن ااهدين يف املصانع الضخمة إىل
  .ررون النفط بوسائل فردية بدائيةبالد الشام ليك

 أن الرأمساليني يف احلقيقة لن خيسروا شيئا، فالعبودية اليت مين ا -٩
 وسوف يتحول املالكون الكبار إىل خرباء ومستشارين ،اجلهلة سوف تبقى

 وكل ذلك يتحمله ،مبرتبات عالية، وقد يكون معها نسبة مقررة من األرباح
 وبني ما يدفعه أسهمها السابقةشركات بني املستهلكون، وبذلك جتمع ال

بيد الس املكون من يف الواقع املشترون، وهكذا أصبحت إدارة الشركة 
 ومبرتبات وامتيازات عالية، وأصبح السعوديون خاضعني ملشورة ،األمريكان

  .اخلرباء األمريكان ومنفذين لسياسام
ضي ظاهرا  يقت، أن إرضاء غرور احلكومات والشعوب املغفلة-١٠

انتقال ملكية الشركة إىل أولئك الذين سوف يفخرون بأن ما كان أجنبيا يف 
للدولة، وإمنا يشتري املغفلون املاضي أصبح اليوم وطنيا مملوكا بالكامل 

  .على حاهلاقانونياً ا مع بقاء الشركة همأسه
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 اخلضر  التخلص من قرارات مؤمترات املناخ والبيئة واألحزاب-١١
اجلميع بتخفيض خملفات املصانع السامة، ويتهمون بذلك حيث يطالب 

املصانع الضخمة، وينشئون النقابات واجلمعيات حلماية البيئة ونظافتها أو 
قانون، ويعزون إليه  كما يقولون، ويفرضون ذلك بقوة الللصداقة معها

 وارتفاع منسوب املياه يف البحار، واالحتباس ،ذوبان الثلوج يف القطب
وانكماش طبقة األوزون وأمثال ذلك من املخاطر الكونية اليت ، احلراري

 هو ما ،رئيس، ويرجعون كل ذلك إىل سبب "االنتحار البيئي"يسموا 
لسموم تنتجه املصانع الكبرية من املخلفات البتروكيماوية، ومن اللهب وا

 وأمثال ذلك مما يؤدي إىل تدمري ،كسيدات القاتلةوالدخان والكربون واإل
  . وتلوث املياه، وانتشار األمراض الفتاكة كالسرطان،ئة وتلف األشجارالبي

إلقاء املسؤولية كاملة على كاهل الدول املنتجة وجناة الشركات  -١٢
  . من حرائق وغريهامن التبعات الواقعة واحملتملة

 النمو املطرد يف إنتاج ما هو أصغر وأخف وأذكى، فبعد ان -١٣
تتطلب مساحات تقدر مبئات األمتار املربعة كانت الكمبيوترات القدمية 

يوتره الشخصي الذي هو أسرع أصبح يف إمكان الطفل أن حيمل كمب
وأذكى، وأصبح اجلوال حيتوي على آلة حاسبة وكامريا وهاتف وكمبيوتر 

  .ورمبا غري ذلك
" رامكوأ"على بيع أسهم شركتهم " روكفلر"ولذلك وغريه أقدم آل 

  !واالستثمار يف أسهم أخرى
 وهكذا يتقدم العقل البشري وينتقل من التصنيع الثقيل إىل اإلنتاج

اخلفيف، ويستبق الرأمساليون ذلك ببيع حصصهم على السذج، ويتحولون 
إىل أعمال فردية أخرى أجدى هلم وأنفع، وما على الشعوب الفاسقة إال 

تهيأ من أراد الدنيا فلي: "التهيؤ هلذا الرق اجلديد، وصدق من قال من السلف
  ".للذل

واألمريكان يريدوننا أن نكون على ما كانوا هم عليه قبل عقود من 
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إنشاء مصانع ضخمة تتطلب مساحات كبرية، وموظفني كثر، وتعقيدات 
آلية كثرية، بينما ينصرفون هم للتصنيع اخلفيف، وينافسون فيه اليابان 

العاطلني وكوريا والصني وغريها، وحنن لشدة حاجتنا إىل الصناعة ولكثرة 
  .عن العمل نرضى بكثرة الوظائف وننسى البطالة املقنعة

وقد حققت أرامكو بعد سعودا ما كانت تبغي قبل السعودة ومن 
  :ذلك

اليت كانت وطنية " مسارك" استولت على الشركات الوطنية مثل -١
  .عربية اللغة

، وهو "أن نفط العرب يف خدمة قضيتهم" قضت ائيا على فكرة -٢
 من السياسة السعودية منذ مقتل امللك فيصل، رفعه القوميون واختفىشعار 

  .وأسعار النفط إمنا حتسنت نسبيا بعد حظر تصدير النفط
 أصبحت بعد السعودة هلا مشروعات أخرى غري النفط، ومن ذلك -٣

  !مشروع تصريف مياه جدة
ومن اتبعهم للمسلمني مصانع ضخمة " روتشيلد"وهكذا يبين أحفاد 

 بينما يتجهون هم إىل التصنيع اخلفيف وينافسون يف ،بيل وينبع وغريهايف اجل
ا تزول منه اجلبال، ويشريون إنتاج ما هو صغري، ويكيد لنا أهل الكتاب كيد

  .علينا باخلروج من مأزق لكي نقع يف مأزق أكرب منه
 ، ويسند إليهم أمره، ويستشريهم،وإمنا احلق على من يثق يف كالمهم

  .يء الفالين نفذته شركة أجنبيةويفخر أن الش
  مير به على جيف الكالب  ومن جعل الغراب له دليال

وهؤالء الذين نسميهم خرباء ونظن أن هلم عقوال أفضل من العقول 
 إمنا يردون بضاعتنا إلينا ويأخذون أفكارهم منا ويطلعون على ما ،املسلمة

  . من الدوالراته جلاننا وينتقون منه ما يشاءون، ويقبضون املالينيبتكت
  .هذا مثال واحد وعليك القياس

 إىل ختصيص نعمدومن اخلروج من مصيبة بالوقوع يف أكرب منها أن 
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 بأن بعضهم، علما كي ختف املشكلة االقتصادية، كما نظره القطاع النفطي
 سوف ختصص هلم الشركة سوف يعطوم، نالذيأن املتنفذين واثقون يف 

الذين  ما لدى اهلوامري  ينهبونليا فسوف ك ذلكوإذا كانوا ال ميلكون
وال ثقة هؤالء  وهم يفوزون بالنصيب األكرب، وليرضون بنصيب من الثروة

 ملا باعوا اإلوزة اليت تبيض كل يوم ذهبا، والناقة اليت أن الذهب سيؤول إليهم
  .تعطيهم حليب اخللفات جمانا

وأن نضع  زق هو التوكل على اهللاواحلل الوحيد للخروج من هذه املآ
 ،على الذات ونشر ثقافة الزهدبعد اهللا واالعتماد أنفسنا موضع املنافس، 

وتبيان حقارة الدنيا وفنائها وسرعة انقضائها، واليقني بأن املوت قادم واجلزاء 
  .حق، وأنه من يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب

 ،نويع مصادر الدخلليس احلل حمصورا يف ترشيد اإلنفاق أو تكما أنه 
ال وا مأساة النفط عن مأساة غريه، ال سيما استغالل املعادن األخرى، فتكفين

 تنظيم فوقي وقد ال يلتزم به أحد،  ختصيص ما متلكه الدولة، فكل ذلكهو يف
 والصرب االحتسابوهو جيعل املال دولة بني أألغنياء منا، أما الزهد فهو مع 

ياء والضعفاء  القوم وصغارهم، واألقوطوعي شعيب عام يشمل كبارأمر 
  .واألغنياء والفقراء

: وليس احلل هو تغيري الوزراء أو الوزارات وفق الطريقة الغربية القائلة
التغيري الشامل ر الالعبني، بل ال بد من  تغيري اللعبة فغيأرغموك علىإذا 

ك والتبذير حتويل اتمع من االسترياد واالستهال يتم الذي بهالتوبة والزهد، 
اس ، ويرضى الن عاماواإلسراف، فيكون الترشيد والتقشف طوعيا اختياريا

  .بالدخل وإن قلّ ويندفعون للعمل
وبالزهد نستغين عن الشركات اليهودية اليت ترتدي ثوبا أمريكيا وبه 

 ونتجنب الغالء ، ونكتفي شر الغش الغريب،حنافظ على ثروات املسلمني
ألمريكية نشروا يف أمريكا أن الشركات ا ، وقدليناالفاحش الذي ميارسونه ع

 فبكم يبيعون ،تشتري احلليب من كمبوديا وتبيعه بسبعة أضعاف التكلفة
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  للدول النفطية بضائعهم؟
والعودة للطريق الصحيح خري من اإلمعان يف طريق اخلطأ والضالل، 
كما ينبغي مراعاة مصلحة املنتجني وليس املستهلكني، ومن مراعاة 

ستهلكني أن يباع هلم النفط خاما، ويشتري املنتجون البرتين، كما اعترفت امل
بذلك أرامكو نفسها، وأعلنته يف جريدا، لكنها وعدت بأن ينتهي ذلك 

  ! كما قالت، فما علينا إال أن ننتظر وتتقاذفنا الوعود٢٠١٨حبلول عام 
د  من عنوال ريب أننا اليوم يف خماض شديد، غري أن ذلك إمنا هو

أنفسنا وبذنوبنا، ومنها حبنا للدنيا ومبا كسبت أيدينا، فال بد أن نغري ما 
بأنفسنا لكي يغري اهللا ما بنا، ومن رمحة اهللا تعاىل أنه أعطانا سالحا ال ميلكه 

 ال تلك القوة اليتوكله، وهو سالح الدعاء، عدو ال إسرائيل وال الغرب 
  .تراتيجي وهو حب الشهادةميلكها أحد وهي قوة اإلميان، واملخزون االس

، وال كما يقول "سؤالك إياه اام له: "وال نقول كما قال ابن عطاء
، وال كما يقول بعض "ال فائدة من الدعاء فالقدر مكتوب"أهل التصوف 

ندعوه تضرعا وتوسل إليه سبحانه ن، بل "علمه حبايل يغين عن سؤايل"العامة 
ني وكثرة السائلني، وهو تعاىل أمرنا  بإحلاح امللحال يربم ونوقن أنه وخيفة

  . وعلى لسان رسوله األمني ،بالدعاء يف كتابه ايد
ا، وإليه يفزع روهو الذي جييب املضطر إذا دعاه مؤمنا كان أو كاف

 مفزع أوليائه من األنبياء  والتوحيد هو،كروبون وبه يستغيث املستغيثونامل
 دعاه نوح وهود وخليل نظر كيفما هو مفزع أعدائه حال الشدة، فاك

 الرمحن إبراهيم، ودعاه ذو النون وزكريا وداود وأيوب وخري اخللق حممد 
  .ال سيما يوم بدر

  .ا صفرا فريدمهيديهي أن ميد العبد له يوهو تعاىل حيي كرمي يستح
 الكرام يف القادسية والريموك وغريها، وكذلك وإليه تضرع الصحابة

ليأس كرام، وإمنا يأيت الفرج منه وحده حني اكل السلف الصاحل واألئمة ال
، كما بني شيخ اإلسالم ابن تيمية جبواب من الناس وانقطاع الرجاء من اخللق



 

 

٢١٣٧ 

التوحيد هو مفزع أوليائه ن ابن القيم أن طويل ليس هذا موضعه، وقد بي
وأعدائه، ولو أنه ال يستجيب إال ألوليائه فمن رب أعدائه؟ ومن الذي 

Ó   Ò   Ñ   Ð   ﴿ وملا قال خليله إبراهيم عليهم بالنعم؟يرزقهم وجيود     Ï
   ×   Ö   Õ   ÔØ﴾ ]قال]١٢٦:البقرة  :﴿Ü   Û﴾ ، فعلينا إذن أن ندعوه

 ونغري ما بأنفسنا من حب الدنيا وكراهية املوت إىل ،ونتدبر كتابهونوحده 
وحده،  إىل عبادة اهللا  والدينارحب اجلهاد واالستشهاد، ومن عبادة الدرهم

 وهو ، إىل اإلعداد الذي أمرنا اهللا به،ومن سياسة استجداء دول الكفر
سبحانه مل يكلفنا أن نعد هلم ما يوازي عدم، وإمنا أمرنا أن نعد ما استطعنا 

، وهذا فقط، وال نقنط من رمحة اهللا وال يتطرق اليأس إىل قلوبنا حلظة واحدة
  .جممع حل كل املشكالت
 األملاين يتطيع مقاومة ما أمساه الفيلسوف االجتماعوباجلهاد والزهد نس

 عنه العقلية اليهودية من تفتقت، وهو أحدث ما )استعمار احلياة" (هابرماس"
  .أنواع االستعمار، ونتخلص من املستعمر السري الذي ذكر عبد اهللا الربدوين

سس مواضع قوتنا وهي كثرية، وهو ورغم ضعفنا احلايل جيب أن نتح
ى كل شيء قدير، وقد قلت لبعض اإلخوة يف صنعاء أنتم أقوى سبحانه عل

 أنه جيري من أمريكا، وقابلت هنا من أخربين من شيوخ القبائل يف اليمن
، وقل مثل هذا يف بالد  ممن أعرفهمطلوبني من أمريكا ومسى يل بعضهم

  .أخرى
وكان السلف الصاحل ينظرون إىل النصف اململوء من الكأس، وحيمدون 

لى ما أوالهم من النعم، حىت أن حممد بن واسع ملا خرجت له يف وجهه اهللا ع
أتدري كم هللا علي من نعمة يف (:  قال ملن حزن لذلك من جلسائه،قرحة
، وذكر أشياء )ها يف طرف ذكري القرحة إذ مل جيعلها يف لساين ومل جيعلهذه

ون إقرار أخرى، فهكذا يكون الرضا عن اهللا، واإلميان بأقداره على العبد، د
  .الظلم واملنكرات

ألفكار اليت وحنن بعقيدة أهل السنة واجلماعة نستطيع مواجهة حرب ا
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ختطط هلا أمريكا ومراكزها البحثية وخزانات فكرها، وهي احلرب اخلبيثة 
  .، بعد أن عاين قوة العشائر العراقية"رامسفيلد"اليت دعا إليها ارم 

 نقتدي خبري اخللق بعد األنبياء، وبالزهد يف الدنيا والتمسك بكتاب اهللا
، فقد جاء بعض الصحابة رضي اهللا عنهم إىل وهم أصحاب رسول اهللا 

!   "   ﴿:  يقرأ فلما مسع النيب ، ليقطعه معدنا يف أرض قومهالنيب 
  . عاد ومل يطلب منه شيئا]١:األنبياء[ ﴾#   $   %   &   '

 ،حضر يف ثالثني سنة أو أقلوالصحابة رضي اهللا عنهم فتحوا العامل املت
هدهم، حىت أن من أنفق بعض ماله مثل خالد بن أز إمنا كان أشجعهمو

  .الوليد إمنا أراد به أن يكسب بعض األعداء أو يرهبهم
ننا باجلهاد نوحد األمة وزم قوى الكفر مهما تكالبت علينا، كما أ

بة اليهود ومن وبتأييد االنتفاضة املباركة يف األرض احملتلة نستطيع حمار
يؤيدهم من أهل الكتاب واملشركني واملنافقني، وقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه 

، وكتب عليهم التيه كيف أنه حرم على بين إسرائيل دخول األرض املقدسة
سنة ونكلوا عن اجلهاد يف سبيله، وكثري منا اليوم يريدون أن نترك اجلهاد  ملا

بالعينة إذا تبايعتم : (د قال رسول اهللا  ذنب عقوبة وال بد، وقأن لكلاهللا 
أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد سلط اهللا عليكم ذال ال بوأخذمت 

  ).دينكميرتعه حىت ترجعوا إىل 
فهكذا يكون ترك اجلهاد تركا للدين، وهم اليوم مل يتركوه فقط، بل 

مى ثقافة يطالب به باإلرهاب والعنف، ونشروا ما يسألغوه واموا من 
  !السالم وجعلونا نتعلق بوهم املفاوضات

اه وبعض الصحابة الكرام جاءه رجل يعرض عليه بعض أرض أقطعها إي
بارك اهللا لك يف أرضك، ال حاجة يل فيها، فقد نزلت : " لهلا، فقالنيب 

، فهكذا عرف القوم عظمة كتاب اهللا ووعده "اليوم آية أذهلتنا عن كل شيء
  .الكثرية، وينبغي لنا أن نعرف ذلك أيضاووعيده وختويفاته 

ولكي نعرف عظمة كتاب اهللا ينبغي أن نعرف عظمة من أنزله تبارك 



 

 

٢١٣٩ 

¤   ﴿وتعاىل، ومن أراد أن يقدر اهللا حق قدره فلينظر إىل خملوقاته العظيمة 
ª   ©   ¨   §   ¦   ¥﴾ ]ولينظر إىل نفسه ]٥٧: غافر ،﴿   r

v   u    ts﴾ ]٢١: الذاريات[.  
 بقدر ما يعلم من شأنه وصفته، ،ا يعظم يف عني املرء كل أحدوهكذ

  .ويف مقابل ذلك تصغر الدنيا وأهلها وأثرياؤها
لف كتاب كذا هو العامل الفالين أوالواحد منا إذا قيل له إن الذي 

صاحب الصفات اليت منها كذا وكذا زاد يف تعظيم ذلك الكتاب وحرص 
 وإذا قيل لك إن جارك عامل !احلكيمعليه، فكيف بالكبري املتعال سبحانه 

  !نووي كبري عظم قدره يف عينك
رفع رؤوسنا إىل السماء ونتفكر يف خلق اهللا بدال من االماك يف نفمىت 

لدنيا الفانية حىت يفاجئنا املوت، وإمنا يسترخص املرء نفسه يف سبيل اهللا هذه ا
  .نفسهإذا عرف صفاته حقا، وعرف عظمته تعاىل مع معرفته حلقارة 

فكر يف خلق اهللا لكي  مثال إىل عظمة السموات واألرض وتانظرف
إن أرضنا هذه : تعرف حقارة نفسك وصغرها أمام قوة اهللا، يقول الفلكيون

 أصغر من الشمس بكثري األرض و، درب التبانةإمنا هي جرم صغري يف جمرة
يل كما ذكر علماؤنا من قبل، والشمس وجمموعتها كلها ما هي إال جزء ضئ

الفضائية يف أمريكا مسبارا إىل أحد " ناسا"من ارة، وقد أطلقت وكالة 
، فاستمر بسرعته املذهلة مدة عشر "بلوتو "كواكب هذه اموعة الشمسية

لكي يصل إىل بلوتو، أما سنوات مات خالهلا بعض العلماء الذين أطلقوه، 
 الفلكيون إن ارة ويقول عاما، ٢٠املسبار الذي أطلقوه إىل املريخ فاستغرق 

، علما بأن مبلياراتاليت تلي جمرتنا تبعد عنا مباليني السنني الضوئية ورمبا 
الضوء سرعته ثالمثائة ألف كيلو يف الثانية، وأن عدد ارات يفوق اخليال 
البشري، وهذا كله يف حدود السماء الدنيا، فكيف بالسموات السبع، 

فيه كسبعة دراهم ملقاة يف ترس، فكيف بالكرسي الذي السموات السبع 
ن مبال من خلقه، فكيف لعظيم الذي ال يعلم حقيقة عظمته إفكيف بالعرش ا



 

 

٢١٤٠ 

استوى على العرش الذي هو أعظم منه سبحانه وتعاىل، وإذا تأمل اإلنسان 
 أن يعترض على ،أنه ال حيق له وهو الظلوم اجلهول و،عظمة اهللاذلك علم 

، يقول ملاذا حرم اهللا الربا وملاذا أمر باحلجاب و،كتاب اهللا ويتمرد على شرعه
  ؟هكذاوملاذا قسم املرياث 

 وكيف ،سكوبات الضخمة خاسئة وهي حسريةوانظر كيف ترتد التل
يكل العقل البشري عن تصور هذا الكون العظيم، وكيف تعجز ااهر 

 ناإلنسا عن معرفة حقيقة الذرة، ورمبا لو تفكر ،الدقيقة اليت تكرب كل شيء
إال باالنتحار إما رهبة وإما  فال جيد حيلة يف أي شيء ملا استطاع الصمود له

  .يأسا
 وقال إن شأن اهللا شاهق ملا مسع آية يف كتاب اهللا وقد تردى رجل من

، وقد ذكر قصته ابن كثري وغريه، ورمبا تردى آخرون وحنن ال نعلم، لعظيم
ووصاياهم من اليأس ضح به آثارهم  تنعن امللحدين هو ماوكل ما نعلمه 

والقلق مثل إمساعيل أدهم املصري الذي ألقى بنفسه يف البحر، ومثل بن اليف 
  ). لتحرير جملة اقرأوقد كان سكرترياً(الذي تردى من عقبة الباحة 

 كما كان ،وبعض العلماء تضعف قواهم فيموتون أو يغمى عليهم
µ   ﴿: ا قرأ قوله تعاىلزرارة بن أوىف عندما أم الناس وقرأ سورة املدثر، فلم    ´

وما " سقط ميتا، وكذلك غريه من السلف، وبعضهم قال ]٨:املدثر[ ﴾¶   ¸
  وإمام املتقني العابدين، وسيد "يؤمنين أن يأتيين اهللا من حيث ال أحتسب

، وقد جاء يف )شيبتين هود وأخواا: (ملا قيل له شبت يا رسول اهللا قال
ة واملرسالت وعم الواقع(خوات هود هي  أن أ الصحيحةبعض الروايات
  .)شمس كورتيتساءلون وإذا ال

ن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن الصحابة مل يكونوا ميوتون وقد بي
 ، فكانوا يكتفون ديه ، ألن الوارد عليهم جيد حمال قويا،أو يغشى عليهم

علمون ، وبذلك كانوا يوهو أن يكون لصدر أحدهم أزيز كأزيز املرجل
  .حقارة الدنيا ويعرفون عظمة اهللا ويتدبرون كتابه ويندفعون لقتال أعدائه



 

 

٢١٤١ 

 البشرية فهي أعجب، فاإلنسان يتحدث عن هذا يف الكون، أما النفس
  .ويؤمن ما وهو جيهلهما ، وعقلهروحه

إن اإلنسان قد يعلم : والعقل فقال" الدماغ"بني املخ " كينان"وقد فرق 
  .ه ال يعلم شيئا عن العقلشيئا عن املخ، ولكن

قلبه سان يف  اإلن عقلوقد كان الشيخ حممد األمني الشنقيطي جيزم بأن
  ! مل جيد يف القرآن آية تدل على قول الفالسفة إن العقل يف الرأسإذْ

Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À   ﴿أما الروح فال نعلم عنها شيئا قط 
Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È﴾ ]٨٥:اإلسراء[.  

ا أن نصنع آلة تقوم بعمل إننا لو أردن": "كريسي موريسون"ويقول 
  ".٢ كم١٥٠جنا إىل تحالكبد ال

لية اليت مثل التمرة يستطيع األطباء غسلها أو وضع كلية وهذه الك
 ولكنهم ال يستطيعون صنع مثلها، وقل مثل ذلك عن القلب، ،بشرية حملها

هم ال يستطيعون صنع قلب إذ قد يستطيعون زراعة قلب مكانه بعناء لكن
  .مثله

وقد حاولوا صنع عني مثل عني اإلنسان فعجزوا حىت مل يعودوا 
عدد لفات العني يفكرون يف ذلك، وملا لفوا أدق ما عرفوا من اخليوط ك

  .تلة ضخمة أكرب من العني بكثريالبشرية خرج هلم ك
 ضربا من اجلنون أن يقول أحد كما وأصبح ،العلماء خرس كل وهكذا

لو أعطيت وقتا ومواد كيمائية " "داروين"زميل " هيكل"ال عامل األجنة ق
، بل إن اهللا تعاىل قال هلم فليخلقوا ذبابا أو شعرية، فاملسافة "لصنعت إنسانا

  .بني احليوان واجلماد هائلة جدا ال يستطيع العلم البشري اجتيازها
  É   Ë   Ê ﴿فما أعظم علم اهللا وما أقل علم املخلوقني، وصدق اهللا 

Î   Í   Ì﴾ ]٨٣: البقرة[.  
وال يزال بعض الفيتامينات جمهوال، والعلم احلديث يعجز عن عالج 

ن به، ويقولون ليس عندنا له دواء، وبعض بعض األمراض عجزا يعترفو
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  .األوبئة ليس له عندهم لقاح، وبعض اللقاحات ال يزال حتت التجربة
 وسفل إىل الذرة ،ف جبهله فكلّ بصره واعترالسماءواإلنسان صعد يف 

فتاه وعجز عن معرفتها كاملة، حىت إن أحد العلماء قال عن االكتشافات 
  .العلمية حنن مثل الذي يرى بابا فيفتحه لريى خلفه مدينة جمهولة

إن أكثر شيء استعصاء يف هذا الكون على ": "لربت آينشتاينأ"وقال 
 جعل الدليل ،وإقامة للحجة ،، واهللا تعاىل رمحة منه" أنه كون مفهوم،الفهم

z   y   x   }   ﴿: حمسوسا مشاهدا لألمي وللعامل الكبري كلٌّ حبسبه فقال
 ]٥:الطارق[ ﴾3   4   5   6 ﴿:  اآليات، وقال]١٧:الغاشية[ ﴾|   {

  . اآلية]٦:ق[ ﴾T   S   R   Q   P﴿: ، وقالاآليات
مل يف نفسه، وهكذا يف إمكان البدوي اجلاهل أن ينظر يف بعريه وأن يتأ

األحياء وأن ينظر إىل النجوم فيعترب ويتعظ، وليس من شرطه أن يكون عاملا ب
  :، قال الشاعرأو الفيزياء

  تدل على أنه واحد  ويف كل شيء له آية 
فال حيتاج اإلنسان أن ينظر يف العامل العلوي والعامل السفلي مرة واحدة 

 أن يشك لكي ينظر على األقل لكي يؤمن كما يزعم املتكلمون، وال إىل
كما زعم الفالسفة واملعتزلة وديكارت، وال أن يقول حسيب أن أكون ال 

  ".تشالز داروين"أدريا كما قال 
ومع اشتهار الصحابة الكرام بالزهد كان زهدهم متفاوتا وخمتلفا، فقد 

 زهد عثمان يف املنصب،  يف املال واملنصب، وكمل وعمرد أيب بكركمل زه
يف املالكما كمل زهد علي .  

واحلسن بن علي ملا تنازل ملعاوية رضي اهللا عنهما كتب إليه كتابا فيه 
  ".وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني"

  .بعض ماله وبعضهم يتصدق مباله كلهق بوكان بعض الصحابة يتصد
 سببا يف اإلضالل عن احلق، كما قال تعاىل والعجيب أن املال قد يكون

Æ   Å   Ä   ¼﴿: عن عبده موسى    Ã   Â    Á   À   ¿   ¾   ½   
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   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç
  .]٨٨:يونس[ ﴾×

  g   f   e   d   ﴿: وقد يكون الغىن سببا يف طغيان صاحبه، قال تعاىل
k   j   i﴾] امهم ]٧-٦:العلقورمبا دفعه ذلك هلمز الدعاة وملزهم وا ،

: اهلمزة[ ﴾2   3   4   5   6   7   8   9   :﴿: طل، قال تعاىلبالبا
، وقال ]٢:املَسد[ ﴾^   _   `   c   b   a﴿: ، وقال عن أيب هلب]٢-١

: املدثر[ ﴾Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä﴿: عن الوليد بن املغرية
يس  قال الرئعقودوقبل ، ]١٤:القلم[ ﴾Æ   Å   Ä   Ã   Â﴿: ، وقال]١٢-١١

، ووفقا للنمو "إنه ال يوجد سعودي ال ميلك مليون ريال"األعلى للدولة هنا 
فوصل إىل ماليني فاحذف منها الكثري اآلن  قد تضاعف  املليوناملطرد يكون

وخذ األقل، فهذا يعين أن كل سعودي اليوم ميلك مليونني، فماذا يقول 
  املواطنون السعوديون عن هذا الرقم؟

ية املادية فإن أمدها حمدود، فهي جمرد زينة ظاهرة ومهما بلغت الرفاه
Ú   Ù   ﴿: وشهوة عابرة، قال تعاىل    Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò

   Ü   Û&   %   $   #   "   !﴾ ]٢٠٧-٢٠٥: الشعراء[.  
y   x   ﴿: وقال    w   v   u   t   s   r   q   p

  {   z..﴾ ]١٤: آل عمران[.  
  ! والشقق والعمارات مثل ذلك يف األبراجلوق

@   ﴿: وقد ذكر اهللا النهاية احلتمية هلذه الزينة يف سورة الكهف إذ قال
   P   O   N   M   LK   J   I   H   G   F   E   D   C   B   A

Q﴾ ]٨- ٧: الكهف[.  
*   ﴿: وقال فيها أيضا    )   (    '   &%   $    #   "   ! 

  . اهللا خري من كل زينة وثروة، أي أن ذكر]٤٦:الكهف[ ﴾+   ,   -   .
 مل خيَف ، رحيمرءوف وهو الذي وصفه ربه بأنه باملؤمنني والنيب 



 

 

٢١٤٤ 

  . وإمنا خاف أن تفتح علينا الدنيا فنتنافسها فتهلكنا،علينا من الفقر
 ولكن أخشى أن تبسط عليكم ،واهللا ما الفقر أخشى عليكم: (قال 

 فتهلككم ،ا كما تنافسوها فتنافسوه،كما بسطت على من كان قبلكمالدنيا 
  ).كما أهلكتهم

 وتطمح إليه الرؤية ، من مصلحة املستهلكهذا والتنافس بني املنتجني
 املستقبلية للسعودية بعد اخنفاض أسعار النفط، ولكن املؤمنني هلم رؤية خاصة

  .قيقة الدنيامعرفة حوتنحصر يف اإلميان باهللا 
إن التنافس بني املنتجني يوفر يني رغم من أن قول احملللني االقتصادوبال

ين هذا التنافس يف ظل أ ف، نقول هبوا أن ذلك صحيح،للمستهلك أكثر
 تصنع بنفسها كل ما حتتاج إليه، ومتلك املليارات الشركات االحتكارية اليت

وتقضي على الشركات األقل منها، فهل ترضى شركة عمالقة للنفط أن 
  وغريها"مسارك"على شركة " وأرامك"تنافسها شركة أخرى؟ أمل تسيطر 

  سيطرة تامة؟
 تصدر مث  أرامكو؟تقترحهوهل نستطيع شراء البرتين بغري السعر الذي 

  به األوامر من اجلهات العليا؟
 ماإلعال وسائل بعض هتردد ما يصدق وال بالدعايات ينخدع ال واحلر

واسعا يف  جماال وأعطاه عقال اهللا أعطاه فقد ،اليت هي مكر الليل والنهار اليوم
  :اجلوانب بقية وينسى احلقيقة من جانب إىل ينظر وال الفضاء اإلعالمي،

 للنفط العراقي االحتياطي ولكن للبترول انتاجا أكثر فالسعودية مثال
 منها أكثر أيضا وإيران الغاز انتاج يف السعودية من أكثر قطر أن كما أكثر،

ازية هربا من الطاقة النفطية، والعامل اليوم يتحول إىل الطاقة الغ الغاز، يف
 جارية، أارا فيها إن بل املاء يف السعودية من أكثر العامل دول من وكثري
 غذاءها تستورد وهي بن، وال كاكاو وال قطن فيها ليس السعودية أن كما

 االقتصاد يقوم وإمنا ،والفواكه والفول والعدس والذرة والقمح كالرز
 الربامج بعض يف يقال مبا تنخدع فال ائب،الضر وعلى النفط على السعودي



 

 

٢١٤٥ 

  فحلت اخلسارة بأكثر الناس،،الفضائية، وقد جربنا جتارة األسهم من قبل
 أوضاعنا من املسلم استيقن لسياحة، فإذاهو ا ولذلك وضعوا بديال له

 الدنيا، من وبالتقلل باالستغفار إال ذلك من خمرج ال أنه علم االقتصادية،
  .للمستقبل احلقيقي االستعداد هو وهذا

:   ﴿ :تعاىل قال ،جتمع وال تفرق والدنيا    9   8   7   6   5   4   3 
  .]٦٣:األنفال[ ﴾;   >   =   <   ?   @

/   ﴿ :تعاىل قال ،قرفمع الثقة فيه يرفع عنا ال اهللا بأمر وااللتزام
   <;   :   9   8   7    6   5   4   3   2   1   0

   @   ?   >   =D   C   B    A﴾ ]٢٨: التوبة[.  
ما اجتهنا نصطدم جبدران مسيكة تعيدنا إىل الطريق الصحيح نوهكذا أي

  . وهو طريق اإلميان والزهد،لو أردناه
 واليقني بالبعث ، والزهد يف الدنيا،فاإلميان باهللا وتدبر كتابه حق التدبر

يس مبنع العمل ، ولانقة واملكر الغريب املستمر اخلهو املخرج من هذه األزمة
  . ومراقبة احلسابات وتنويع مصادر الدخلاخلريي

 الذين تكاد التخمة لكهم ،ومن أوىل الناس بالوعظ اليوم املترفون
 مع أن العامل اليوم يعاين من ااعة اليت تفتك بكثري من ،والسمنة تعوقهم

 سيما املسلمون حسب إحصائيات األمم احملتدة، وقد قال فرعها الدول ال
إن من ميوت سنويا بسبب اجلوع يبلغ املاليني من األطفال وحدهم، ) الفاو(

 بل ،فأين القوم من التوجيهات النبوية الكرمية ليس بشأن اإلنسان فحسب
بشأن احليوان وحثه على الصدقة، وكيف أنه تعاىل جعل العقبة هي فك 

املسلمون ل أن يؤمر  وكيف أنه قب،الرقبة أو إطعام املسكني وقت ااعة
 ،]٩: اإلنسان[ ﴾1   2   3   4   5   6   7﴿باجلهاد أنزل اهللا قوله 

 على األشعريني الذين إذ أرملوا مجعوا متاعهم  اهللا لووكيف أثىن رس
  .ات شبعان وجاره جائعيبعمن  ونفى اإلميان ،فاقتسموه بينهم بالسوية



 

 

٢١٤٦ 

 إذ ،الكرميةودول العامل اليوم عكس هذه األوامر احلكيمة والتوجيهات 
يلقي فائض الغذاء يف البحر حمافظة على السعر، ومن أشد هؤالء الواليات 

با اليت ترمي فائض و ودول مشال أور،احلبوبض املتحدة اليت ترمي فائ
  . والربازيل اليت ترمي فائض النب وغريها،احلليب

 وخيشى من فتح اهللا ،وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يعرفون قدر الدنيا
 ويتذكرون حال من مات وأنه ، إليهلتجع من الدنيا أن تكون حسناته عليه

  .لغهم من الدنيا فيغبطونه على ذلكمل يبلغ مب
 قصة استشهاد مصعب بن روى الشيخان عن خباب بن األرت 

 كما روى ذلك ،لبخاري عن عبدالرمحن بن عوف أيضا ورواها ا،عمري
  .بعض أصحاب السنة

ان مصعب بن عمري يتقلب يف أعطافه يف  النعيم الذي كواوقد ذكر
مكة قبل أن يسلم، ومع ذلك آثر الفقر والضنك وجلف املعيشة مع اإلسالم 

  .ة واستشهد بأحدينع الشرك، وهاجر إىل احلبشة واملدعلى نعيم الدنيا م
 وتذكر ما ، بكى ملا رأى حاله يف املدينةوذكر الترمذي أن النيب 

  .هكان فيه من النعيم قبل إسالم
 ،يات يف شأنه تذكر أنه ملا مات يوم أحد مل جيدوا له كفنااوكل الرو

 وإن غطوا ا رجليه ،طوا ا رأسه بدت رجالهغوكان عليه منرة غليظة إن 
 وأن يغطوا رجليه بشيء من ،رأسها  أن يغطوا  فأمر النيب ،بدا رأسه

  .النبات
 وملا ،ائماأن عبدالرمحن كان ص ويف وراية عبدالرمحن بن عوف 

  .ذكر قصة معصب بكى وخشي أن تكون حسناته عجلت إليه وترك الطعام
ال ابن عوف عن كل وفيها زيادة مع ذكر مصعب ذكر محزة أيضا وق

  .)وهو خري مين (:منهما
واحلديث هنا عن خباب وعبدالرمحن بن عوف يؤكد نفس احلديث 

ن هو امري على مصر ال مإوما منا اليوم " وفيه قول عتبة ،عن عتبة بن غزوان



 

 

٢١٤٧ 

  ".من األمصار
 كما يف ،دابها يهحمارة هي من الثمرة اليت أينعت فصاوهذه اإل

  .حديث خباب وعبدالرمحن رضي اهللا عنهما
 ما يثبت أن الزهد والتواضع حىت يف ،ويف كل تقدم علمي وحبث جترييب

 رضي ن عليه الصحابةا وأن ما ك،هذه الدنيا خري من الكرب والتعايل والغرور
  . وعلى ذلك تدل الشواهد والدالئل،اهللا عنهم هو األفضل حقا وصدقا

 وأكثرهم ،فأقل الناس تأثرا بالزالزل هم أصحاب العشش والصنادق
  . العاليةجتضررا هم أصحاب األبرا

 ،يأكلون حىت يشبعوا  هم الذين الةكما أن أقل الناس مسنة وبدان
  .هو املاء) حةالك(وللسعال ) الرشح(وأفضل دواء للزكام 

 وخري دواء ، وحب الرشادوأفضل دواء هلشاشة العظام هو الدخن
لعالج السرطان هو حليب اإلبل وأبواهلا، وأفضل طريقة لصيانة املسالك 

  .ونقاء املعدة من السموم هي شرب املاء العادي صباحا
 وأفضل طهور للفم هو ،والطريقة األفضل جللب السعادة هي الصالة

ل طريقة لتجنب أمراض الروماتيزم هي املشي حافيا، وأفضل  وأفض،السواك
 وأفضل طريقة ملنع السحر واحلسد وتلبس اجلن ،طرية للتأمل هي اخلشوع

  . ال يضل وال يشقىهللا وعموما من اتبع هدي ا،هي الذكر
 وال أمهية له ال قيمة لهفسبحان احلكيم العليم الذي جعل ما يراه الناس 

  .خللق لليت هو أقوم وهدى ا،هو املهم حقا
 ومبقاطعة ، بالتوعية اإلميانية العقدية الدائبة:ويبدأ املخرج والزهد اإلجيايب

 مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا ،منتجات كل دولة تنتشر فيها اإلسالموفوبيا
لشباب وإعطائهم  وكذا التربية اجلهادية بتجنيد ا،وأملانيا وهولندا والدامنارك

 جيب أن  كما، واحلفالت واآلثار والسينماغاهلم بالكرةنشاالرواتب بدال من 
 وتصديق كل ما ،نا وترك السذاجة والغفلةلونكون على علم مبا يدور ح

 ونعلم أن العامل مليء باملؤامرات والكيد والفلسفات املتناقضة ،نسمع



 

 

٢١٤٨ 

  .كثر اخللق الكسب املادي بأي وسيلةأ  وهم،واخلداع
 واحلديث املستمر عن جرائم وجيب مساعدة إخواننا يف فلسطني

 ..املستوطنني واعتداءام وحكم اإلخراج من الديار ظلما وعدوانا وهكذا
   فاحلل لدينا وبأيدينا لو أردنا فمىت نريد؟وكذلك ختلف أمريكا،

وبلغ من شدة حساسية السلف أم حيملون كل كلمة يسمعوا 
: مل يقول خلادمهوكأم هم املقصودون ا، حىت أن أحدهم مسع صاحب ع

  .فحملها على نفسه وجعل الغلط هو املعصية" إىل كم تغلط"
وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أن تقواه هي السبيل الوحيد للهدى 

  . والصحابة والوعاظ من السلفواالستقامة، كما بني ذلك النيب 
براهيم بن أدهم يشكو إليه أنه ال يستطيع التخلص من جاء شاب إىل إ

 إذا كان ال بد لك أن تعصي اهللا فال تأكل من  فقال له إبراهيم،ياملعاص
وكيف أستطيع أن ال آكل من رزقه؟ فقال له إبراهيم : رزقه، فقال الشاب

وأين : إذا كان ال بد لك أن تعصي اهللا فاخرج من خملوقاته، فقال الشاب
من أخرج وإىل أين أفر، واستمر معه إبراهيم يف قصة طويلة ليثبت له أنه 

 فسبحان ،احملال على اإلنسان أن يعصي اهللا، وإمنا عليه أن يستغفر وينيب
زال هذه الغفلة اليت يف قلوبنا، ولو ذهبت ملا الذي بلغت رمحته إىل حد إن

  .استطعنا البقاء وال طاب لنا عيش
  . لتنغصت حياتنا ومل يقر لنا قرار مثالولو كنا نعلم كيف سنموت

:  أثناء الطواف حني مسعتها تقولوعاتبت إحداهن امرأة أخرى
إنك ال : ، فقالت هلا"إذ جعلت عقوبة من يعصيك هي النار! سبحانك"

ن ومنهم  من قبل، وهلا قصة ذكرها الواعظوتدرين أين مشت هذه األقدام
، املعيشة الرغيدة: "، ويقول لك الغافلون"التوابون"ابن قدامة يف كتاب 

ع مصادر الدخل وكأننا أمة ال تؤمن والرفاهية، والرخاء، والوفرة، وتنو
.   /   0   ﴿باليوم اآلخر ولقاء اهللا، وإمنا مهنا هو هذه الدنيا فقط 

  .]١٢: حممد[ ﴾1   2   3   4   5   6   7



 

 

٢١٤٩ 

ال واهللا ال حياة طيبة وال عيشة هنية وال سعادة إال يف تقوى اهللا والعمل 
 وأدخلك جنته  اهللا عنكملا بعد املوت، والتجايف عن دار الغرور، فإذا رضي

فذلك هو الفوز العظيم، جعلنا اهللا وإياكم وكل إخواننا املسلمني ممن ذلك 
  .مصريهم

  :وصدق من قال من الشعراء
  كأم غنم يف حبل جزار  الناس يف غفلة عما يراد م

والقرآن أكرب موقظ من هذه الغفلة وأعظم واعظ ومذكر، وإن قصر 
فيكتور "أ أشعار أيب العتاهية وما كتبه  فاقر،عقلك عن استيعاب وعظه

ليك كي تشاهد بعينك  مقربة إ بنفسك أقربزر ملا زار مقربة، بل "هوجو
  : وقال، حىت أبا نواس ملا زار مقربة ذهل،املصري احملتوم لكل خملوق

  فأين املعظَّم واحملتقر  رأيت القبور فخاطبتها
كن قتل اإلنسان يف أبيات له، واعلم أن صمتها أبلغ من كل نطق، ول

  !ما أكفره
وإال فكيف يكفر برب خلقه ورزقه ويسر له اهلواء والغذاء واملاء 

ار التيه والدواء، ويسري خلف من هربوا من خرافات الكنيسة ليصطلوا بن
  . أشد وأبقىاآلخرة ولعذاب واإلحلاد يف هذه الدنيا؟

  وهل يهرب عاقل من احلق إذا رأى غريه يهرب من الباطل؟
  ر الناس من شدة احلر لكي يقذفوا بأنفسهم يف النار؟وهل يف

طور سالم احلبشي على الربيد أبا مم ن عبد العزيز وقد استقدم عمر ب
لكي حيدثه حبديث فقراء املهاجرين الذين يدخلون اجلنة قبل غريهم، وليس 

ب، وإمنا  بل يقولون للمالئكة على أي شيء حناس،لديهم ما حياسبون عليه
  نا على عواتقنا؟كانت سيوف

فعلى كل من أراد أن يفر من جحيم احلضارة الغربية أن يفر إىل اهللا 
ويلجأ إليه وحده، فإنه ال ملجأ منه إال إليه، وال مفر من قدره إال بالفرار 

 وال فكاك من سخطه إال باهلرب ،إليه، وال منقذ منه إال بأن نستعيذ به هو



 

 

٢١٥٠ 

و أويت كنوز قارون أو أموال آل ولىل رضاه، ما لإلنسان من ذلك حميص، إ
  .أو دنيا ملوك النفط" روتشيلد"

كل شيء إذا خفته هربت منه إال اهللا إذا خفته : "قال بعض السلف
  ".هربت إليه

  .واملؤمن يتعرف إىل اهللا يف الرخاء لكي يعرفه يف الشدة
أما الكافر فإمنا يؤمن يف الشدة فقط، كما إذا ركب يف الفلك 

 اليت يركبها، أو أوشكت على السقوط طفت الطائرةو اختواضطرب املوج، أ
 أو دامهه  أو أصابه مرض قاتل وكرب شديد،،أو رأى بأس اهللا وأيقن بعذابه

 وحينها فقط يدعو اهللا خملصا له الدين ويكون ذا دعاء إعصار أو زلزال،
  .عريض

، فلما وقعت وامللحدون يلجأون إىل حضن اإلميان حني ال جيدون بداً
 الكنائس  امللحدملان روسيا فتح ستالني وهاجم األ،رب العاملية الثانيةاحل

 املوت أمر أن يستدعوا له قسا" سارترجان بول "وأمرهم بالدعاء، وملا أدرك 
وختلى عن وجوديته، وهكذا، ولو تتبعت حال املالحدة لطال بك  يعترف له

  .احلديث جدا
لها، فال يرضى أن يأكل واملؤمن يعلم أن اهللا كرمه على املخلوقات ك

كما تأكل األنعام، وال يرضى أن يكون مثل شر الدواب عند اهللا، وال مثل 
  .اج مزارع الدواجن الذي ال يهرب وال يؤذنجد

إذا أذنب استغفر وكذا إذا أراد وفرة املال وكثرة النسل قال املؤمن و
" Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ﴿: تعاىل على لسان عبده نوح    !  

  .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %    $   .]١٢-١٠: نوح[ ﴾#   
واالستغفار كذلك سبب للقوة، وقد ذكر اهللا أن هودا عليه السالم قال 

Ê   ﴿: لعاد تلك األمة القوية    É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã
   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë﴾ ]٥٢: هود[.  

الوفرة االقتصادية والعيش الكرمي واملستقبل  والتنمية احلقيقيةفهكذا 
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  .املشرق
وملا خرج بعض السلف لالستسقاء مل يزيدوا على االستغفار، وأمري 

 فأكثر من ،استسقى للناس من على املنرب املؤمنني عمر الفاروق 
، وإذا نزل " السماءمبجاديحلقد استسقيت لكم : "لناسل مث قال ،االستغفار

 الغذائي واالكتفاء الذايت، وأمكن االستغناء عن التحلية الغيث حتقق األمن
ن اخلارج، وعن كثري  وعن استرياد املواد الغذائية م،وعن استنفاذ املياه اجلوفية

  .من املشروعات
 يهرموإذا أكثر اهللا نسل املسلمني استطاعوا التغلب على الغرب الذي 

كاا كثريون، ينة على مصر ألن سوميوت، ذلك الغرب الذي حيمل الضغ
األومسة  اليت تنجب أطفاال  األم بينما هو مينح،ر هلا حتديد النسلويصد

  ".بطلة قومية "وجيعلها
ولالستغفار املصحوب بالتوبة فوائد عظيمة حىت يف هذه الدنيا، فوق 

  .فائدته األخروية
 وال تراعي حق اهللا يف ،أما أن يكون يف الناس طبقة مترفة ال تتصدق

 ضعف يف ذلك تقدما ورفاهية بل تنمية، فهو ال يصح، وهذا يونسماملال 
 الدنيا أن يؤتيهم اهللا دون احلياةينذير بسوء العاقبة، وقد متىن الذين يرواإلميان 

 ولكن بعد ، كما يتمىن بعضهم اليوم أن يكون كدولة كذا، قارونمثلما آتى
 Z   ﴿: م هلاأن خسف اهللا به األرض عرفوا صدق أويل العلم الذين قالو

   a    ̀  _   ^   ]   \   [﴾ ]قال املتمنونف، ]٨٠:القصص :﴿   ¡   � 
   µ   ´   ³   ²±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢

  .، أي أم أفاقوا بعد غيبوبتهم]٨٢: القصص[  ﴾¶
ميان وعمل صاحل وليست قضية ثروات مكدسة وكنوز إفالقضية قضية 

  .وحسابات يف البنوككثرية 
وبالرغبة فيما عند اهللا والزهد يف الدنيا نتجنب كيد الشيطان الضعيف، 
ومكر الغرب الذي تزول منه اجلبال، ومن مكرهم التقسيمات اليت يريدوا 
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وا أهدافهم العسكرية ليت يضعوا، فال يستطيعون أن حيققواخلرائط ا
  .واالقتصادية مع الزهد واجلهاد

كرب ضربة نوجهها للمطففني واحملتكرين يف الشرق والزهد هو أ
ونقلل من االزدحام " ضريبة الكربون"والغرب، وبه حنبط ما يسمونه 

املروري يف شوارعنا، ونتحرر من التبعية االقتصادية والرق الثقايف، ونقضي 
  .على مؤامرات الليرباليني ودسائسهم

اء الشايف، يقول ونلجأ إىل كتاب اهللا الذي فيه احلل الناجع والدو
، ]١٢٠:آل عمران[ ﴾«   ¼   ½   ¾   ¿   Á   À﴿: سبحانه وتعاىل

J   I   H   ﴿أما األذى والتأليب والتهم فذلك مما ال بد منه، ولكن 
 K﴾ ]١١١:آل عمران[.  

 الغربيني من اجلهاد حيرصون على مصادرة السالح، فإن البنادق وخلوف
ن وغريها، فإما أن يسحبوا السالح وإما القدمية هي اليت هزمتهم يف أفغانستا

أن تنوب عنهم احلكومات الدمى، واملسلمون حني يكون سالحهم بأيديهم 
  . هلم استقالهلم وحريتهم، وهذا ما ال يريده أعداء اهللايكون

 فهم يف الوقت الذي يصادرون فيه السالح من القبائل يبيحون للغربيني
  . حىت يف بالد اإلسالمنفسهم من اإلرهابأ حلماية  السالحمحل

 ما يسمى الفوضى  نواجه-أعين الزهد واجلهاد-كما أننا ذين أيضا 
قة اليت تريد أمريكا أن تبذرها بني املسلمني، ال سيما منذ أن حاصرت اخلالّ

: حني قالت" كونداليزا رايس"العراق وغزته، وكانت النتيجة ما اعترفت به 
، وإمنا تريد أمريكا اليوم تقسيم "قراطية مل حتقق األمن وال الدميإن أمريكا"

  .بالد اإلسالم باسم الفدرالية، ونظام املقاطعات على تفسريها له
 يقدر  أنه تعاىل ال-املسلمني-مث إن من حكمة اهللا اليت نؤمن ا حنن 

 وضربة قاصمة نذرت ، للعراق هزمية هلا حمضا، فقد كان احتالل أمريكاشراً
بيان  إسالمي، كما أن ذلك أسهم يف رط يف أي بلدأمريكا بعدها أال تتو

، وقضى على حزب البعث وقبضته احلديدية، وقد رأيت حقيقة الروافض
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 ، واهللا تعاىل فضحيام حزب البعث عبارات ماركسية يف الشوارعأبعيين 
 ونصارى  ويهودرافضيةو باجلهاد يف سورية رؤوس الشر كلها من باطنية

 ذلك، فلو أن املسلمني دفعوا املليارات لفضح وبعثية وقومية ووطنية وغري
لة أكرب من إسقاط نظام لك الرؤوس لكان ذلك قليال، فاملسأواحد من ت

 إىل الغرب منهم الكثري من الدعاة الذين ر بكثري، كما أن املهاجرينابش
، وكل شيء نراه بعقولنا القاصرة سلبيا جيعله اهللا يوقظون الغرب من غفلته

، وانظر  والشامة وحكمته الشاملة إجيابيا، دع أحداث العراقبقدرته العظيم
إىل هزمية املسلمني يف أُحد، وتأمل ما فيها من احلكم الباهرة واملصاحل الكثرية 
اليت ذكر اهللا يف سورة آل عمران، ومنها أن اهللا تعاىل اختذ من املؤمنني 

أن من ن بي و، شؤم املعصية وفضح املنافقني وما يقولون، وأظهرشهداء
املؤمنني من يريد الدنيا، وأن املؤمنني هم األعلون دائما، وأن ما كسبت 

  .أيدي املؤمنني سبب يف استزالل الشيطان هلم
خرين ال تتغري وال تتبدل، وغري ذلك منها أن هللا سننا يف األولني واآلو

  .من املصاحل اليت مل تكن لتتحقق لوال ما جرى يوم أحد
العودة  من ،للتخلص من كيد الغرب ومكره الكبارواخلالصة أنه ال بد 

تدبر، وحسبك  حق ال كتابه وتدبربشرع اهللا والعمل إىل اهللا والزهد يف الدنيا
 «   ¼   ½   ¾   ﴿: أنه تعاىل بين لنا ضرورة الصرب والتقوى، فقال

Á   À ، فمهما كان كيد املتآمر ال يضرنا ]١٢٠:آل عمران[ ﴾¿   
هلكهم اهللا وكانوا أشد قوة أ أن نعترب حبال من  ربنانا وأمر،نا مكغفلة الغافل

 فنتلمس املخرج ونأخذ باألسباب، وال نكون غافلني ،وآثارا يف األرض
T   S   R   ﴿: ، قال تعاىلكرر ذلك يف مواضع كثرية من كتابهمثلهم، و

   c    b   a   `   _   ^   ]\   [   Z   Y   X   W   V   U
g   f   e   d ﴾ ]ية اآل]٩:الروم.  

وقارن بني قوة أمريكا وبني قوة عاد، فإن شداد بن عاد محل 
 من األقصر إىل اجليزة إن صح كالم املقريزي، فهل تستطيع اليوم "املسالّت"
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أكرب شاحنة أمريكية أن حتمل ما محله شداد بن عاد؟ وهل تستطيع أمريكا 
 ويبقى قرونا ، مليون طن٢٢أن تبين هرما كاهلرم األكرب الذي تزن حجارته 

  طويلة ال تزيده األيام إال شدة؟
 ولكن االمسنت ،نتيةنعم تستطيع أمريكا أن تبين ناطحة سحاب امس

  . كما يقول خرباء البناءسنة ٢٠٠ىل تراب بعد سوف يتحول إ
ويقال يف أخبار األولني ال سيما عند أهل الكتاب أن عادا بنت لبنة من 

  .ذهب ولبنة من فضة
ستطيع أمريكا أن تبين لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وقد أهلك فهل ت

   بالريح فبماذا سوف يهلك أمريكا؟"عادا"اهللا هذه األمة العاتية القوية 
كما حنطها " املومياءات"وهل تستطيع أمريكا أن حتنط اجلثث 

  الفراعنة؟
 إىل ما وصل إليه حممد  أن يصلرائد فضاء أمريكيوهل يستطيع أي 

إلسراء؟ ليلة ا  
وهل يستطيع أي مغامر أمريكي أن يقود سيارته يف جبال اليمن 

  الشاهقة فضال عن أن يفتح تلك الطريق؟
 أن يسري كما يسري ،وهل يستطيع مهما كان ماهرا يف قيادة السيارة

  إخواننا يف الباكستان واهلند؟
 كما فعل افوجلالووهل تستطيع أمريكا أن تصل ما بني ري الطونة 

  انيون؟العثم
وأمريكا اليوم يشق عليها بناء جدار عازل بينها وبني املكسيك، فكيف 

  .لو كان املطلوب أن تبين مثل سور الصني العظيم
 فماذا تنتظر بعد أن جعل اهللا ،وقد جاءت النذر ألمريكا من كل مكان
 وسلط اهللا عليها األعاصري ،نفطها غورا وتسرب إىل خليج املكسيك

 وحوادث  وكثرة اجلرائم وسقوط الطائراتغابات النات وحرائقوالفيضا
وابتالها " االيارات"إطالق النار، وسلط عليها اهلزات األرضية واخلسوفات 
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بالعنصرية اجلاهلية املقيتة، ومع ذلك كله مل ترتدع بل متادت يف طغياا 
بنيامني "وغيها؟ وماذا عليها لو آمنت باهللا واليوم اآلخر وعملت بوصية 

  حديثا؟" ليسونأ"الذي أقسم عليه " توماس جفرسن"ومصحف " كلنيفران
سمع وهو شهيد إن احلل ليس يف لكل من كان له قلب أو ألقى النقول 

 وتنويع مصادر الدخل وخصخصة ،االزدهار االقتصادي والتنمية املستدامة
املؤسسات العامة، وحتويل األندية إىل شركات، بل يف االهتداء دى اهللا 

 وأا حتت سلطان ، واليقني بأن كل قوة غري قوته ضعيفة،سك بكتابهوالتم
  .قدرته ال تستطيع اخلروج وال الفكاك حلظة واحدة

شفهم بأقمارها تورمبا كان أكثر ما خييف الناس من أمريكا هو أن تك
 ال سيما ما يسميه األمريكان ،الصناعية وتقذفهم بصوارخيها وقنابلها النووية

 وقراءة ،، غري أن ذلك ال جيدي شيئا مع قوة اإلميان"كيالنووي التكتي"
z   }   |   {   ~   �   ¡   ¢   ﴿:  ويقني، قال تعاىلالقرآن بإخالص

تدبرا كثرهم ، وهذا أفضل خلق اهللا وأ]٤٥:اإلسراء[ ﴾£   ¤   ¥   ¦
عليها من - فقد جاءت ،"أم مجيل" قرأ القرآن فلم تره امرأة أيب هلب لكتابه
، فخاف الصديق على سيد  تريد أن ترمي به النيب ر بفه- تستحقاهللا ما
 بأا لن تراه، وفعال مل تره أم مجيل، ووجهت  فطمأنه رسول اهللا ،اخللق

  ".بلغين أن صاحبك قد هجاين: "خطاا للصديق قائلة
لن : إن أمامك قوما يريدون بك شرا، فقال" :وقيل لإلمام القرطيب

قرآن فلم يروه، وهذا ليس خاصا بالقرطيب أ شيئا من ال وقر،"يروين بإذن اهللا
ن تنظيم الدولة اإلسالمية اتقى ذلك كما قال أوحده، ومن املدهش 

 كفيلة مبقاومة ألساليب البدائيةباخلشب والورق املقوى، أي أن ا" نالبنتاجو"
  يسقفون القصور باخلشب؟األقمار الصناعية، فمىت 

، وبئست التنمية إذا مل يصحبها وبئس الترف إذا أشغل عن اجلهاد
  .يقني

 تكن السيوف اليت فتح ا الفاحتون مل: "ل أبو أمامة الباهلي اق
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  ".البالد حمالة بالذهب والفضة
 :ن يعطيهم اجلزية وقال، أىب أ يف ملبسهيتأنقوملك النوبة ملا جاءه من 

ون ل ويصلحشعث غرب، وهكذا الذين يلبسون العقُإمنا كنا ندفعها لقوم 
  .املرازيب اليوم مع فراغ القلوب ورمبا موا

وملا جعل املسلمون السالح للعرضة واحلفالت سقطت هيبتهم من قلب 
، "املبادرة العربية"العدو، وأصبحوا يستجدون نتنياهو أن يوافق على ما مسي 

 كما يدنس ،وأصبح الكفار من كل جنس يدنسون جزيرة العرب الطاهرة
ألقصى، وملا جعلوا اجليوش مرتزقة حتمي األنظمة سلط أحقر اخللق املسجد ا

  .اهلزائم املتتابعةاهللا عليهم 
 وكل قوة هي حتت قوة ،قمار الصناعيةويف إمكاننا اليوم أن نقول إن األ

ه األقوال إمنا اهللا، بل هي ال شيء بالنسبة لقوته وعظمته، غري أن مثل هذ
 اهللا ما استطاع، أما ألعداءد ميانه ويتوكل على اهللا ويعيقوهلا من يعتز بإ

مل تر الطائرات " اإليواكس"األمريكان فمن الطبيعي أن يغشونا كالزعم بأن 
هي اجم العراق مع و املفاعل النووي العراقي، وال اغتالتاإلسرائيلية اليت 

 حىت وإن ،الطائرات األمريكية، وأنه إذا ادعت فرنسا ذلك فهي كاذبة
  .رنسيةصورته وكالة الصحافة الف

، ذلك وحنن إذ ندعو إىل الزهد فإمنا نعين به ما كان عليه سلفنا الصاحل
الزهد اإلجيايب السين الذي قد ميلك صاحبه الثروات الطائلة، لكنها يف يده 

 كما فعل،  الذي يعين الفقر والعوز، وليس الزهد املبتدعوليست يف قلبه
لوا اللب واحلقائق، كما  الذين أغرقوا يف الشكليات واملظاهر وأمهاملخطئون

 كيفيات العبادة، وأمهلوا روحها، فال عون السلفية يف ومن يد همأغرقوا
 كونيتكلمون عن اخلشوع مثل كالمهم عن إلزاق الكعب بالكعب، ومل ال ي

  احلديث عنهما معا؟
  . ما يدل على ذلك اآليتفي مبحثهفهذا يف الزهد، أما اجلهاد 

 العدو بل غزوه يف عقر داره إذا أحيينا واخلالصة أنه ميكننا مقاومة
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، وهذان يستلزمان الصرب والتقوى ومعرفة "داهالزهد واجل "هذين املبدأين
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأال اجلاهلية مع الدعوة إىل اهللا، ومنها 

  .نطلب رزق اهللا مبعصيته
 !   "   ﴿: علينا إذن أن نتوب ونتمسك بدين اهللا ونتقيه، قال تعاىلبل 

   ,   +    *    )    (    '   &    %   .]٩٦:األعراف[ ﴾#   $   
  .]١٦:اجلن[ ﴾ 3   4   5   6   7   8   9  ﴿: وقال
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ﴿: وقال    0   /    . 

  .]٦٦: املائدة[ ﴾:   ;   >   =
 بفضله وجوده فاهللا تعاىل غين كرمي لطيف بعباده، وإذا اتقيناه مجع لنا

  .بني خريي الدنيا واآلخرة
Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê﴿: قال جل شأنه    É﴾ 

  .]١٣٤:النساء[
 حتت ستار وليس املخرج يف اتباع طريقة الكفار أو العمل مبشورم،

 فإن ذلك نوع من املواالة العمل بتوصيات صندوق النقد الدويل ورؤيته،
o   n   xw   v  ﴿: هلم، قال تعاىل    u   t   s   r   q   p 

�   ~    }   |   {   z   y﴾ ]١٤٤: النساء[.  
t   s   r   q   p   o   n   m   ﴿: وقال عن بين إسرائيل
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وعليه أنصح كل من يعرف قيمة اآلخرة من املسلمني بضرورة مغادرة 

يعش بالد احلرمني وأي مكان فور تلقيه العقيدة، ومعرفته باللغة العربية، ولْ
على ما عاش عليه أهل بالده من زراعة أو رعي، فاملهم هو الدعوة إىل اهللا 

يظهم كتاب اهللا ووصيتهم بتدبره، وتعليم الناس العقيدة الصحيحة، وحتف



 

 

٢١٥٨ 

  .وهناك ال يقولون له أجنيب، أو مينعونه من اإلمامة والتحفيظ والوعظ
  :وقتل األبرياء املال إضاعة: وعدو الزهد وضده هو الترف املستلزم

 األزواج آالف فبلغت السابق الفلبني رئيس زوجة أحذية أحصيتفقد 
 عمر أمرها اليت عمر زوجة من هم فأين ،"كوسسيوشا" زوجة أحذية وكذا

  ؟الروم ملك زوجة من جاءا هدية املال بيت يف تضع أن
 جاءت أا تدعي اليت الدول حىت العامل هذا مسة اجلماعية واإلبادة

 نوالشيوعي قتل وكم ،قبله ومن "ستالني" قتل كم فانظر الكادحني، خلدمة
 ربع ويف. الغربية كالبنو يف املليارات من وكم املستبدة؟ واحلكومات العرب
 احلرب وأوشكت أملانيا احللفاء دمر أن وبعد الثانية احلرب من األخري الساعة

" وجنازاكي هريوشيما "اليابان على نووية قنابل أمريكا ألقت االنتهاء على
  .فورا مات من غري مشوهة أجيال فبقيت

 وسيطر ،البشر من مليون ١٠٠ حوايل نيتالكبري احلربني يف قتل وقد
  .العاملي االقتصاد معظم على الكفار

 على حتتوي وكلها ،القنابل آالف ألقت العراق أمريكا احتلت وملا
 القنابل تلك وأن احلدود تعرف ال األمراض أن ومعلوم ب،املنض اليورانيوم

 بل السعودية إىل أيضا وصلت لقيةخ بتشوهات مصابا يولد املولود جتعل اليت
  .إىل جنوا
 احلرب أثناء" روفددوسل "يف نينياملد على القنابل لفاءاحل ىوألق

  .الثانية
حرص الدين على احليوان فضال عن  من إلهالك للبشرا هذا نفأي

 لو"  عمر وقول ،)بقتلها ألمرت أمة الكالب أن لوال( :اإلنسان؟ قال 
  ."عنها اهللا يسألين أن خلشيت بالعراق بغلة عثرت
 ،ذر فيه كان إذا احلطب حكم عن ظهووعا اإلسالم فقهاء حتدثقد و
  .تفرخيه أيام الطري صيد بعضهم وكره



 

 

٢١٥٩ 

اإلنسان  حقوق نيدعو من معاملة  يف اإلسالم مناحليوان معاملة فأين
  يف الغرب؟
 ما التقاط على الشريعة حثت فقد املادي اإلسراف يف ذلك مثل وقل

 من شيء لقىي أال وعلى غسلها قبل األيدي لعق وعلى ،الطعام من يسقط
  .الطعام
 للمواطنني، الرغيد العيشو الرفاهية،و االزدهار،و التنمية،و التقدم،ف

 يف ينفع ال ورمبا الزائل القليل الدنيا متاع هو واحد لشيء أمساء ذلك كل
 ،وزينة ولعب هلو وهي عقاب، وحرامها حساب حالهلا الدنيا وهذه اآلخرة،
 وال البشر من أحد وكل ،احلقريو واألمري والكبري الصغري عنها يرحل وسوف

  .الصاحل العمل إال اآلخرة يف ينفع
 دولة ومن ،الرفاهية دولة إىل العقيدة دولة من نتحول أن لنا يصح وال
 التاريخ أثبت وقد القبلي، والعرف  الوضعيالقانون دولة إىل  الربانيةالشريعة

 إىل مصريها فإن عنها ختلت مث عقيدة على قامت دولة أي أن وحديثه قدمية
والدولة السعودية إمنا قامت على عقيدة الشيخ حممد بن عبد ، الزوال

  .الوهاب، وليس على حفالت شريين عبد الوهاب
 ،الدنيا أعراض من شيء وال والثروة الغىن يف  ليستالسعادة كما أن

  قالوقد ،اهللا سبيل يف أنفق من إال والنكد والتعاسة الشقاوة ذلك يف بل
 اليوم والغرب ،احلديث )...الدرهم عبد تعس( : رسوله فقاملش الناصح
 اقتصاديا تقدما وأكثرها األوربية الشعوب أغىنف لو أراد، ذلك  اإلنسانيدرك

 كما قررت هيئة تعاسة األوربية الشعوب أكثر فاألملان ذلك معو أملانيا هي
  !األمم

 إين ":اءالنس لكل" ورنمو مارلني "املشهورة األمريكية املمثلة وقالت
  ".األرض وجه على امرأة أتعس

 القبائل تشغلون ال ملاذا: يل قال املسؤولني بعض نأ العجب ومن
  األندية؟و بالكرة عندكم
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 تذكريهم هو الواجب كان أما ذلك؟ من الشعوب جنت فماذا
  دينهم؟ وتعليمهم ،بآخرم

قاليم وهل أذكت الكرة إال الثارات القبلية، والشحناء والعداوات بني األ
  .بل بني املدن، بل بني األحياء والطبقات داخل املدينة الواحدة

 قبول أو السلطان، عملل وكراهيتهم الدنيا يف زهدهم مع والسلف
 ألن ،هلم الذي اإلرث عن ترفعوا السالطني، ألبواب وتركهم وعطاياه هداياه

 ال عجيبة، حكايات ذلك يف وهلم ا،عمبتد كان االخ أو كاألب خلفه من
  .، وهذا هو الزهد احلقيقيالغربيني عند هلا نظري

 ألن ،خواناإل عطايا على السلطان هدايا فضل السلف منالقليل و
 أن على منهم قياسا وذلك مسلوب، له حق هي إمنا عنده السلطان هدايا

  .القطع حد عنه يدرأون ولذلك حق فيه له سلمنيامل مال بيت من املختلس
 العسكريون وبني من جياهد يف سبيل اهللا، والفرق كبري بني املرتزقو

 لعبد طوىب(: قال  والنيب الرفيعة، الرتب ونيل املناصب يف  يتنافسوناليوم
 يف كان وإن الساقة، يف كان الساقة يف كان إن اهللا سبيل يف فرسه بعنان آخذ

 ما األعرايب فقال ،الغنيمة من حقه أعرابيا وأعطى ،)احلراسة يف كان احلراسة
 من أي ،هاهنا إىل هاهنا من ينفذ سهم على بايعتك إمنا !!بايعتك هذا ىعل

  .الزهد وكمال االخالص كمال بني مجعوا فالسلف قفاه، إىل عنقه
 يبذرون بل ،شيء يف يزهدون ال أصبحوا الناسأكثر  أن كيف وانظر
 فيه مبا الواحد البيت تكفي القربة كانت أن فبعد مثال، املاء يف حىت ويسرفون

 ليل املاء صنابري يفتح الناس بعض يوما أو نصف يوم أصبح وحيوان بشر من
 مياه ربع يستهلك وبعضهم مفتوحة؟ وهي يعود مث شهورا يسافر ورمبا ،ار

 أال ، أو أكثرريال ألف حبوايل الصهريجيشترون  الناس مع أن جمانا املدينة
  ؟اهللا خلق بني تساوي للتعديات جلنة املبذرون هؤالء يستحق

 ،احملالة املياه على للحصول طويال وينتظرون يتسابقون الناس وترى
  .االستسقاء صالة يصلي من ممنه وقليل
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 الوجبات إىل هنا الناس أكثر ذهب حيث الغذاء يف ذلك مثل وقل
 والسمن البدانة فظهرت األكل، يف واإلفراط الغازية واملشروبات اجلاهزة
 املسلمني وفقراء ،)يمجيالر(  احلميةوكتب التخسيس عيادات وكثرت
  .الطعام وانعدام التغذية سوء من يشكون

 الداء بيت املعدة": كلدة بن احلارث اجلاهلية يف العرب طبيب قال وقد
+   ,﴿ :تعاىل اهللا قال بل ،"دواء كل رأس واحلمية    *   )﴾ 

 فإن ،صلبه يقمن لقيمات آدم ابن بحبس( هأن  النيب وعلمنا ]٣١:األعراف[
  .احلديث )...لطعامه فثلث البد كان

 ،باجلملة أو باملفرد شرائها على الناس يتهافت حث العصريات وكذلك
  !!األطفال خاصة تركوها نفسها الفاكهة هلم دمتقُ وإذا

  .وهذا أحد مظاهر فساد اإلعالم وفساد التربية
 سلعة لشراء يذهب االنسان أن االستهالكية طبيعتنا على يدلك ومما
  .إليها حيتاج ال كثرية بسلع حممال يعود مث واحدة،

 بترك قناعهإ عن املستهلك محاية مجعيات أو إدارات تعجز وهكذا
 وأ العطورات من اواحد انوع بيت يف جتد أن وقل ،ا بيته وملء ،الكماليات

 املالبس من يستعمل ما على االقتصار أو ،احللي سائر أو ،اإلكسسورات
  .واألواين والفرش

 والعروض اتضيفوالتخ بالترتيالت الناس املستوردون خدع ورمبا
  .وتضليل كذب ذلك من وكثري اخلاصة

 من املزيد على بل االكتفاء على الناس تريب ال والصحف فالقنوات
 بكل املال من اجليوب يف ما استرتاف هو واهلدف ،وغريها بالدعاية الشراء

 استهالكا وفرأ اوهذ ،طيب وهذا ،رخيص هسعر فهذا املغريات، صنوف
 وهذا جذاب، وهذا ناعم، وهذا تميز،م وهذا ،لذيذ طعمه وهذا للطاقة،

 وهذا الكمية، نفاد قبل استئجاره أو لشرائه املبادرة لك ينبغي ذاوه هم،م
 وهذا غريه، من أفضل وهذا ،املنطقي االختيار وهذا عرض، وهذا ،ضخمفّ
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 به يوصي وهذا كذا، جائزة أخذ وهذا اجلودة عالمة وهذا النخبة، ذوق
  .له حصر ال مما ذلك وأمثال كذا، من خال وهذا األطباء،
  !!والزهد القناعة على حتث واحدة دعاية أو واحدة لوحة جتد وال
 يزاالن ال والتبذير الترف جتد ،خانقة اقتصادية بأزمة رمن ناأن معو

  .الناس من كثري على يسيطران
  :الدولوط سقيف أثر الترف يف التخلي عن اجلهاد 

 إىل أخلدوا العرب إن مث العريب اجلنس على تعتمد األموية الدولة كانت
 الترف إليهم دب وملا ،الفرس على العباسية الدولة وقامت والترف، الدنيا
 عن اجلاحظ وحتدث ،املتوكل أيام ذلك واشتهر الترك على العباسيون اعتمد

 آل منهم ناك الذين جقةالسال الترك من كان مث ،وفروسيتهم الترك شجاعة
الذين كانوا يقطنون آسيا، وأعانوا  العثمانيون ظهر زمن وبعد ،زنكي

 االمتداد يف العثمانية الدولة أخذت مث املسلمني يف معركة مالذ كريد،
 قارات ثالث يف الطوىل اليد وهلا العامل يف الكربى القوة كانت حىت والتوسع
 ،أوربا من الكثري وفتحت ،سالميةإ حبرية املتوسط االبيض رالبح وجعلت
 القومية والنعرة التغريبالترف و فيها ظهر وملا جهادية لةود وكانت

 ومعهدا التنظيمات مسي ما وأنشأت ،جليشها الكفرة املدربني واستقدمت
 البقية على فقضى أتاتورك جاء مث وازمت انكمشت ،اسطنبول يف لإلدارة
 ذلك ومنذ ،قاوموه الدين أهل أن غري ،بيةالعر اللغة وحظر الدين من الباقية
، وأصاب األتراك حب الدنيا وعلماين إسالمي إىل األتراك انقسم احلني

  .إال املؤمنني منهمواحنسار مفهومات اإلسالم، 
 "التنمية "الترف يسمون واليوم ،عصر كل يف الدفني الداء هو فالترف

  !!رهاباإ اجلهاد ويسمون ،مرادف اسم أي أو "الرفاهية"أو 
 على جياء حني أنتم كيف "أصحابه سأل حني  اهللا رسول وصدق

 عليه فقال اليوم، منا خريا حينئذ نكون قالوا بأخرى؟ ويراح بصحفة أحدكم
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  ).حينئذ منكم خري اليوم أنتم بل( :والسلم الصالة
 تنظر: فقال ؟اخلليفة ابن الدرداء نكحت أن أبيت مل :الدرداء أبو وسئل

  !اخلصيان رأسها على وقام وففالش لبست إذا يكون كيف رداءالد دين إىل
 وانشغاهلا الشعوب فسقوإذا اقترن الترف بالفسق حتقق اهلالك حينئذ، و

:  عن فرعونتعاىل قال ،عليها يتسلطون الطواغيت جعل الذي هو بدنياها
﴿v   u   t   s   rq    p   o﴾ ]فخرتطمع وكيف ،]٥٤:الز 

 ال وكيف ؟والسذاجة والغفلة الفسق ذا وهي دلنيعا زعماء يف الشعوب
  احلالة؟ ذه وهي أحد عليها يتفرعن
 على ويعتمد اهللا يف يثق إمنا وزهده جهاده بلغ مهما املؤمن العبدو
 يغلب الذنوب مع لك رجائي يكاد ":الرازي معاذ بن حيىي قال رمحته،
 على اعتمد ةالصاحل األعمال يف ألنين الصاحلة، األعمال مع لك رجائي

 الذي عفوك على فأعتمد الذنوب مع أما أعلم، ال وأنا فقدته ورمبا االخالص
 إىل أركن وال معروف باآلفات وأنا عملي إىل أركن وكيف شيء، كل وسع

  ."موصوف باجلود وأنت عفوك
 من أعظم اهللا عفو ولكن فيه واإلخالص العمل املؤمن يترك ال وهكذا

 وأن ،رائالط كجناحي واخلوف الرجاء يكون أن هذا يف والقاعدة ،ذلك
 حيسن جيعله مبا الرجاء ومن ،اهللا معصية عن حيجزه مبا اخلوف من يكتفي
  .بربه الظن

 شبابنا أن جند ،اجلوارش يقبل مل حني عمر ابن فعل ما عكس علىو
 أصلحهم خواتهأو كالبيبسي املهضمات يشربون مث ،األكل يف يسرفون اليوم
  .اهللا

 وهو ظهر لو الدجال يتبع سوف وحدها الدنيا مهه كان من إخالوأنا 
 ومسنت زروعها، وكثرت أمطرت، إال جمدبة بأرض مير ال الدجال ألن حي،

  !!الدجال عيين بني ما يقرأون وال ذلك إىل ينظرون الدنيا وأهل ماشيتها،
 األدلة جيمع بل ،املظاهر ختدعه وال ،الدنيا تغره فال املوحد املؤمن أما
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 والراتب هو الدافع ،كرب اهلم، ومع األسف أصبحت الدنيا أبينها رنويقا
للعمل والتوظف عند العسكري واملدين، وأصبحت كل حماولة غري إميانية 

ن أكثر لتخفيف ذلك غري جمدية، وانتشر الفساد املايل دومنا رادع إمياين م
 الفساد ي، واستعاض الذين يريدون حماربةألخالقالناس، وأعظم منه الفساد ا

 عن ماليا املفسدون ميتنع العن الدين بعبارات دعائية ال أثر هلا يف الواقع، إذ 
 بعض عليها بومكت الشوارع يف لوحات يقرأون أم رد املايل فسادلا

 اهللا وفقه من يهتدي وإمنا ،"للموارد وهدر للتنمية تعطيلالفساد "مثل  خماطره
  . والتالعب ببيت املالالغلول ويف الرشوة يف الشديد الوعيد بلغه إذا ،للهداية

 األذى إماطة أن املؤمن علم إذا نظيفة تكون والطرق الشوارع أن كما
 سلوك ذلك أن رد وليس ،صدقة وأا ،اإلميان شعب من الطريق عن

  .حضاري
 ،)منا فليس غش من( :قال  ألنه ،وباطنا ظاهرا املسلم يتركه والغش

 دارةاإل أو الفالنية الوزارة أن أو ،مينعه القانون أن رد وليس، ذلك وأمثال
  .احملل تفتش سوف الفالنية

 ال "عبارة قراءته رد املخدرات تعاطي من أحد يتوب ال كما
 وعلى ،الالعبني صدور على وكثرية أماكن يف تكتب اليت" للمخدرات

  .وغريها ،الثقاب عيدان وعلب الورق مناديل وعلى ،املدرسية الدفاتر
 "بالصحة ضار التدخني" عبارة رد التدخني عن املدخن ميتنع ال كما

 واملستشفيات والصحف االت ويف ،الدعائية اللوحات على تكتب اليت
  .نفسها السجائر علب على بل ،التدخني مكافحة وعيادات
 ،"البشرية الدوافع أقوى هو الدين إن: : على كفره"اننري "قال وقد

  ذلك؟ در فكيف
 جتد أنك ،الغريب اإلعالمي يزالتح ومن مكيال من بأكثر الكيل ومن

 دروعا املدنيني تستخدم سوف داعش أن عن حيدثك الغرب يف عالماإل
 األمور من ذلك وأمثال ،الكيماوية األسلحة تستخدم وسوف ،بشرية
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 اوميليشيا إيران تفعله الذي ،فعال الواقع توقعة، وال يذكرونامل االحتمالية
 البصرة يف فعلته عما فضال ةوالرطب وبغداد والفلوجة دياىل يف رافضيةال

، وما فعله األمريكان أنفسهم ال سيما يف مكان وكل واألنبار الصخر وجرف
  .معركة مطار بغداد

 تابعا السعودي اإلعالم سيما وال ،العريب اإلعالم يكون أن أكثر واملؤمل
  الداعشي؟ اإلرهاب يقال كما الشيعي إلرهابا يقال ال ومل ذلك، يف هلم

 وإدلب ومحص ومحاة وحلب عامة الشام بالد يف الروس يفعله ما أما
 ذلك من شيئا أن ولو ،ألنه فعل عدوه الغرب يذكره فإمنا ،خاصة والغوطة

 حاربوا ورمبا الغرب، ثائرة لثارت البلطيق دول إحدى يف الروس فعله
 والقرم، التتار مسلمي عن بكالمهم أوكرانيا عن كالمهم وقارن الروس؟
 معركة أرض أرضنا وجيعل ،علينا متفق والغرب روسيا من كال أن فالواقع

 يستنكرون واألمريكان حياربون الروس أن غري أسلحتهما، فيها جيربون هلما
، ويضعون اخلطوط احلمراء بدون عمل، وال يستهدفون أي منشأة إال لفظياً

  !بتنسيق مسبق مع الروس
 لنا طريق اخلروج واحلل الصحيح للمشكلة، وكل من وهذا ما ينري

الطرفني يستغل ما عند داعش من الشجاعة ملصلحته، وكالمها يعمل ملصلحته 
وسياسته، ويدعي أنه حيارب اإلرهاب ويستخدمه مشاعة له، ولن ينتهي 

  .اإلرهاب وبقاياه إال إذا استطاع الغربيون صنع مشاعة أخرى
 كتاب اهللا خمطئ، وأنا مستعد ملناظرته وكل من نادى حبل غري ما يف

  .يا كانأكتابيا 
وحنن اآلن يف تيه كتيه بين إسرائيل، فكيف نرضى مبا رضوا به، وننكل 

  عما نكلوا عنه؟
أما من رضي أن يتعامل مع أعداء اهللا مبوجب ما يسمى الشرعية 

  .الدولية، فاملتوقع له هو الذل واهلزمية مهما أمهله اهللا
ضرورة الزهد متشعب، وحسب املؤمن أن يقرأ الكتاب واحلديث يف 



 

 

٢١٦٦ 

 وسري السلف الصاحل الكثرية، وال أظن والسنة وسرية الرسول الكرمي 
مسلما جيادل فيه، وإمنا يكون اإلشكال يف مفهوم اجلهاد وحقيقته وأنواعه، 

  . إن شاء اهللاولذلك سنحاول إن شاء اهللا احلديث عنه بقدر اإلمكان
 يف واحدة بتمرة يرضون وكانوا ،الناس أزهد الكرام ةالصحاب كان اومل

 يف املثل مضرب اهللا رمحه محدأ ماماإل وكان ،اجلهاد يف وهم حىت اليوم
 الدين فتنة من خاف مثلما ،املتوكل أيام الدنيا فتنة من خياف وكان ،الزهد

 وواصل املتوكل طعام عن امتنع ولذلك ،أشد رمبا بل والواثق املعتصم أيام
، وقال له يهدي أال املتوكل على واشترط بغداد يف بيته إىل عاد حىت يامالص

  !حنن متباعدون عنهم وما أرانا نسلم
 بيته يف يكن ومل ،اجلوع كان يعاين من  اهللا على اخللق وأكرم

 نار بيته يف يوقد ال والشهران الشهر عليه مير وكان للدقيق، منخل الشريف
 حممد آل رزق يكون أن ودعا ،)التمر رديء هوو( لالدقَ من بطنه ميأل ومل
 آكل( : وقال القميص ويرقع النعل وخيصف احلمار يركب وكان، قوتاً

 أن الصحابة بعض وسأله ،)العبد جيلس كما وأجلس العبد، يأكل ماك
 وكان اهللا، ذكر كما ،]٩٢:التوبة[ ﴾¦   §   ¨   ©   ª﴿ :فقال حيملهم

 وال حب من صاع حممد آل عند أصبح ام بيده حممد نفس والذي( :يقول
 يعتقل وكان الشعري، خبز على اململوك دعوة جييب وكان ،)متر من صاع
 حتت استظل كراكب إال فيها أنا ما ،وللدنيا يل ما يقول وكان فيحلبها الشاة

  .الصفة أهل وأفقرهم فقراء أصحابه أكثر وكان ،وتركها راح مث شجرة
 يعصب وكان على نفسه وأهله، الصفة وأهل يؤثر يتامى بدر وكان 

  .اجلوع من أياما احلجر بطنه على
، ورفاهيتها وزخارفها الدنيا ميهتله ال عنهم اهللا رضي الصحابة وكان

 ﴾P   O   N   M   L   K   J   I   H﴿: ال سيما بعد أن قال رم
 كانوا ومما ،اليهود غىن من خري فقرهم أن موقنني ، وكانوا]١١:اجلمعة[

  :به جتزونير



 

 

٢١٦٧ 

  وأطهر ربنا أبر هذي   خيرب محال ال احلمال هذي
¯﴿: وقال تعاىل    ®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦﴾ ]٧٤:مرمي[.  

 قاضي أن الصاحلني أحد وبلغ ،وكان السلف ال يسرفون وال يبذرون
 أتوضأ أنا: له وقال القاضي إىل وجاء يعظه أن فأراد وزخرفه، بيتا بىن هدبل

 القاضي له فقال املاء، يف أسرف إنه مث ،فأرشدين طأتأخ فإذا أمامك
  البناء يف أسرفت وأنت املاء، يف أسرفت أنا: الصاحل العبد فقال أسرفت،

  .وهكذا كان السلف رضي اهللا عنهم أمجعني
  حاجتك؟ ما :له وقال إليه السلف أحد إحضارب اجلبابرة بعض أمروقد 
 فما اهللا إال ميلكه ال هذا: راجلبا فقال يل، اهللا يغفر أن حاجيت: فقال

  مين؟ حاجتك
  .ذلك سوى يل حاجة ال: قال

 يأبه فلم )غريه أو عطاء( التابعني بعض حلقة إىل السالطني أحد وجاء
 عبادا هللا أن يعلم أن أردت: قال ذلك سبب عن الشيخ سئل وملا له، التابعي

  .دنياه يف يزهدون
عبد الرمحن  ( املدعورورينواملؤمن ال تغره املظاهر، وقد رأى أحد املغ

هكذا أنتم :  فقال ألحد كربائها،ما عليه أهل اإلمارات من الترف) الراشد
، ولو أن الراشد عمل مبا يف القرآن متقدمون، أما حنن املتأخرون فلنا القرآن

  .ملا كان متخلفا
 سلمة بن شقيق ،وائل وبأ املشهور التابعي واجلهاد الزهد بني مجع وممن

 وإذا هدمه الغزو أراد إذا" شةع "خص له كان الذي مسعود بن اهللاعبد تلميذ
  .بناه عاد

 أو ابتوالكُ الوزارات وبعض ،الشورى جملس منا يطلب واليوم
 حيرم إذ حممود طلب وهو ،املاء استخدام يف الترشيد احملاضرين واخلطباء

  :هلم نقول ومع ذلك ،شيء كل يف اإلسراف
 بالنصوص الناس رتذكّ وأن ،بذلك عالميةاإل اجلهات خماطبة جيب -١



 

 

٢١٦٨ 

  .العلماء وأقوال السلف وعمل الشرعية
 ومسابح شالالت بيوم يف جيعلون الذين على أيضا نكاراإل جيب -٢
  .باملاء األحواض وميألون
 فال أكرب املليارات وسرقة ،املاء يف التبذير من أعظم املال يف التبذير -٣

 .كربوا أو رواصغ بذلك املبذرين تذكري من بد
 البيت يف مستشاراً صهره ترامب وىل ملا ضجة أمريكا يف قام وقد
أما الفرنسيون فاستنكروا أن يكون راتب الرئيس تسعة آالف  األبيض،

يورو، بل إن اليهود وجهوا لسارة امرأة نتنياهو ما منها أا مل تسدد فاتورة 
ا نفسه ىل اام زوجهالكهرباء وتلتزم بالعداد، وحاكموها حماكمة أدت إ

وديده بالتخلي عن احلكم، أما اوس يف كوريا فقد حكموا بسجن ولية 
  ! سنة٢٤أمرهم الرئيسة السابقة 

 املدينة أو ووصل التفاخر وحب الدنيا إىل حد املفاخرة بكرب حجم
  .التطاول يف البنيان

 إن "ديكسون" قال فقد اتساع العمران، أو جماحل بكر العربة ليستو
 إن اهلنود الصحفيون يقولو ،)كيلو ١٦٥ أي( ميل مئة مسافة دتمت األرطاوية

 ،األفقي العمراين التوسع إن بل أحد، يسكنها ال ولكن عالية ديب أبراج
 واملراكز كالطرق ،التحتية البنية تكلفة زيادة اهمن كثرية إشكاالت إىل يؤدي

  ).الصحي والصرف واملياه الكهرباء( والتمديدات الصحية
 أيام على أم بالغوا يف الترف الشدة زمن أمريكا يف الندم ظهر وقد

 ملا اقتصدوا أم ولو وترميمه، بنوا ما صيانة عليهم يصعب وأصبح ،الرخاء
  .املخطِّط نظر وبعد القادمة األجيال حق حفظ من االقتصاد يف ما مع ندموا

 وقع فإذا املادية الطفرة وقت تنفق أو تتوسع دولة كل وهكذا
  .تفعله مل أا ومتنت عليها عبئا ذلك كان االنكماش

 األحياء تكون أن على حيرصون ،األفضل التخطيط أهل جتد ولذلك
  .، وجيعلون التوسع رأسيا ال أفقياًمتالصقا العمران يكون وأن متقاربة



 

 

٢١٦٩ 

 رمبا ،جديدة أنواع األيام هذه يفوترويج البضائع  الدنيا على للحرصو
 بدون فيها والتقسيط فارهة كلها فالسيارات الكاذبة، ايةالدع أجاله كان
 كلها واملناديل نقية، كلها واملياه فخمة، كلها واحملالت والشقق أوىل دفعة

 وكلها التميز، جوائز على حاصلة اجلودة، فائقة كلها والبضائع ناعمة،
، ويف للعميل جديدة تسهيالت فيها والبنوك الدخل، توفر الثمن رخيصة

 ذلك وعكس ،وهكذا نك أن تكسب كل يوم كذا وأنت يف بيتك،إمكا
 بن جرير وكان مسلم لكل النصح على  مببايعته عمال الصاحل السلف كان

 له قال بضاعة أحد من اشترى وإذا ذلك على املبايعني من البجلي عبداهللا
 ،عبيد بن يونس ذلك وعلى ،"أعطيناك مما خري منك أخذنا ما أن اعلم"

  .حيصون ال الذين والسلف ،واسع بن وحممد
ومن مل يبلغ به النصح إىل هذا احلد كان يعظ الناس ويذكرهم مبغبة 

إن أهل الدنيا : "التنافس يف الدنيا ونسيان أآلخرة، ويقول كما قال أحدهم
  ".يتنافسون فيما عليه أهل القبور يتحسرون

ال، رة واإلمها ملا سأل اهللا إال النظلو أن املوت جاء أحدن: "خراآلوقول 
  فها حنن اآلن يف املهلة، أفال ينبغي املبادرة للتوبة والعمل الصاحل قبل املوت؟

إين ألعظ وما أريد إال : وكانوا على جاللة قدرهم يقول أحدهم
  "!نفسي

 ولو أنك  مقتضى العقل واحلكمة،لكان مل يرد به شرع لووالزهد 
نان، فكيف إذا تقاتال رأيت رجلني يقتتالن على بعوضة حلكمت أما جمنو

على جناح بعوضة؟ فكيف إذا تقاتال على ما ال يساوي جناح البعوضة؟ 
 وهو الدولة، فكيف إذا فكيف إذا تقاتال على جزء يسري من جناح البعوضة

  تقاتال على جزء يسري من ذلك اليسري وهو قطعة أرض ضمن الدولة؟



 

 

٢١٧٠ 

  :اجلهاد: ثانيا
 غري أن ، هو العداوةهقول إن سبب ينبغي أن ن،قبل احلديث عن اجلهاد
 وهذا الترتيب يدل عليه ، وكل شيء مرتب،هذه العداوة يف ديننا مرتبة

  .الوحي والعقل والفطرة
اخلري والشر درجات، أن  كما ،وكل من اإلميان والكفر درجات

والدين مراتب بعضها أعلى من بعض، واجلنة درجات والنار دركات وبعض 
خصلة من خصال النفاق، وبعضهم فيه  وأ اإلميان، بشع من شعبةالناس فيه 

  . النفاق خصال اإلميان أوشعبكل 
 واهللا تعاىل فضل بعضهم ، ومنهم دون ذلك،والرسل منهم أولو العزم

على بعض، والصحابة الكرام بعضهم أفضل من بعض، والعلماء بعضهم أعلم 
  .من بعض، والرواة بعضهم أوثق من بعض

عبدة األوثان، واخلوارج خري من الرافضة، وأهل الكتاب خري من 
والباطنية أكثر ضالال من أهل البدع، وأصحاب وحدة الوجود أكفر من 

 من املعتزلة، واألشاعرة خري من املعتزلة، أضلغريهم، والفالسفة والصابئة 
ومن نقض الصحيفة من املشركني خري ممن علّقها، والكافر العادل خري من 

 خري من املتعصبني يف ، أمريكا اجلنوبية وأمريكا الوسطىتني يفالالظامل، وال
  .الواليات املتحدة، ومن كان معادياً لترامب خري ممن يؤيده، وهكذا

 ، ولكن سياساا ختتلف،بية النصرانية كلها كافرةووالدول األور
 واحلكومة الكندية ختتلف عن احلكومة األمريكية ،وعداواا لإلسالم تتفاوت

  .من املسلمنييف املوقف 
واليهودي غري الصهيوين !  ثالثةاهللاوالنصراين املوحد خري ممن يقول إن 

  .أهون من اليهودي الصهيوين
املتربجة، والدول اليت حترم يلتها مزواملرأة الكافرة اليت ال تتربج خري من 

  .الربا خري ممن يضم إىل كفره أكل الربا



 

 

٢١٧١ 

 من الكفار خري ممن يؤيد ومن يعادي إسرائيل ويتعاطف مع الفلسطينيني
  .الصهاينة

  .واإلمساعيلية أخطر من احلوثيني وهكذا
دعوم و أهل البدع جمادلةو  القتال خري من دعوة الظن بأناخلطأومن 

  .باحلسىن
ال يصح حوار أهل البدع مع إمياننا أم "ني سابقوقد قيل ألحد امللوك ال

ليهم، وال يصح أن تترك على الباطل وإمنا ينبغي دعوم وإقامة احلجة ع
ر ثْن كُم: "، فقال"ملكارمةاألصيلة يف مهدان فريسة للرافضة والقبائل العربية ا

خل كالمه، فظهر أن  إ.."مساعيلي وهذا رافضي إالشعب حىت جتعلوا هذا 
، مع أن أهل السنة هم األكثر  هو كثرة احملكومني وليس هدايتهممقصوده

 قوم يف واد والدعاة يف واد آخر، وهذاباعتراف أهل البدع أنفسهم، فال
 فال يهم على أي ،ن اإلرجاء هو دين امللوكإالقول أذكرين مبا قاله املأمون 

 أوامرهم وصدقت تطاعأعقيدة تكون الشعوب إذا خضعت حلكمهم و
  .أقواهلم

 مث يتحكمون بعد ذلك يف ،أ األقليات باملطالبة باملساواةوإمنا تبد
أيدوا الثورة يهود فرنسا ف ، التاريخواقعية منولذلك شواهد  ،األكثرية

الفرنسية ألا تدعو إىل اإلخاء وجتعل املعيار هو املواطنة وليس الدين، مث إم 
أصبحوا اليوم حياكمون من يقول إن هتلر قتل أقل من الرقم الذي يذكرون، 

  ! ويدافعون عن درايفوس! الساميةةويتهمونه بالنازية ومعادا
 ولكن التغاضي عنهم أدى ،يزالون أقلية يف سورية نوا والوالنصريية كا

ويسلطون عليهم  ،إىل أن حيكموا أهل السنة ويلقوا الرباميل املتفجرة عليهم
 أي أن التغيري ،كما يقول بشار) متجانسا( حىت يكون اتمع ،الكيماوي

  !الوراثيةالدميغرايف ضروري هلذه اجلمهورية 
العروبة جتمعنا والوحدة الوطنية ال (ن يقولوا وإمنا بدأ أمر النصريية بأ

 حىت أنك ال جتد نصريياً يف خميم ، مث آل األمر إىل ما حنن فيه،)تفرق بيننا



 

 

٢١٧٢ 

ا يفعله بشار مم ولست أزعم أن النصريية مل يلحقهم الضرر ،الزعتري مثالً
  . بل ال بد لكل مصيبة من ضريبة،وزمرته

 يف أألرض، واآلن يقض حزب وقد كانت الدولة العثمانية أقوى دولة
  العمال الكردستاين مضاجع األتراك أفال نعترب؟

 ،ولذلك ينبغي ترتيب العداوة واادلة مع كل طائفة مبا أنزل اهللا: أقول
  .والتعامل بالعدل وليس باهلوى السياسي

على النحو الذي تريده " اإلمساعيلية"وأكفر الطوائف يف هذه البالد هم 
لى ما يف كتبهم وليس على واقعهم، واحلل ليس يف إقرارهم املكارمة هلم وع

 أو يف توسيع شركة امسنت ،مع التجسس عليهم وإشغاهلم بآثار األخدود
، وال هو يف ترفيعهم ليكونوا مستشارين يف ، أو بالعرضات والغناءجنران

الذي ) معلي املسلَّ( كما فعلوا مع اهلالك ،الديوان واسترضائهم بالقصور
 فلم ،أكثر أهل جنران، وملا أخذ ما أخذ أنشأ شركة مساها مياه جنرانيكرهه 

  !ينس بين قومه وظن أن ذلك يرضيهم
 بل ، رهبةوالرغبة ال وال يقول اإلمساعيلية إم دخلوا يف الدين 

  !عندنا ورقة أن ندخل يف الطاعة مقابل بقائنا على املذهب: يقولون
 أن كل يام يام واملكارمة والظنومن األخطاء الشائعة اخللط بني قبيلة 

عند يام من خنوة وشجاعة ومرجلة، وجيب دعوة ما  إمساعيلية، وكذا إمهال
 قبائل العرب، وال جيوز سىن كما دعا رسول اهللا احلتلك القبيلة الكرمية ب

 .تركهم فريسة للمكارمة وال احلرص على أن تدخل يف الطاعة فقط
 ال سيما وهم أهل فصاحة ولغة وال بل واجبنا حنوها أن تدخل يف الدين

خيفى عليهم أكثر معاين القرآن الكرمي، ومبجرد تدبرهم له يعرفون ما يف 
  .مذهب املكارمة من بعد عنه

 معتدون جهال ال يرتدعون إال مبا -كما يف كل قبيلة -ويف يام 
  .يزجرهم

  :وهذا اخلطأ يشترك فيه ثالثة أطراف



 

 

٢١٧٣ 

نة والذين يدفعون ياماً إىل التعامل أهل الساملخطئني من دعاة بعض  -أ
 من منطلق ردة الفعل السيما من يقيسون قبيلة يام على رافضة الشرقية

  .وإيران والعراق وخناولة املدينة، ويضعون له إقامة احلجة موضع الدعوة
احلكومة حني تظن أن إغراء بعض الياميني باملال واملنصب جيعلهم  -ب
  .م املوروثة وعادا القبليةرابطتهمينسون 
املشاركون عن يام فيما يسمى احلوار الوطين إذ هم أجدر الناس  -ج

وأنا مستعد لنشر ما -بالتأليف عن عدل وعلم يف أجماد القبيلة وميزاا 
  . يف أوساط أهل السنة وباللغات اليت يريد املؤلفون-يكتبون

 : وفد جنرانكيف عامل النيب 
امل نصارى جنران أفضل معاملة  الذي عوحنن إمامنا رسول اهللا 

وأكرم وفدهم وأجازه، وكان ذا خلق عظيم ولين ربه برمحته قلبه ومل جيعله 
فظا غليظ القلب، فسمح هلم بالصالة يف مسجده الشريف على صالم 

وملا طلبوا منه أن يرسل معهم رجال أمينا ) املشرق(وتركهم يستقبلون قبلتهم 
إال كان ذلك نقضاً منهم و أال يأكلوا الربا وافق، وشرط عليهم شروطا أمهها

للعهد، وذه األخالق الكرمية كسب قلب خالد بن الوليد وعمرو بن 
 .العاص بل قلوب قريش كلها عام الفتح وحاربوا معه كلهم يف حنني

 إىل العراق وهناك وملا أكل أهل جنران الربا أجالهم الفاروق 
  . العرب دينان قطومل يبق يف جزيرة) النجرانية(أسسوا 

  : وقفت مهدان كلها معه ونسبوا له قولهويف أيام علي 
  لقلت هلمدان ادخلوا بسالم   ولو كنت بوابا على باب جنة 

وملا حاربت الزيدية اإلمساعيلية يف اليمن يف القرن الثالث اهلجري، كان 
نة  إلمامهم اهلادي املتويف سذلك من األعمال اليت حفظها التاريخ اإلسالمي

  . وظهر للمؤمنني أن الزيدية خري من الباطنية،هـ٢٩٨
هم خري عند اهللا من مضر الذين ومهدان هم أبناء عم األوس واخلزرج 

 ومن أشبه ،وغطفان وأمثاهلما، ويف يام نسبة من أهل السنة ال تقل عن الثلث



 

 

٢١٧٤ 

  .القبائل اليوم م قبيلة قحطان وزهران
الرافضة وحنكم فيهم حبكم اهللا الذي مث بعد اإلمساعيلية نقيم احلجة على 

أنتم ما جانا منكم شر، بل الشر كله : ال يظلم أحداً، وال نقول كما قيل هلم
 يف الشرك، كما أم الذين قاموا بثورة مسلّحة وقتلوا رجال األمن وال

  ، أليس قتل األبرياء ورجال الشرطة شرا؟ يف العوامية وغريها يقتلونيزالون
  ببناء املقامات يف البقيع واملعالة شراً؟أليست املطالبة 

  أليست التسريبات من وزارة اخلارجية شراً؟
 الرياض حتت زعامة جريدةأليست السموم الفكرية اليت تنشرها 

  شراً؟) رضا نصر اهللاحممد (املشرف الثقايف الرافضي 
 فنقذف اإلمساعيلية والرافضة ،ولست أدعو إىل أن نصبح دواعش

ة للدعوة صشن عليهم الغارات اجلوية، بل أطلب إتاحة الفر أو ن،بالصواريخ
 ،املنهج الراشد وفق اهللالكي حتصن الناس من عقائدهم ولكي تدعوهم إىل 

، وال حنرمهم حقوقهم اإلنسانية لكن ال نوليهم ونطلعهم ونقيم احلجة عليهم
ومن أىب احلق دية بزعم أم مواطنون، على اخلطط ونعطيهم احلقوق السيا

ودعوتنا هلم من اجلهاد، وصربنا ن طوائفهم فليكن آخر الدواء الكي، م
   .عليهم جهاد

  : مفهوم اجلهاد الشرعي-
 شراء تعاىل اهللا اجلهاد هو بذل اجلهد، ومن أنواعه القتال، وملا ذكر

 "  !﴿ :بقوله ذلك أعقب الكفار، قتال فضل وبني األنفس
   )   ('&  %   $    #

  .]١١٢:التوبة[ ﴾0   1*   +   ,   -   ./   
 يف نفسه جاهد من فكل فقط، الكفار قتال يف حمصورا اجلهاد وليس

 املنكر عن وى باملعروف وأمر اهللا إىل دعا من وكل جماهد، فهو اهللا طاعة
 الذي املال رأس على حيافظ ألنه منه أعظم ورمبا اهللا سبيل يف كاملقاتل فهو
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 .بعده ربح ال ذهب إذا
 نعت هذا" :آية الشراء املتقدمة من سورة التوبة تفسري يف كثري ابن قال
 ذلك مع وهم ":وقال ،"وأمواهلم أنفسهم منهم اهللا اشترى الذين املؤمنني

 عن ويهم باملعروف بأمرهم ،اهللا طاعة إىل ويرشدوم اهللا خلق ينصحون
 حتليله يف اهللا حدود حفظ وهو تركه وجيب فعله ينبغي مبا العلم مع ،املنكر

  .اهـ" اخللق ونصح احلق بعبادة فقاموا ،وانقياداً عمال وحترميه
 ومن جائر كما ثبت يف احلديث، سلطان عند حق كلمة اجلهاد وأفضل

 ذلك فاعل على فما ،ممكن اجلهاد من أنواع بني اجلمع جعل أن تعاىل رمحته
  .تبعة من

تال جيعلون قإذ زعم بعض الصوفية، وفق وأصغر  أكرب فيه ليس واجلهاد
  . وكالمها كبريوفاضل كما يف احلديث أفضل فيه وإمنا الكفار أصغرا،

 اهللا طاعة أما ،تطوع هو ما ومنه عني فرض هو ما الكفار قتال ومن
 قبل فتح مكة اهلجرة أن كما طاقته، حسب مسلم كل على عني فرض فهي

 وقد ،عنه اهللا ى ما هجر أصبحت مكة فتحت بعدماوفرض عني  كانت
  .آلخر بلد من االنتقال لكذ يقتضي

 ،سبيال إليه استطاعوا ما األفضل اجلهاد عليهم جيب اإلسالم وعلماء
 اهللا إىل الطريق قطّاع من رمبا بل الساقية، يف كاحلجر أصبحوا عنه ختلّوا وإذا

 األصنام فإن ،احلكام يفعله ما كل تأويل هلم جيوز وال القيم، ابن كما ذكر
 يقل وال فليعتزل احلق قول عن عاجزا منهم كان منو بالتأويالت عبدت إمنا

  !لثناء على من يعطيه الراتبر األمة باال خيد، والباطل
رفع اهللا  أجره عظيم وفضله كبري، ي- القتالمبعىن-واجلهاد يف سبيل اهللا 

  .به من شاء من خلقه، وهو املراد باجلهاد إذا أطلق
 بعض أنواعه اليت ال ووجوب اجلهاد ال يعين تقحم املراحل أو إغفال

يتم إال ا وال بد منها، فاهللا تعاىل جعل لكل فريضة وقتها، وال يقبل ممن 
صلى الظهر مثال قبل الزوال، ومل يأذن لألنصار ليلة العقبة أن مييلوا بأسيافهم 
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  .على أهل املوسم، وهكذا، فلكل شيء وقته ولكل مرحلة تعاملها
 ومن ذلك ، العقل يف كل شيءع موعقيدة أهل السنة واجلماعة متسقة

عبه، فليس كل أهل ال إله أن الناس كما يتفاوتون يف اإلميان يتفاوتون يف ش
 وليس ، وليس كل الذاكرين سواء،إال اهللا سواء، وليس كل املصلني سواء

  . وليس كل مميطي األذى عن الطريق سواء وهكذا،كل املستحني سواء
 نأنفق وقاتل قبل الفتح كممن   فليس،وهذا التفاوت وارد يف القرآن
 وإن كان ما لديهم من اإلميان كاملهاجرينأنفق وقاتل بعده، وليس األعراب 

  .يسمى إسالماً
سيف اهللا خالد بن مثل بت بالسنة فليس من أسلم متأخراً كما أنه ثا

 ،الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما عبدمن مثل السابقني األولني كالوليد 
  . خالداًالنيب وملا اختلفا زجر 

قال  ،راه مؤمناً أين أنت من فالن إين أل:وملا قال أحد الصحابة للنيب 
  ). مسلماًأو )له النيب 

قال أحدهم ملا وحد الصحابة أقام عليه حد الشرب  بأوملا جئ له 
  .) فإنه حيب اهللا ورسولهه،نلعال ت( :قال النيب  ،"لعنه اهللا كم يشرب"

ن بعض الناس ال يقبل اهللا منه عدال وال صرفاً،  حكم أوقد صح أنه 
  ).وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم( :وقال

!   "   #   $   %   &   '   )   (   *    ﴿ :وقال اهللا تعاىل
  . وأمثال ذلك كثري،]٩٥:النساء[ ﴾+   ,   -   .

  .كالم الصحابة والتابعني وسائر السلف يف ذلك ال حيصىو
 ،ة نوقن أن بعض أنواع اجلهاد أعلى من بعضومن جمموع هذه األدل
  .وأن ااهدين متفاوتون فيه

 قاتل أوومن قاتل من أجل ملْك أحد أو من أجل القومية أو الوطنية 
  .من أجل شيء وكله اهللا إليه
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 شهيد، هوقد قتل قزمان سبعة أو مثانية من املشركني وقال الصحابة إن
إمنا قاتلت عن : ه قالذا ذهبوا إلي فلما،)بل هو من أهل النار (:فقال 

جتعل من قاتل ألجلها غري و، فالقومية أضيق من الوطنية أحساب قومي
  .شهيد

، وهو الذي قال عنه ل ليقال شجاع أو قاتل ألجل الراتبوكذا من قات
، ومثله من قاتل ليترقى يف الرتب )ال أجد له إال الدريهمات تلك: (النيب 

  .العسكرية
اللهم إين : (الصحيح أن أبا برزة األسلمي قالوقد روى صاحب 

: ، مث ذكرهم وقال)الءأحتسب عندك أين أصبحت ساخطا على كل هؤ
  ).ون على الدنياإم يقاتل(

هنيئاً له : " يقال له كركرة عن موىل لرسول اهللا قال الصحابة و
ه والذي نفسي بيده إن الشملة اليت غلّها لتشتعل علي( :: ، فقال"الشهادة

  ).ناراً
 فكيف مبن ، البخاري وفيها أنه من عبيد رسول اهللا تهوقد روى قص

 وليس له صحبة وال صلة بالنيب ؟يغل اليوم املليارات من بيت مال املسلمني
؟  

وحنن مأمورون بقول احلق والعدل مع األفراد واجلماعات واألحزاب 
  .والدول واحلضارات، والعدل مع املسلمني أوىل

خوان املسلمني مثال فضلهم وجهادهم وال نبخسهم إلفال نغمط ا
 وال نقول إم مجاعة إرهابية وال ،أشياءهم وال نفضل السيسي عليهم

 ، بل نذكر ما نعلمه عنهم من الصواب واخلطأ،نسميهم االخوان املفلسني
 من قول إال لديه رقيب ظما يلف(وسوف يسألنا اهللا عن كل قول قلناه 

  .)عتيد
م احملافظون ومنهم دون ذلك، واحلكم عليهم مجيعا  منهواإلخوان

  .خطأ، وإمنا كل امرئ مبا كسب رهني
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 ،السويس حرب يف جهادهم هي مثال) املسلمني اإلخوان( مآثر وأعظم
 اجلهاد ومع ذلك مل الشريف، وأكرب أخطائهم ترك كامل عنه كتب الذي

  . وصنفوهم كذلكفوهم بأم إرهابيونيسلموا بل وص
 اإلخوان مجاعة -شهيدا وتقبله اهللا رمحه- البنا حسن لشيخا أسس وقد
معارضا  سياسيا حزبا لتكون ال ،جتديدية دعوية حركة لتكون ،املسلمني

 دعويا مصدرا لتكون وغريها العشرين الوصايا وكتب يؤمن بالدميقراطية،
 وجعل العرب، جزيرة يف اإلخوان بدعوة متأثرا وكان الشيخ لإلخوان،

 ،دعوته عن احنرفوا املتأخرين اإلخوان ولكن من دعوته، ركينا ركنا اجلهاد
 األساسية واملهمة الدعوة يذكرون وال يكادون سياسيا حزبا وأصبحت
 يف ويقولونه ،اإلسالم سنام ذروة هو الذي اجلهاد يذكرون وال للحركة،
  :نشيدهم يف وكذا ،"أمانينا أمسى اهللا سبيل يف املوت "املشهور شعارهم

  الفاصل للموقف ويعتد   أجناده حيشد قاحل هو
للدميقراطية، بل  فالن كإلغاء نفسه املرض عن باألعراض واشتغلوا

!! يقولون حنن سلميون، ومل مينع ذلك أن يتهمهم أعداؤهم باإلرهاب
ويقولون إن فالنا انقلب على خيار الشعب وعلى الدميقراطية، ويف عهده 

ح يف ذاته، لكن ليس هو الداء، وهذا صحي تدهورت األوضاع االقتصادية،
 بل ،الربملان يف مقعد أو وزارية حقيبة على احلصول بعضهم هم أكرب وصار

 لتخليص أساسا احلركة قامت الذين ،الطواغيت ركائز من أصبح بعضهم إن
 الدعوية األهداف مع الشخصية األهواء تداخلت وهكذا منهم، األمة

  .شعري ال وهو العلمانية إىل يدعو وبعضهم
 االشتراكيني أو الشيوعيني مع فتحالف ذلك من ألبعد ذهب وبعضهم

  .املعارضني من غريهم أو
 الذي بالتقسيم يؤمن أنه أي ،حملّي وطين حزب إنه يقول وبعضهم

 اللعبة ليدخلوا الكتاب أهل استدرجهمو ،)بيكوزميله و سايكس( وضعه
 دين عبارة فيه ينالفال الدستور كون إن يقول وبعضهم ، ففعلواالسياسية



 

 

٢١٧٩ 

وخري من  ،الشريعة بتطبيق للمطالبة حاجة وال!! كاف اإلسالم الدولة
  .اإلخوان من جاهد وجهاد اليهود هو جهاد املرحلة

 أحد يف اجلهاد حصرت أا هو  فأكرب أخطائهااجلهادية اجلماعات أما
وذمت أهلها وأهدرت دماءهم  األخرى األنواع وأمهلت القتال، وهو معانيه،

  :ومنها والسنة القرآن يف مذكورة أن األنواع األخرى معوجعلتهم مرتدين، 
§   ¨   ©﴿ بالقرآن اجلهاد - أ الدعوة ، وهو ]٥٢:الفرقان[ ﴾¦  

\   [   ^   ﴿: اادلة، ويدل عليه قوله تعاىل عن الوالدينو    [   Z   Y   X
d   c   b   a   `   _﴾ ]١٥:لقمان[. 

r ﴿: كقوله تعاىل النفس جهاد - ب   q  p st﴾ 
È   ﴿: ، وقوله]٧٨:احلج[ ﴾v   u   t   s   r﴿: وقوله ،]٦٩:العنكبوت[

Ì   Ë   Ê   É﴾ ]٦:العنكبوت[. 
&   '﴿ املنافقني جهاد - ت    %   $   #   "   ! ﴾ 

 .]٧٣: التوبة[
 سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل( : قال باحلق، الصدع - ث
 واه فأمره جائر إمام إىل قام ورجل محزة الشهداء سيد( :، وقال)جائر
 . كلها جهادا، ولذلك كانت حياته )فقتله

   جماهدا؟ إال مكة يف  الرسول كان فهل
   جماهدا؟ إال احلبشة إىل املهاجرين أرسل حني كان وهل
 وحزبه أيب بن عبداهللا يقوله ملا وحتمله األذى على صربه يف كان وهل

 جماهدا؟ إال
   جماهدا؟ إال تبوك من قافل وهو باغتياله املنافقون هم حني كان وهل
  جماهدا؟ إال احلديبية صلح عقد حني كان وهل

   جماهدا؟ إال العرب وفود يستقبل حني كان وهل 
 اهللا شرع ويبلِّغ الكفار، وجيادل األقربني، عشريته ينذر وهو كان وهل
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 جماهدا؟ إال األمة لعامة
  اجلهاد؟ من نوعا إال اشاملدر لبيت وذهابه لليهود مناظراته كانت وهل
  اجلهاد؟ من نوعا إال جنران لنصارى مناظرته كانت وهل
 أهل على بالنفقة وتكفله واألنصار املهاجرين بني مؤاخاته كانت وهل

  جهادا؟ إال بدر ويتامى الصفة
  جهادا؟ إال للمسجد بناؤه كان وهل
  جهادا؟ إال للحدود إقامته كانت وهل
  ا؟جهاد إال  ربهدعاؤه كان وهل
  جهادا؟ إال والعجائز للفقراء تواضعه وهل

 والسياسية واالقتصادية والتعليمية العسكرية أعماله كل كانت وباجلملة
  .راض عنه وهو ربه لقي حىت فجاهد يف اهللا حق جهاده جهادا،

 بدعائهم بضعفائكم وترزقون تنصرون إمنا( : قوله وتأمل
 والرفاهية الدائمة ميةوالتن النصر سبب عن بنفسك واحبث ،)وإخالصهم

  وحده؟ بالقتال يتحقق ذلك وهل!! احلقيقية
 أو أنواعه، بعض يف اجلهاد حيصرون الذين يرتكبه خطأ أي وانظر

 خرية قوى وبني ،جهة من ظاملة وحشية شريرة قوى بني صراعا جيعلونه
  .كالغرب أخرى جهة من عادلة أخالقية

 ومنه باليد يكون ما منه هاداجل ":اهللا رمحه ةيتيم بنا اإلسالم شيخ قال
  أهـ،"والبذل والصناعة واللسان والدعوة والبيان واحلجة بالقلب يكون ما

 ت، وأصبحوأمهها اجلهاد أنواع أخص من اإلعالم أصبح هذا زماننا ويف
 وأصبح اختراق مواقعهم !من أكرب أهداف ااهدينمواقع العدو االليكترونية 
  .أكثر تاثريا من قتل قادم

وال يصح حصر اجلهاد يف بعض أنواعه مهما كان عظيما، كما ال 
وحصر ، أو حصر ما أنزل اهللا يف القرآن يصح حصر الرسالة يف حممد 
 هو أفضل الرسل، والقرآن هو كان حممد اإلسالم يف هذه األمة، وإن 
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  .أفضل الكتب، وهذه األمة هي أفضل األمم
 الشرعية، املصلحة حسب بل األحوال، كل يف عني فرض ليس واجلهاد

  :مواضع ثالثة يف عني فرض اجلهاد يكون وإمنا
 . عام تبوككلهم، كما فعل  املسلمني اإلمام استنفر إذا - أ
 البالد تلك أهل على فيجب ،بالدهم إىل وجاء العدو دمههم إذا - ب
والدعاء  باملال وإمدادهم نصرم املسلمني على وجيب أنفسهم عن الدفع

 .وبأي وسيلة ممكنة
الزحف، وقد قال  من الفرار له جيز مل ،الصفني بني ااهد حضر إذا - ت
 ﴾..   ¿   º   ¹ Å   Ä   Ã   Â   Á   À   «   ¼   ½¾﴿: تعاىل

 .]١٢٣: التوبة[
 وأما" :القيم ابن قال كفاية، فرض العام حكمه أن على الفقهاء وأكثر

 مقصود منهم لحص إذا األمة ببعض فيه يكتفى فقد واملنافقني جهاد الكفار
  .كثري ابن قال وكذا كفاية فرض اجلهاد مبعىن القتال أن ورجح ،"اجلهاد

 وإما بالقلب إما عني فرض اجلهاد جنس أن والتحقيق: "القيم ابن وقال
 هذه من بنوع جياهد أن مسلم كل على باليد، وإما باملال وإما باللسان
  ."كفاية ففرض بالنفس اجلهاد أما األنواع،
 أمر تعاىل بأنه كفاية فرض باليد القتال أن على كثري ابن واستدل 
  .اليد بكف األمر أول املؤمنني

 غلب أو اشهيد مات أنه القائل علم ملن شهيد فالن قول وجيوز هذا
'   )(   *   ﴿ :تعاىل قوله والدليل ظنه، على ذلك    &   %   $   #   "   ! 

  اهللا رسول حبضرة نهمع اهللا رضي الصحابة وقول ،]١٥٤: البقرة[ ﴾+
 ،"شهيد فالن "قالوا حىت ذلك على وأقرهم شهيد، وفالن شهيد، فالن
  .مسلم رواه ،)غلّها بردة يف النار يف رأيته إين واهللا كال( :فقال

لكن ال يكون ذلك على سبيل اجلزم، وإمنا على سبيل الرجاء خروجا 
  .من اخلالف يف املسألة
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 ولكن عظيم، وفضل عالية مرتلة الدين يف له الكفار قتال أن شك وال
  .باهللا اإلميان سيما ال النصوص يف عليه يقدم وقد منه أهم غريه

 هذه وحىت يف ذكرها، معينة تقدم حاالت يف عني فرض يكون وإمنا
للسالح، بل كلٌّ جياهد يف ميدانه،  حاملني الناس كل يكون ال احلاالت

د، ولو أنه ذهب إىل الثغر ملا فعل من فاإلمام أمحد مثال صرب على األذى واجلل
عوام أكثر منه، وصربه هذا من أعلى أنواع ذلك شيئا، ولرمبا فعل بعض ال

  .اجلهاد
 الدين أهل برأي اجلهاد أمر يف يعتد أن والواجب ":اإلسالم شيخ قال

  .، فال بد من الرأي ومن معرفة الواقع"الدنيا أهل عليه مبا خربة هلم الذين
  .حماصرته أو العدو قتال حالة يف حىت القتال على ةمقدم والدعوة

 خصال ثالث إىل فادعهم املشركني من عدوك لقيت إذا(:  قال
 منهم فاقبل اوأجاب فإن اإلسالم إىل ادعهم: عنهم وكف فاقبل أجابك فأيهن
  .احلديث) ..عنهم وكف

 وقد الناس، من كثري سلم بهللدعاة ي سياسيا فتحا اجلهاد يكون وقد
 النيب رجع بل قتال فيه يكن مل أنه مع مبينا فتحا احلديبية صلح تعاىل اهللا ىمس
 السنة تلك يعتمر ومل.  

 مع فتحا كما يف الصحيح، مؤتة يوم االنسحاب  الرسول ومسى
رجعوا، وجهز عليه الصالة والسالم  إمنا املسلمني أن على السرية أهل اتفاق

 زيد :اليوم ذلك يف املسلمني قادة شهادباست  وأخرب أسامة ليأخذ بثأر أبيه،
  .طالب أيب بن وجعفر رواحة بن وعبداهللا

 :واحلبشة، وقال الترك قتال عن وى الطائف، حصار عن  وعاد
 إىل الصالة انتظار وجعل ،)وأنفسكم لكماوأمو بأيديكم املشركني جاهدوا(

  .رباطا الصالة
 ﴾y   x   w   v   u{   z   ﴿ الناس لكل عامة الدعوةو

  .كذلك القتال وليس ،]٢٨:سبأ[
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 كما اليهود وهم آمنوا للذين عداوة الناس بأشد اجلهاد يف البدء وجيب
  .اهللا بني

 أن وعرف حقها مرتلة كل أعطى ،اإلميان درجات يف ترقى ومن
 على مقدم الوقت واجب وأن ،املهم على مقدم األهم وأن ،واجب الترتيب

 ومن هللا، قتاله فليكن قاتل فمن هللا، الصاإلخ هو كله ذلك وشرط غريه،
 قراءته فلتكن قرأ ومن هللا علمه فليكن تعلم ومن اهللا، إىل دعوته فلتكن دعا
 واىل وإن فلله، منع وإن فلله، أعطى وإن هللا، صدقته فلتكن تصدق ومن هللا،

  .فلله عادى وإن فلله،
 للضرورة عشر إمنا القتال أن املعلوم من" :تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 اإلسالم فبيان القتال، إىل احتيج ملا ،واآليات بالربهان آمنوا الناس أن ولو
 وجب وإذا للضرورة، فمشروع اجلهاد أما أصليا، وجوبا مطلقا واجب وآياته
 اإلسالم بيان علينا جيب فألن ،ودفعا ابتداء بالسيف الكفار جهاد علينا

  .، اهـ"األوىل بطريق واجب فهو فيه، يطعن ملن ودفعا ابتداء وأعالمه
القيم  ابن قال القتال، على مقدم الشيخ عند وإبالغه العلم نشر أن أي
 فهو واملنافقني الكفار جهاد أما ":والشيطان النفس جهاد مراتب ذكر بعد أن

 املنافقني جهاد كذلك ":وقال ،"والنفس واملال واللسان بالقلب مراتب أربع
 !   "   ﴿ :تعاىل قال اإلسالم، أهل قهر حتت فهم وإال احلجة بتبليغ هو إمنا

-  ,  +*  )  ('&   ."]٧٣: التوبة[ ﴾#   $  % 
حقيقة اجلهاد يف حصول ما حيبه اهللا من اإلميان والعمل : "وقال أيضا

  ".الصاحل
جِهاد املُنافقني أَصعب من جِهاد الكُفَّارِ، وهو جِهاد خواص األمة ف"
 واملُعاوِنونَ علَيه اد في العالَمِ، واملُشاركون فيهالرسل، والقَائمونَ بِه أَفروورثَة 

  .اهـ"  قَدراعظَمونَ عند اللَّهني عددا فَهم اَألل كَانوا هم اَألقوإِن
 مفتاح" يف مساه ،الناس خواص جهاد "املعاد زاد" يف مساه الذي وهذا

  ."اجلهاد أفضل وهو ":وقال الرسل، أتباع من خلاصةا جهاد "السعادة دار
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 لبعض وقال ،اجلهاد على الوالدين بر قدم األحاديث بعض يف  والنيب
 ألك( :آلخر وقال ،)فجاهد ففيهما :قال نعم، قال والداك؟ أحي( :أصحابه

  ).فاستأذا ارجع: قال نعم، قال ؟أم
P   ﴿: تعاىل قال  الرسول اتباع كل على ،حني كل واجبة والدعوة

Z   Y   X   W    VU   T    S   R   Q[﴾ ]١٠٨:يوسف[.  
  . كما سبقمنه ممنوعا أو تطوعا أو كفاية فرض يكون فقد القتال أما
 شهداء إن( : قال ،"اهللا سبيل يف قتل من الشهيد" :الصحابة قال وملا

 عضب أوصلهم كثري األمة شهداءف ، أصنافاً أخرى، وذكر )قليل إذن أميت
 املطعون( ومنهم كلها األحاديث مجع حني الثالثني قرابة إىل العلماء

 دابته، وقصته ومن واملهدوم، بالسل، واملصاب والنفساء، والغريق، واملبطون،
  ). عرضه أو مظلمته دون قتل ومن اجلنب، بذات واملصاب حرقا، مات ومن

  .)جائر إلمام تقال حق كلمة اهللا إىل اجلهاد أحب( :وقال
 ،)جائر سلطان عند حق كلمة اجلهاد أفضل( :األخرى الرواية يف قالو

  .)جائر سلطان عند عدل كلمة اجلهاد أعظم من إن( الثالثة الرواية ويف
 )فقتله واه فأمره جائر إمام إىل قام ورجل محزة، الشهداء سيد( :وقال
  .كما تقدم
  .)وجل عز اهللا ذات يف نفسه جاهد من هادجلا أفضل( وقال

 بالطعن سبيلك يف قتال أميت فناء اجعل اللهم( :قائال ربه دعاو
  .)والطاعون
له  اهللا يسر من الناس ومن ،)له خلق ملا ميسر فكل اعملوا( : وقال

 أو قاضيا أو أن يكون مقاتال، ومنهم من يسر اهللا له أن يكون داعية وعاملا،
  .مقاتلني يكونوا أن أولئك شرط من فليس متصدقا، أو مصلحا

 دون ذلك بعض على االقتصار يصح ال واسع معىن اإلسالم يف فللجهاد
s   r   q   p   ﴿ :قال حيث كتابه يف اهللا أوضحه وقد ،بعض

t﴾ ]إليه وأشار ،النووي قال كما اخلري طرق هي والسبل ،]٦٩:العنكبوت 
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 ،]٥٢:الفرقان[ ﴾ ¦   §   ¨   ©﴿ :القرآن عن تعاىل وقال ،كثري ابن
&   ')   (   *+   ,    !  ﴿ :وقال    %   $   #   " 

 وأمثال ،]٧٨: احلج[ ﴾ v   u   t   s   r﴿ :وقال ،]٧٣: التوبة[ ﴾-
 إقامة يف واجلهد الطاقة بذل هو الذي األصلي املعىن إىل كله يرجع مما ذلك
  . كما سبقالدين

 قبل مكة يف وهو حىتكما تقدم  كلها حياته جماهدا  النيب كان وقد
 ورد األمر وقد املشركني، قتال عن اليد بكف مأمورا كان حني اهلجرة

  .بكف اليد حىت أذن اهللا بالقتال
  :ذلك ومن ،الغلو يف الوقوع إىل أدى اجلهاد مفهوم يف واالحنراف

 وهذا ضالل، املسلمني على الكفار حق يف جاءت نصوص  ترتيل-١
 والفقهاء العلماءو والسلف الصحابة من كثري عليه وشنع بإبطاله احلديث جاء

  .اخلوارج واقع به ويشهد
 :تعاىل قال وقد وبني من يلغي اجلهاد ائيا، القاعدين  املساواة بني-٢

﴿   0   /.   -   ,   +   *   )   (   '   &    %   $   #   "    !
   A    @   ?   >   =<   ;   :   9   87   6   5   4   3   2   1

   D   C   B   H   G   FI﴾ ]٩٦-٩٥: النساء[. 
 :أمور على دليل اآلية ويف

 .ومرتد مؤمن قضية وليست ومفضول فاضل قضية القضية أن - أ
  .يتركه أن عليه قدر ملن ينبغي وال عظيم، باملال اجلهاد أن  - ب
 .باطل كاألزارقة اخلوارج من كفار القَعدةبإ قال من مذهب أن  - ت
 أو يفضل الذي هو ىلتعا واهللا ،والشر اخلري يف يتفاوتون الناس أن  - ث
 وإيكال بالظاهر املسلمني معاملة فيجب يشاء، من درجات يرفع أو يزكي

 .تعاىل اهللا إىل السرائر
 .معذور اإلميان أهل من املضطر أن  - ج
 يعين أن دون ،كفر ملن كفرت أو ،قعد ملن قعدت قول يصح أنه  - ح
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تخويف، ال أو التحذير سبيل على ولكن ، بالضرورةامللة من خرج أنه ذلك
 .كما قال الشافعي حلفص الفرد

 يتبعض ذلك فكل وعداوته والءه يرتب أن املؤمن على أن  - خ
  .ويتفاضل

وإمنا الكفر الظن بأن اتمع الدويل وقرارات األمم املتحدة وما يسمى 
قوما ألغوا بالكلية بعض ما يترتب ، حىت أن الشرعية الدولية تغين عن اجلهاد

كان ذلك كفرا جيب بيانه والتحذير منه ألنه يعين على اجلهاد كارق، وإمنا 
  .أن البشر أعلم من اهللا وجيوز هلم نسخ أحكامه

 وسنته اهللا شرع حسب يتدرج وهو ومراحله أساليبه له واجلهاد
 حممد هو واحد رجل من حتولوا الذين باملسلمني خاصا هذا وليس ،الكونية

 إن بل ،الدنيا قارات لك يف تنتشر عظيمة أمة إىل والسالم الصالة عليه
 بذرا وضع اليت النصرانية الصهيونية من تدرجت مثال الصهيونية الفكرة

 إىل اهلجرة مث الصهيوين املؤمتر فلسطني، مث صندوق اكتشاف مث "لوثر"
 مسي ما إنشاء مث اجلماعية واملزارع اليهودية املنظمات وتأسيس فلسطني
 من فكل وهكذا،" إسرائيل "الصهيونية الدولة قيام إىل مث ،اليهودية الوكالة

 دولة تزل ومل بشار نظام يذهب ومل املدة هذه متضي كيف اليوم يقول
  .]١١:اإلسراء[ ﴾R   Q   P﴿ عجِل هو الصهاينة

 أعناق له ختضع إعجازي بشكل تأيت ،خارقة كرامة يريد وبعضهم
اب وأن خري املسلمني هم أصح ،كرامة نفسه اجلهاد أن ونسي الكافرين

كرامة ونصر، وللنصر يف اإلسالم  نفسه هو احلق على الثبات وأن بدر،
مفهوم أوسع من جمرد الغلبة يف القتال، وتقدم احلديث يف أن النصر قد يكون 

كفى باملرء : " سعيد بن املسيب رمحه اهللا،بالدعاء، وقد قال سيد التابعني
  ". عدوه يعمل مبعصية اهللايرىنصرا من اهللا أن 

 كما يف احلديث ،صر إجابة دعوة املظلوم الذي قال اهللا فيهومن الن
، وعليه أبشر إخواين )وعزيت وجاليل ألنصرنك ولو بعد حني: (القدسي
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، )املستوطنون( وأن اهللا ليس بغافل عما يعمل املغتصبون ،املظلومني بالنصر
، وقد ]٤٢:إبراهيم[ ﴾Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È﴿: قال تعاىل

ظر النصر، والظامل ينتظر تإن املظلوم ين: "ريح رمحه اهللاقال القاضي ش
  ".العقاب

ومن اجلهاد إحياء العمليات االستشهادية ذات النكاية العظيمة يف 
العدو، وهي نوع من االنغماس يف األعداء يدل على شجاعة املسلمني، 
وحبهم للشهادة، ويثري الرعب يف قلوب أعدائهم، وقد أفىت العالمة حممد بن 

 إذا كان لديه أسرار ،براهيم رمحه اهللا ااهد اجلزائري جبواز قتل نفسهإ
  .خيشى أن يفضي ا حتت التعذيب

 والعمليات االستشهادية ليست انتحارا كما يزعم بعض الناس، فإن
 قال ملا ،األخدود صاحب كالغالم فهو ،تأثريها نوى ومن ،بالنيات األعمال
 من يستنكرها وإمنا معلوم، هو كما كذا، فافعل تقتلين أن أردت إن :للملك
 عرفات ياسر استنكرها كما غريهم، أو الفلسطينيني من بصريته اهللا أعمى

 "بوش جورج" استنكرها وكذلك عباس، حممود عوشن ذلك يف وأفاض
  ".بوتني"و الصغري

وقد رد على القائلني بأن ذلك انتحار علماء كثريون، بعضهم أعضاء 
لماء بالسعودية، وبعضهم من كبار شيوخ األزهر، وبعضهم يف هيئة كبار الع

  .فلسطينيون، وبعضهم من دول أخرى
كما رد عليهم بعض العلمانيني مثل غازي القصيبيب يف قصيدته اليت 

   :يقول فيها
  يشهد األنبياء واألولياء  يشهد اهللا أنكم شهداء 

 ما إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ(وحسبنا يف ذلك حديث 
  ).نوى

وال بد يف اجلهاد من صواب العمل وسداد الرأي، وإال صار ذراعا بال 
  ".غشيم ومتعايف"عقل وعمال بال حكمة، حسب ما يقول العامة يف مكة 
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وجهاد اليهود فضله عظيم، وأجلّ أعمال ياسر عرفات هو كتائب 
 أقابل مل اهللا حبمد ، وأنا"أوسلو"شهداء األقصى، وأسوأ أعماله هو اتفاقية 

 متوسطة يف مدرسا كان الذي عرفات، حممد أخاه قابلت وإمنا عرفات ياسر
القدس، بل غري  إىل القاهرة من والدته مكان غير ياسرا أن واملهم سامل، بين
ت الكشفية يف  يف املعسكراوكان ،"قدوة آل "األصلية عائلته يذكر ومل امسه

" رشه "األديان نلشؤو يهوديا وزيرا ، وجعل"حسن دوح"مصر بزعامة 
املليارات اليت تعطى له لتحرير  وأنفق علمانية، بدولة ومرارا صراحة ونادى
 ودول فلسطني يف له فروعا أسس الذي )العريب البنك( إنشاء يف القدس
  .املعروفة" فتح"منظمة عرفات وغريها، وأسس  اخلليج

 شروط مع يتفق لكي ميثاقها فتح منظمة غريت" أوسلو"وبعد 
التنسيق "، واستخدمها اليهود استخبارات هلم ضمن ما مسوه "وأوسل"

 هو هلا عدو أعدى وأصبح العازل اجلدار بناء مقاولة كبارها وأخذ ،"األمين
 وآمنت السياسي اجلهاد مسته ما وسلكت للجهاد، يدعو أو جياهد من

واحدا، ولو كان  شربا حترر مل اليت للمفاوضات الداعي الدويل بالقانون
هذه " فتح" ما كانت لعرفات و،طينيون يعرفون اإلسالم على حقيقتهالفلس

  ".أوسلو"الشعبية بعد 
  .وإذا أطلق اجلهاد فاملراد به قتال الكفار

 التربية العظمى وأسلوب التكفري والتوبة، وبه تاب واجلهاد هو وسيلة
  . يوم القادسية الثقفي من شرب اخلمرحمجنأبو 

األمة ويوقظها من سباا وجيتمع عليه واجلهاد هو الذي يفجر طاقات 
 روح السالجقة أحيا املسلمون كافة، وحيقق احلياة الطيبة يف هذه الدنيا، فلما

 من فقرية امرأة أن حىت اهلائلة، طاقاا كل انفجرت األمة يف اجلهاد
 يف لفرس قيدا ليكون شعرها تقص أن إال للجهاد، تقدمه ما جتد مل ،املسلمني

 جاء وإمنا أخطأ، فقد ذلك لغري اهللا خلقها األمة هذه أن ظن نفم اهللا سبيل
 زنكي الدين عماد منهم وكان آسيا، أواسط يف التركية القبائل من السالجقة
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 بويه بين أمثال والباطنيني للرافضة األمة خضعت أن بعد ،زنكي الدين ونور
 ليس والقرامطة، ووىل نور الدين على اجليش صالح الدين وهو عبيد وبين

  .عربيا وال تركيا، ولكنه يعشق اجلهاد
 اليمن قبائل لنصرته جتمعت عكا يف الصليبيني الدين صالح حاصر وملا

 الشعوب ويدفع األمة حيرك الذي فهذا الطائف، من بالقرب جبل حضن عند
  .للعمل

 إىل عاد وإذا شفي جاهد إذا املسلمني، من جمنون اجلهاد يامأ يف وكان
اهلم  ذهاب وفيه وشفاؤنا وروحنا حياتنا هو فاجلهاد ه،جنون له رجع أهله

 وفيه الطيبة واحلياة والعزة الكرامة وفيه ، اهللا رسول ذكر كما والغم،
 أهل فاسألوا األمور أعيتكم إذا ":السلف بعض قال حىت ،والتوفيق السداد
  ."الثغور

وفيه السعادة كما ذكر الشيخ ابن سعدي، وسيأيت مزيد إيضاح لذلك 
  .إذن اهللاب

 زاهد كل ينصر  أنه،منذ قدمي الدهرتعاىل الثابتة واملشهورة  وسنة اهللا
األرض، ويلقي اهليبة  يف والفساد العلو يريد وعادل، ويقصم كل باغ وظامل،

 الذي زنكي الدين نور نصر وهكذا ملن أعرض عن زخارف الدنيا ومتاعها،
 خيلف مل الذي دينال صالح قائده نصر كما ،اجلهاد يف عمره أكثر قضى
 خلف إنه يقول من قال كما ،صوريا دينارا عشر سبعة سوى موته عند

 فهل تيمية بن اإلسالم شيخ ومنهم ،العلماء من عليه الثناء فاستحق تركة،
  اهللا؟ مال من سويسرا بنوك ميلؤون الذين يعترب

  :العتاهية ابو عليهم، قال والثناء الزهاد مبدح الشعراء وتغىن
  مسكني زي يف ملك إىل فانظر  كلهم الناس شريف أردت إذا
  :األوائل األزهر شيوخ من الزهاد مدح يف شوقي أمحد وقال

  مظهرا وأعظم سلطانا وأعز  جاللةً  امللوك من أجل كانوا
 إبراهيم، حممد بن كالشيخ عصرنا يف الزهاد األئمة حال إىل وانظر



 

 

٢١٩٠ 

 عبداهللا والشيخ باز، نب عبدالعزيز والشيخ الشنقيطي، األمني حممد والشيخ
 كيف جربين، بن عبداهللا والشيخ العثيمني، صاحل بن حممد والشيخ ،محيد بن

  .والعام اخلاص يهام ذلك ومع لباسهم؟ كان وكيف حيام؟ كانت
 إال تنم مل األبراج أفخم ملكت لو فإنك نفسها الدنيا به تنادي والزهد

 منها، واحدة إال تركب مل السيارات أحدث ملكت ولو واحد، سرير على
وهكذا، وينبغي ..واحدا بطنا إال منه مألت ملا الطعام أفخر لديك كان ولو

لنا مع الدعوة للزهد واجلهاد أن نرتب العداوات ونبدأ بأشد الناس عداوة 
  . كما تقدمللذين آمنوا، مث نتدرج يف ذلك

 وداليه ومثل اهللا، كتاب بنص اليهود هم للمؤمنني عداوة الناس فأشد
 مثل عنه وأعرض احلق عرف من وكذا. عريب أنه ادعى وإن واالهم من

كرسيه، ومن الضالل القول  على واحملافظة القليل الدنيا متاع واختار فرعون،
  .بأن حركة محاس إرهابية كما مسعنا، وأشنع من ذلك القول بأا مرتدة

 بادوع ،املالحدة عصرنا يف ذلك وميثل وبعد اليهود يأيت املشركون
 النصارى يؤله كما اهللا غري يؤله من سيما ال املشركني، أنواع وكلّ ،األوثان
 أنه ويظن ،به ويستغيث اهللا غري يدعو من املشركني ومن السالم، عليه عيسى
  !الكون يف يتصرف وأنه الوجود ذرات كل له ختضع

 األول الصدر يف كحال املنافقني وهو كاذب اإلسالم أظهر من مث
 من أخطر الوجوه بعض يف واملنافقون الفالسفة، ومثلهم بعد فيما والزنادقة

 من أن حىت املؤمنني من كثري على حاهلم خيفى لكن والنصارى اليهود
 هلم، مساعون وفيهم ، وانقسموا فيهم فئتنيم الظن حيسن كان من الصحابة

 أوحي ملا بأعيام عرفهم وإمنا القول حلن يف يعرفهم كان إمنا  النيب حىت
 ومن ،]١٠١:التوبة[ ﴾M   L   KJ   I﴿ :اهللا قال فقد وإال بأمسائهم ربه إليه

 ينفعهم وال ،"اليهود "عليهم كاملغضوب فهو عنه وأعرض احلق منهم عرف
 الطاغوت، إىل ويتحاكمون غريه يتبعون ولكنهم حق القرآن أن يعرفوا أن

 وصام صلى وإن( :الق أنه  عنه وثبت زعما، اإلميان دعواهم اهللا مسى وقد
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ن خصال النفاق اليت إذا اجتمعت يف أحد كان منافقا ، وبي)مسلم أنه وزعم
م خالصا، وبيم جنة ليحفظوا دماءهم، وذكر أن أن املنافقني يتخذون أميا

 قالوا آمنا، وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا آمنواإذا لقوا الذين 
  .حنن مستهزئون

هو من ليوم أن حيسب بعض املسلمني أن املرتد من املسلمني واملؤسف ا
  .، وأن املنافق هو من أطاع الكفار يف كل شيءيكفر بالقرآن بال عذر

 يف بعضهم يدخل وقد وأشباههم الغالة والصوفية الغالة الرافضة مث
 أن أو الوجود وحدة يعتقد من مثل واملنافقني، كاملشركني املتقدمة األقسام
  .واملرجئة اخلوارج غالة وكذا!! الكون يف رفيتص شيخه

  .كالزيدية املفضلة الشيعة وأخفهم الروافض بقية مث
  .اإلباضية وأخفهم األزارقة وأشدهم اخلوارج مث

 الزيود، اهلادوية من أشد املكارمة سيما ال اإلمساعيلية يكون وعليه
 يف مساعيليةاإل قاتل اهلادي أن تارخييا والثابت احلوثي، من بدعة وأغلظ
 أن كثريون به وشهد ،اليمن يف بنفسي ملسته الذي الواقع أن كما جنران،
 ال أو يشعرون وهم الرفض مذهب وتركوا ،السنة إىل عادوا الزيدية من كثريا

 وال اهللا، إىل وأمرهم كصالم ويصلون السنة أهل كأذان ويؤذنون. يشعرون
 اجلليالن اإلمامان منهم انوك االجتهاد، جيب بل التقليد شرعهم يف جيوز

هدم القبور املشرفة الذي  حيىي محيد الدين وكذلكوالصنعاين،  الشوكاين
 بقي إذا املكرمي أن علم اإلسالم دين عرف ومن وسواها يف امة باألرض،

 اجلميع على احلجة إقامة جيب ولكن احلوثيني، من بالقتال أوىل باطنيته على
الشرع، واحلكومة الشرعية هي  باتباع إال شرعية ال أنه يعلم كما القتال، قبل

اليت حتكم بشرع اهللا وليست من ينتخبه الناس، أو تقره املنظمات الدولية 
  !وتعترف به القرارات األممية

  .وبترتيب العداوة يظهر الفارق الكبري بني اإلمساعيلية والزيدية
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  :العداوة ترتيب
 رتبها كما العداوة رتيبت العدل ومن العدل، دين هو احلنيف ديننا

 كثرية شرعية نصوص ذلك على ودل  نبيه ورتبها سبحانه العدل احلكم
 ضروري هو ما منها والشريعة وحيام، الصاحل السلف عمل عليه دل كما
  .كما بينه األصوليون والفقهاء حتسيين، هو ما ومنها حاجي هو وما

 املعلومة البدهية قيقةاحل هذه على وبناء وقد تقدم ما يدل على الترتيب،
 موضوعية جمردة نظرة نظر عادال باحثا أن لو إنه :نقول ودين عقل ذي لكل
 اإلمساعيلية تفعله مما ضررا أخف أنه جلزم ،اخلوارج يفعله أو يقوله ما إىل

 الصراحة منتهى يف هم بل الرافضة تقية هلم ليس فاخلوارج والرافضة،
 من عند يستوي وال حياربوهم، أن والنصارى اليهود ويهاب والشجاعة

 من مع ضل لكنه اهللا إال إله ال شعاره كان من الصاحل السلف عقيدة يعرف
 مشاهد وهذا ،"فالن يا عباس، يا علي، يا زينب، يا حسني، يا "شعاره كان

 اخلوارج من بدعة أغلظ الروافض وكون لتوكيده، لب ذو حيتاج ال بالعني
 املؤمنني أمري وفعل الشريفة، سرية النبويةال عليه تدل باحلرب منهم وأوىل
 الصاحل والسلف الصحابة وإمجاع  طالب أيب بن علي الراشد اخلليفة
  .، وعليه نص ابن تيمية مراراًأمجعني عنهم اهللا رضي

 وأغلظ سعود، بن حممد بن عبدالعزيز قتلوا الذين هم والرافضة
 ذلك أكان سواء صريية،والن اإلمساعيلية سيما ال غالم هم كفرا الروافض

 أو باكستان مشال يف أو حراز جبل يف أو سلمية يف أو جنران يف اإلمساعيلي
 عقيدة يفقه من لكل معلومان وكفرهم كينيا، وخطرهم أو باريس أو اهلند

 وحديثا، قدميا السنة أهل على اعتداؤهم الظاهرة أعماهلم ومن السلف،
 احلديث عصرنا إىل وانظر الدين، حصال قتل وحماولة الصليبيني مع وتواطؤهم

 أحد يف وحاصروه جنران أمري" سعود بن مشعل "على النار أطلقوا أم كيف
 ألا ،اجلمعة صالة يقيمون ال وهم ،والدوريات األمن رجال وقتلوا ،الفنادق
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  !املنتظر املعصوم خلف وإمنا ،الفاسد احلكم ظل يف عندهم تصح ال
 ،دائما يوما ثالثون عندهم ورمضان ن،إيرا مع ويفطرون يصومون وهم

 لديهم إن ويقولون ،فيها ما اهللا يعلم اليت بالشاحنات احلوثيني ميدون وهم
 منها مكة يف أربطة وهلم الطاعة، يف دخوهلم مقابل مذهبهم على بالبقاء عهدا

 جبوار وهو رباط كان ،)الدين سيف طاهر الداعي إىل نسبة( السيفي الرباط
  .نقلوه مث املكي احلرم

 كالب أهل( اخلوارج  النيب مسى وقد ،الضالالت من ذلك وغري
  هؤالء؟ يسمى أن ينبغي فكيف ،)النار

عون على التوبة والرباءة من  يقال إم مواطنون؟ وكيف ال يشجوكيف
، وملاذا )احلوار الوطين(املكارمة؟ وماذا يقول عنهم أصحاب ما يسمون 

  يدعون أنعم فاطميون؟
 يهود أصلهم أن مع الشريف البيت آلل االنتساب يدعون نوالعبيديو

 ،حينها األربعة املذاهب أئمة ذلك بني كما البيت بآل هلم صلة ال ،فرس
 الشافعية وشيخ" زيد أيب ابن "املالكية وشيخ" القدوري "احلنفية شيخ وهم

   ".أبو يعلى "احلنابلة وشيخ" اإلسفرائيين"
 حقق الذي" غالب مصطفى "أن حىت يالاالغت دائما طبعهم واإلمساعيلية

 نفسه هو أنه ذكر" الفاطمي سلسلة التراث "بعنوان كتبهم يف هذا العصر
  .األيويب الدين صالح اغتيال حاولوا قبل ومن خيشى من ذلك،

 ذريعة ذلك واختاذ ، النيب عرض يف الطعن وكفريام شنائعهم ومن
 قالوا أحدا يلعنوا أن أرادوا فإذا ،عداوم األقل على أو السنة أهل لقتل

  "!!عائشة على ما عليك"
قوم أبو " أو "هريرة أبو مجاعة "واجلماعة السنة أهل يسمون وهم

  ."!هريرة
 أال إياه يعطوا من على العهد يأخذون وهم كثرية، السرية وكتبهم

 بامللل ويشعر إال ،الكتب تلك يقرأ أن أحد يستطيع وال أحدا، يعطيها



 

 

٢١٩٤ 

 واحلشو ،والسنة للكتاب واملخالفة ،االفتراءات من فيها ما ثرةلك ،والغثيان
 الوصي باإلمام اإلميان وجوب عقائدهم وأهم البعيدة، والتأويالت ،الفلسفي
 عندهم الكافرين وأول مذهبهم، على به يؤمن مل من كفر وإثبات املعصوم،

من وحكامهم، و املسلمني خلفاء بقية مث ،عنهما اهللا رضي وعمر بكر أبو
، "كرت الولد"، و"الكشف"، و"أسرار النطقاء"، و"االفتخار"كتبهم 

دعائم "، و"صحيفة الصالة"، ومن أهم كتبهم عندهم "اهلمة"، و"اهلفت"و
  ".اإلسالم

 ما غاية أا يظنون الصفا خوانإ كان اليت ،اليونانية الفلسفة على وهم
 ومن بقاياها معلوم، هو كما فلسفة وثنية وهي البشري، العقل إليه وصل

االعتقادية عندهم سلب النقيضني يف صفات اهللا تعاىل، والعقول العشرة 
 من فأخذوا ، وغريهموالنصارى اليهود أخذوا عن أم كما والنفس الكلية،

 ملا السابع اليوم يف استراح  وأنه،يبدو له تعاىل اهللا بأن اإلميان ،مثال اليهود
 اليت احللول عقيدة النصارى عن أخذوا أم كما واألرض، السموات خلق

 خيلو يكاد ال اليت الصالة صحيفة يف وذلك ،"التجلي" يسميها اإلمساعيلية
بتحرمي نشرها  لإلفتاء الدائمة اللجنة أفتت صحيفة وهي ،إمساعيلي بيت منها

 اختلفوا ملا أم حىت بالسحر يؤمنون وهم الشركيات، من فيها ملا وتداوهلا
  .ضابع بعضهم سحر أخريا

كما أخذوا من اجلهمية نفي الصفات وزادوا عليه، وغلوا يف اإلرجاء 
  .وأخذوا كثريا من عقائد الرافضة والصوفية

 اهللا وأن لقاتليهم، شبه وإمنا يقتال مل واحلسني عليا أن ضالالم ومن
 أي )العاملني رب أنا( نفسه عن قال احلسني وأن ،احلسني عبداهللا أيب يف حلَّ

 قاهلا من طالب أيب بن علي املؤمنني أمري أحرق اليت )العلي إهلية( عقيدة نفس
  .الزنادقة من

 جعفر بن إمساعيل إىل ينتسبون الغالة الشيعة من فرقة واإلمساعيلية
 يزعم وبعضهم مات أنه جحدوا لكنهم أبيه، حياة يف مات الذي الصادق



 

 

٢١٩٥ 

  .السالم عليه إبراهيم بن إمساعيل إىل ينتسبون أم
 ،بالفعل باطنية وهم للباطنية، رديفا تيمية ابن اإلسالم شيخ هموجيعل

 والسرية التأويل مبادئهم ومن ، هم املكارمةلإلمساعيلية الفكريون املنظرونو
 الواقفية إىل األمر أول انقسموا وقد الشبيهة مبراتب املاسونية، واملراتب

 هذا عصرنا يف أما يني،أيام العبيد ومستعلية نزارية إىل انقسموا مث ،واملباركية
  .والبهرة والداوودية السليمانية فرقهم فأشهر

 الرفض ظاهرهم ":العبيديني عن الغزايل امدحوقد قال الشيخ أبو 
، ويف هذا العصر كان كبريهم ميشي على شعور "احملض الكفر وباطنهم

معهم كما  احلوار وال ،مذهبهم على إقرارهم جيوز وال نسائهم يف مكة،
 وهم. النصريية من أكفر: تيمية ابن قال كما وهم ض الناس اليوم،يفعل بع
 هـ٢٩٨ سنة املتوىف ام الزيديةمهلادي إا وحارم ،للزيدية ألداء أعداء تارخييا

كما حارم بن عائض،  قرونا، الزيدية وحاربتهم معركة، ٧٠ حوايل يف
 عقائد عن دةوالعداوة منهم، ولالستزا بالدعوة وأوىل احلوثيني من أخطر وهم

 اجلوزي يف ابن كتبه وما ،"الباطنية فضائح "الغزايل كتاب اقرأ الباطنية
 يف تيمية ابن اإلسالم شيخ كتبه وما ،"الفصل" يف حزم وابن ،"إبليس تلبيس"

  اليمنيةاإلرشاد جملة ويف عنهم، اليمنية املوسوعة يف وما الفتاوى، جمموع
  .وغريه" اليمن يف باطنيون" مقال

 وجيب بالتقية، يؤمنون وهم عشرية، االثين الرافضة من أخطر أم كما
  .إىل احلق دعوم

 املرجئة وغالة اجلهمية من وأشد اخلوارج من أخطر هم وبالقطع
  .والصوفية
  .احلمادي وإبراهيم اليمن، ومنصور الفضل، بن علي دعام أشهر ومن

 أهل من كثري نهمم بل إمساعيلية يام قبيلة كل ليس أنه يعلم أن وينبغي
 وال نفسه، "ساق أبو" أبناء بعض مثل تسننوا، مشائخهم بعض إن بل السنة،
 عليهم احلجة إقامة قبل مقاتلتهم ذلك يعين وال دينهم، على إقرارهم جيوز



 

 

٢١٩٦ 

  . كما تقدمهلم احلق وبيان
 للمكارمة األساسي واملقر السعودية، دخول من املكارمة منع جيبو
 خان األغا منع جيب كما ألئمتهم أضرحة وهناك اهلندية بومباي مدينة

  . الباطنية عن رجوعهم صراحة يعلنوا أن إال ،البهرة وسلطان
 يعرفون وال كثري، جهل وفيهم ،مهدان من أصيلة قبيلة فهم يام قبيلة أما

 ويف قحطان، من الصحيح على "ساق أيب" وآل االسم إال املذهب من غالبا
 ونشروا املكارمة استغلها كرمية وصفات ضيفلل وإكرام ومروءة خنوة يام

 استغالل جيب بل ،املذهب على وتركهم حيرم غشهم لذا بينهم، مذهبهم
 نشر وال رأسا، بتكفريهم احلكم جيوز وال هلم احلق بيان يف الصفات هذه

 عليهم، احلجة إلقامة هي إمنا ،تكفريهم يف فالفتاوى بذلك املصرحة الفتاوى
  .هلم احلق وبيان الدعوة مقام غري مقام وهو

 الباطنية، يوجهون الذين وبني املكارمة اليامية بني عموم التفريق وينبغي
 عقيدم على وهم ،يعملوا أن جيوز ال كما الدعاة اهلنود كما تقدم، ومنهم

 عن فضال العدل، أو الداخلية أو أو الدفاع كاخلارجية حساسة وظائف يف
  .مواطنون أم بذريعة الديوان
 واألراضي والفلل القصور بإعطائهم منهم طائفة استرضاء جيوز الو

 أو لفالن للوالء أن ندعوهم وال وتوظيفهم مستشارين يف الديوان امللكي،
 وجب منهم اهتدى ومن واملؤمنني، ورسوله هللا الوالء إىل ندعوهم بل ،عالن

 رافضة كسروان، يف اإلسالم فيهم حبكم شيخ يحكمف ومن بقي إكرامه،
  .اإلسالم شيخ قال كما والعقوبة احلذر بني حاهلمو

 ،احلريب ممدوح كالشيخ ،عقائدهم يعرف من اليوم السنة أهل ومن
 القفاري ناصر والشيخ ،احلمد إبراهيم حممد والشيخ ،الدرويش صاحل والشيخ
 قبيلة يام ومن حاليا، القوم عليه ما ويعرفون كثري وهم للسنة عاد من ومنهم

  .احلمد وهللا السنة أهل من وهم العجمان،
 منذ عبدالوهاب بن حممد الشيخ دعوة يكرهون اإلمساعيلية وهؤالء
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 الدعوة تبعا من وحاربوا الباشا، قبل الدرعية احتالل أرادوا وقد ،ظهورها
 واستعان سعود بن فيصل بن تركي جند أهل بايع وملا اليمن، أو جند أهل من

 غنام ابن ذلك يف فصل وقد وأجندوه، كبذل باإلمساعيلية فرحوا عبداهللا أخوه
 عبد بن حممد بن حسن بن عبدالرمحن بن عبداللطيف والشيخ بِشر وابن

  . الوهاب
 أجزم كثرية ومقابالت طويلة، وقراءات متأنية طويلة دراسة وأنا بعد

 تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كما هم بل احلوثيني، من أخطر اإلمساعيلية بأن
 أن باهللا وأعوذ أذكرها عدة ألسباب ، وذلك"النصريية من أكفر "اهللا رمحه

وال يدخل يف ذلك من كان حيسن الظن علي،  افتروا كما عليهم أفتري
  .باإلمساعيلية من يام أو ينتسب لإلمساعيلية بال علم

  :وهذا ملخص عقائدهم وأحواهلم
 ون الذين الباطنية عقيدة على اإلمساعيليةأو عيةالسب أو اإلمساعيلية يسم 
 .اخلرمية أو احلشاشون أو العبيدية أو القرامطة
 بالسحر، ويؤمنون كلَّها تعاىل اهللا صفات ينكرون اإلمساعيلية 

 .أعجمية بأمساَء ويستغيثون
 السحر استخدموا وحسني حمسن بني األخري اخلالف وقع ملا 
 .كعادم
 يف كبالكوا وبتأثري الكلية والنفس األول بالعقل يؤمنون اإلمساعيلية 

 عقائد قارنت ما وإذا نفسها،" الصفا إخوان" عقيدة  أي،األرضية احلوادث
 املكارمة عليه ما وبني ،التوحيدي بعضها ذكر كما أو منفردة الصفا إخوان
 .نفسها العقيدة وجدت اليوم

 م حقيقة يف اإلمساعيليةإن ويقولون اجلسماين البعث ينكرون ،عقيد 
 ".األضحوية الرسالة" سينا ابن كتب ذلك وعلى فقط، روحاين البعث
 يف وهم العبيدي، بأمره احلاكم يؤهلون نالذي الدروز عنهم انشق 

 حمافظة يف خاصة سورية وكذا يف ،"جنبالط وليد "اليوم زعمائهم ومن لبنان



 

 

٢١٩٨ 

  .، ومنهم سليم حاطوم وزهر الدينالسويداء
 ىيسم ما يف ويتجندون احملتلة، األرض يف يقيمون الدروز وبعض

 لإلجنليز بوالئهم كله تارخيهم يف معروفون وهم ،"اإلسرائيلي الدفاع جيش"
، وكذا يوسف ياسني محزة فؤاد منهم وكان العثمانية، للدولة وكراهيتهم

  .وكالمها معروف هنا
 رمحه الغزايل حامد أبو قال وقد بذلك، يعترفون عبيدية اإلمساعيلية 

 إىل انقسموا وقد ،"احملض الكفر وباطنهم الرفض ظاهرهم "العبيدية عن اهللا
 . مستعلية-٢ نزارية -١: فرقتني

 يزور ،سلطام يسمونه الذي وكبريهم السليمانية، املكارمة البهرة ومن
 يف السليمانية ويزور املشرفة، مكة إىل ويأيت صنعاء، من القريب حراز جبل

 يف وبعضهم وباريس وكينيا اهلند يف يعيشون الذين اآلغاخانية ومنهم جنران،
 .وجنران صنعاء
 جيدا جنران أهل يعرفها اليت الداوودية فرقة ومنهم. 
 يف الباطنية ومن اليوم، هذا إىل الشام ببالد سلمية يف يعيش من ومنهم 

 .صاحب الكتب املعروفة" تامر عارف "العصر هذا
 بزعامة" ملوتأ "قلعة يف كانوا الذين احلشاشني فرقة اإلمساعيلية من 
 على تطلق اإلجنليزية يف الكلمة تزال وال بعده، جاء من مث لصباحا بن احلسن
 واغتالوا اهللا، رمحه األيويب الدين صالح اغتيال احلشاشون حاول وقد القتلة،
 فقيل العيد، يوم اغتالوه الذي مودود األمري منهم املسلمني قادة من كثريا
 ."يبيدها أن اهللا على حق عيدها يوم يف عميدها قتلت أمة إن "فيهم

 ال اجلمعة صالة أن يعتقدون بل مجعة صالة اإلمساعيلية عند ليس 
 .اليوم موجود غري وهذا عادل، إمام مع إال تصح

 ا يؤمن كما بالتقية يؤمنون اإلمساعيلية ،يل اعترفوا وقد الشيعة 
 .بذلك
 إيران يتبعون وهم يوما )٣٠( رمضان يصومون جنران يف اإلمساعيلية 



 

 

٢١٩٩ 

 القدامى الشيعة كتب بأن علما عقيدا، يف يتبعوا مثلما ا،وفطره عيدها يف
 !!تكفِّرهم

وهم ذه التبعية الظاهرة يعلنون عن عدم والئهم للسعودية، فكيف 
 .يقال بأم مواطنون سعوديون؟ والذي يذكر عقائدهم طائفي يثري الفتنة

 اإلسالم دعائم "كتاب جنران يف اليوم اإلمساعيلية كتب أهم من "
 باهللا اإلميان بعد األصول أهم النعمان يقرر وفيه" املغريب النعمان "كتبه لذيا

 بل خاصة علي ذرية من هو الذي املعصوم باإلمام اإلميان هوعلى مذهبهم، 
 .علي بن احلسن وليس علي بن احلسني ذرية من

 مذهب يف يدخل ال إنه شخصيا قابلته وقد دينهم على بقي من يقول 
 اليت عبارته أخفف وأنا لوط قوم عمل به يعمل أن يرضى نكا من إال السنة
 .بنصها أنقلها وال قال،

 اهللا رضي الصحابةَ -منهم العوام حىت- جنران يف اإلمساعيليةُ يلعن 
 كل وليس عقيدم يوافق من يعنون فإمنا تقية أحد عن ترضوا وإن ،عنهم

 !!وعمر بكر أبو سيما ال الصحابة
 ة مكة يف الباطنيون هؤالء يوجدا وغريها والدمام والرياض وجدوأ. 
 وال ،كالروافض )عامة( السنة أهلَ جنران يف اإلمساعيلية يسمي 
 أو أحد على دعوا وإذا ،)هريرة أبو مجاعة( يسموم كما أحدا، يستثنون

 . كما تقدم"عائشة على ما عليك "قالوا لعنوه
 رمحه دالوهابعب بن حممد الشيخ دعوة جنران يف اإلمساعيلية حارب 

 بن حممد واألمري ،عبدالوهاب بن حممد الشيخ يد على ظهورها أول منذ اهللا
 إىل كلهم جند أهل يكرهون يزالون وال ازموا، ولكنهم اهللا، رمحها سعود
 .اليوم

 مقابل مذهبهم على يبقوا بأن عهدا عندهم أن اإلمساعيلية يدعي 
 إىل دعونوي جد،و إن هدالع هذا متزيق هو والواجب ،الطاعة يف الدخول
  .الطاعة من أهم عندنا فالعقيدة والسنة ال إىل الطاعة، الكتاب



 

 

٢٢٠٠ 

 احململة بالشاحنات احلوثيني ميدون جنران يف اإلمساعيلية بعض 
 أهل من كثري شاهده به مقطوع أمر أيضا وهذا! ذلك بغري ورمبا باألرزاق

 .اإلمساعيلية شيوخ ينكره وال السنة
 أمري جنران وحاصروا السنة أهل من كثريا اعيليةاإلمس هؤالء قتل 
 معلومة واحلادثة قتله، وأرادوا الفنادق أحد يف" سعود بن مشعل "السابق،
اآلن، ومع ذلك ال  حىت السنة أهل ضالّل من أحد ذلك يفعل ومل للجميع،

 !!يسمى اإلرهايب أو املتطرف إال من كان من أهل السنة
 من بل كما تقدم، إطالقه على ذلك وليس ،منهم يام قبيلة أن يدعون 

  من هو من أهل السنة،القبيلة شيوخ هم الذين أنفسهم" ساق أبو آل"
 يام، عن قبيلة وليس اإلمساعيلية عن يتكلم وهو قدمي، احلمادي وكتاب
 .بعمومها
 ا ويقولون اخلاصة إال عليها يطلع ال سرية كتب لديهم اإلمساعيليةإ 

 البيت أهل قائم لفضت كتبهم وبعض احلقيقة علم نم أو الباطن العلم من
 ! حممد اهللا رسول على

 وفيهم أقحاح عرب وغريها جنران أهل إن يقال ويعاد أن ينبغي ومما
 يزورهم، من وتقدير والنجدة واجلوار والشجاعة كالكرم محيدة خصال
 ذه نهمم السنة أهل ويتميز اإلمساعيلية، الدعوة حقيقة يعلم ال منهم وكثري

 جيب كثرية خالفات اإلمساعيلية املكارمة وبني غريهم، من أكثر الصفات
  .واملناصب اليت تعطى لبعضهم باملال مجيعا استرضاؤهم احملال ومن استغالهلا
 أن وأرى أبدا، اإلمساعيلية يغشوا أن السنة ألهل جيوز ال أنه أرى وأنا

  .ةاملنحرف العقيدة هذه على تركهم هو هلم غش أكرب
 الرياض يف والفلل القصور إعطاؤهم ،وأرى أن من السياسة الفاشلة

عليهم، ال سيما مع إمهال من يعود للسنة منهم،  العام املال وإغداق ،وجدة
ومن كان من هؤالء مظهرا لبدعة : "وقد أفىت شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال

ق للعقوبة، ختالف الكتاب والسنة من بدع االعتقادات والعبادات فإنه مستح



 

 

٢٢٠١ 

حرم حىت يتوبومن عقوبته أن ي."  
 بل اجليش، يف أو الديوان، يف أو الشورى جملس يف وال جيوز تعيينهم

 على القبائل هذه وحث هلم ااورة للقبائل اجلنسية وإعطاء دعوم جيب
  .دعوم

 القدمية الفتاوى جمرد على االعتماد اإلمساعيلية على الرد يف يصح وال
 عنه من أئمتهم جيهلون من أو ،كتبهم من جيهلونه ما ببعض فهمرتع قد اليت

  .ودعوم زيارم وينبغي
  اإلمساعيلية أوىل باجلهاد من احلوثيني ومن اخلوارج، فإذا مل يستجيبوا

  .للدعوة وقامت عليهم احلجة وجب قتاهلم
  :من ضل يف مفهوم اجلهاد -

وم التوحيد ومفهوم ر كثري من املفهومات اإلسالمية كمفهمثلما احنس
العبادة ومفهوم الطاغوت، احنسر مفهوم اجلهاد عند أكثر الناس، فنشأ عند 

 حصر بعضهم ردة فعل جنحت إىل الغلو واستحالل الدماء املعصومة، وكذا
 على وساعد وعي، بغري أو بوعي العلمنة يف والوقوع معانيه، بعض يف اجلهاد

 األسلوب يف واألحكام الدعوة حيصرون العلم أهل بعض أن ،الكارثة هذه
 عصرية وسائل وهلا جماال أرحب الدعوة أن مع وحده، املباشر الفردي

 ولكنها مثرته تتأخر الوسائل وبعض ،واملراكز والفضائيات كاملؤسسات
 وحني جماالا، بعض يف الدعوة حيصرون حني العلم فأهل وأعم، أجدى
 وحني ،أو ااملة الغفلة عليهم تغلب وحني التزكية، يستحق ال من يزكون

 الزيت يصبون إمنا ،الكفار ويسكتون عن غريه يقاتل من على يشددون النكري
 والثقافة العلم ثياب يرتدون الذين التغريب لدعاة الباب ويفتحون النار، على

  .يقولون كما والتنوير
  وهو ضيق املفهوم، وبني،ومنطلق أهل التفريط وأهل اإلفراط واحد

عن اجلهاد  القاعدون ويكون الريح، مهب يف األمة مستقبل يكون هذين



 

 

٢٢٠٢ 

  ال سيما إن كانوا أقوى تأثريا يف الناس،،وأولياؤهم هم املنتصرون ظاهرا
 غين تعاىل وهو املقصر، وال ينصر الغايل أيضا، أو املفرط ينصر ال تعاىل واهللا
 سلط كما ،يعرفه ال من عليه سلط يعرفه من عصاه وإذا ،الطائفتني كال عن

 هذه علينا وسلط والصليبني، التتار وسلط علينا إسرائيل، بين على اوس
  .أحدا ربك يظلم وال املتعصبة احلضارة

فاجلهاد وسط بني طرفني، وال يصح ألحد أن يأخذ منه جانبا ويدع 
آخر، أو خيطئ يف مفهومه وحقيقته، وأهل السنة دائما وسط بني الغايل 

  .يف الفرق كأهل اإلسالم يف املللواجلايف، وأهل السنة 
 اجلهاد إلغاء منه وأشد وقدمي حاصل اجلهاد مفهوم يف االحنرافو
 ،الطاعة على النفس جماهدة وهو عام منه اجلهاد أن والصحيح ،بالكلية
والسرية، وتقدم أن حصر  السنة من معلوم هو كما الكفار قتال وهو وخاص

 وحده، أو حصر يف حممد اجلهاد يف بعض أنواعه هو كحصر النبوة 
  .الكتب املرتلة يف القرآن وحده

 وإقامة ،أما أهل السنة واجلماعة فهداهم اهللا الجتناب كال الطريقني
 أو دولة تنمية ذات ، التوحيد اليت ال تقتصر على أن تكون دولة رفاهيةةدول

 مع ، ومصانع وجامعات كثرية، وطرق فسيحة، واقتصاد متني،دخل مرتفع
 ولكن األصل فيها هو الدعوة إىل اجلهاد واألمر باملعروف ، مل ذلكأا ال

 وليس ،والنهي عن املنكر، وإسالمها إسالم رباين مستمد من الكتاب والسنة
إسالماً أمريكيا مستمداً من رقصات الصوفية أو أفكار املعتزلة واحلداثيني، 

 وليس مؤمتر ،ن عن رب العاملنيو هم العلماء املوقع،والذي حيدد إسالمهم
  .جروزين وال مراكز الدراسات األمريكية
 هو الذي جاء من أقطار األرض ،واإلرهايب عند أهل التوحيد احلق

خوان اإل( وليس االرهايب هو ،ليحتل أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني
  .كما يقول عادل اجلبري وسفراؤه) ومحاس

تخصص يف التاريخ كتاباً امل) حممد السلومي(وقد ألف األخ الدكتور 



 

 

٢٢٠٣ 

 والواقع أن التنافس ،)اإلسالم والغرب تنافس أم صراع(قيماً عنوانه 
 لكن الغرب يرغمنا إرغاماً على الصراع، ،مم هو سنة اهللاحلضاري بني األ

 يريدنا عبيداً وليس أحراراً، ولن نكون كذلك بل ندعوه إىل اهللا "ترامب"و
، وإذا ذهبنا إىل أمريكا واتنا ملكاً لناتكون ثرل نعمل، ووإىل منهج حممد 

 ، بل نتميز ونستعلي بديننا ولغتنا،أو الغرب ال نندمج اجتماعيا كما يقولون
 بل حنن أعلى ،وال نأكل اخلرتير وامليتة ونشرب اخلمر ونعري نساءنا مثلهم
?   @   A   ﴿من ذلك وأقوم سبيال بتوحيدنا هللا وطاعته يف حترمي ما حرم، 

   C   BK    J   I   H   G    F   E   D﴾ ]أما هم ]٨٥:آل عمران ،
، ويكفرون  أعظم الشتم بقوهلم إن له ولدافأضل من األنعام، ويشتمون اهللا

  ! ويزعمون أنه افترى القرآنبرسالة النيب حممد 
 إذ هم أشد على األمة من ،وأكرب اخلوف على اإلسالم هو من املنافقني

  .ون السمر أشد من الغربيني البيضبييغرت وال،الكفار الصرحاء
والذين من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا أغلظ ممن مل يكن كذلك، 

 ﴾Æ   Å   Ä﴿ وصف لليهود والنصارى بأمولذلك ليس يف القرآن 
  .، وإمنا اء ذلك يف حق املنافقني]٤:املنافقون[

 ﴾ ]   \   [   ^   _   `﴿ :يقول للجن يوم القيامةاهللا تعاىل و
  .]١٢٨:األنعام[ ﴾i   h   g   f﴿ فيأيت اجلواب من اإلنس ،]١٢٨:األنعام[

على اإلسالم وكثرة ) خدابنده(و) قازان( تارخييا خطر فومن املعرو
  .السماعني هلما

  :وقد ضل يف اجلهاد فئتان
  .التاركون للجهاد أو الذين يشترطون له شروطاً تعجيزية -
  .يف نوع من أنواعهله ن الغالون يف مفهوم اجلهاد واحلاصرو -

  : أصناف التاركني للجهاد:أوالً
 الرافضة وأشباههم وهم يعتقدون أنه ال جهاد إال مع اإلمام املعصوم -أ



 

 

٢٢٠٤ 

إال من يعتقد منهم النيابة عن املهدي املنتظر، املعروفة يف ) صاحب السرداب(
 مع" الوهابية"عصرنا بوالية الفقيه فريون اجلهاد اآلن ضد من يسموم 

  .النائب عن اإلمام
 ، بعض الصوفية وهم يرون أن اجلهاد إمنا هو جهاد النفس فقط-ب

 ،"ال تصح عبادة عابد يف ظل حكم فاسد"وقد اشتهر عنهم قول احلالج 
حامد   واإلمام املشهور الشيخ أبو،وإذا مل تصح العبادة فال يصح اجلهاد
ا الصليبية مل جياهدها؛ با تشن محالوالغزايل غفر اهللا لنا وله حني كانت أور

. مبحث عن اجلهاد أصال) إحياء علوم الدين( كتابه الشهري  يفبل ليس
 وهذا الذي جاهر به ،)اهللا حمبة(وهؤالء أشبه برهبان النصارى الذين يقولون 

احلالج وابن ك إىل املعبود اغالة الصوفية الذين جيعلون األديان كلها طرق
  .عريب

الفلسفة اهلندية والبوذية ه وعمدم هو وندعاة الالعنف كما يسم -ج
 وورث ، وجعلوا املرء نباتيا، حىت قتل احليوان،فاملتدينون منهم ينكرون القتل

 وهذا االجتاه وجد بعينه يف ،)الالعنف( عقيدة املقاومة السلبية "غاندي"
العلمانية اليت دعا إليه حزب املؤمتر، ولكن املتعصبون اهلندوس منهم يف هذا 

 بعكس ذلك، ويقولون إن اهلند جيب أن يكون "ارناجانتيا"صر حزب الع
يزالون   وال، الذين قتلوا غاندي همدينها اهلندوسية فقط، وهؤالء املتعصبون

 يقولون إم مجون املسلمني ويستحلون قتلهم، وهم اآلن أكثر وأقوى بلايه
إس ( المسها بـمز، وإليهم تنتمي العصابة القاتلة اليت ترأكرب حزب يف العامل

  ).إس آر
 بعض املذاهب النصرانية اليت متسكت مبا ينسب للمسيح عليه -د
 وهم قريب من ،)من لطمك على خدك األمين فأدر له األيسر: (السالم

  ).رزالكويك( ومنهم مجاعة ،ندوس يف هذااهل
 ،يرون وجوب طاعتهاوشترطون موافقة السلطة احلاكمة  الذين ي-ـه

اد مطلقاً كما كان أمحد القادياين ينهى عن جهاد االجنليز إذا ت عن اجله



 

 

٢٢٠٥ 

 الفلسطينيني اليوم الذين يشترطون ضويرى وجوب طاعتهم، وعلى ذلك بع
 وإمنا غايته ،أن يستنفرهم حممود عباس لقتال اليهود ولن يفعل ذلك أبداً

 ومنع قيام انتفاضة أخرى، وتفتيش احلقائب ،التنسيق األمين مع إسرائيل
 ووصف ،ود بأي شكليهرسية حبثاً عن السكاكني ومنع العمليات ضد الاملد

  !املقاومة بأا عبثية
 ، والسالم العاملي، املخدوعون بالشعارات الومهية عن اإلنسانية-و

  .ومبادئ األمم املتحدة واتمع الدويل
وأمثال ذلك من شعارات املاسونية اليت يرفعوا متويها وهذا نسخ 

 يقولون إن زمن اجلهاد قد ولّى وأن عصره قد ونء املخدوعللقرآن، وهؤال
  .انتهى

بقايا املرحلة القطيعية من  أن اجلهاد يعتقدوأشد منهم ضالالً من 
، وعلى  وأن احلضارة احلديثة ألغت اجلهاد كلياً،الوحشية إلنسان الكهوف

 هذا الظن الفاسد كتب بعضهم إثر اتفاقية معسكر داود املشؤومة كاألستاذ
 وعلى ذلك استند الذين ألغوا الرق مطلقاً ألنه ناشئ عن تركي السديري،

اجلهاد، وإذا ألغى األصل وجب إلغاء الفرع، وقد كتب عن ذلك مؤلف 
  وهو يربر إلغاء الرق يف السعودية بأنه ال جهاد فال،"معجزة فوق الرمال"

تحدة وال تزال عليه األمم امل) جون كندي(رق، وذلك ما أمر به الرئيس 
  .اليوم

 ،هم يف األصل فساق،  هؤالء الذين تركوا اجلهاد حبا يف الدنياوبعض
  :رك وعقلنوه حىت أصبح عقيدة على حد قول املتنيبفلسفوا التولكنهم 

  وتلك خديعة الطبع اللئيم  يرى اجلبناء أن العجز عقل 
 جعله املتأخرون دينا وعقيدة، ،سقا أو أسلوبا شاعرياففما كان قدميا 

  : مثل قول مجيل بثينة عن الشهواتوكذا ما كان شهوة وترفا،
  وأي جهاد غريهن أريد  يقولون جاهد يا مجيل بغزوة 
  وكل قتيل عندهن شهيد  لكل حديث عندهن بشاشة 



 

 

٢٢٠٦ 

شهيد " يقولون ،"النخبة املثقفة"يسمون أنفسهم من  تسمع واليوم
  "!شهيد املسرح"، بل قالوا "لواجبا

ليست أمة شهوات، ودولتهم دولة عقيدة واملسلمون أمة جهاد و
r   q   p   o    ﴿: وليست دولة رفاهية، وهلم جتارة خاصة م، قال تعاىل

   ¥¤   £   ¢    ¡   �   ~   }   |   {   z   y    x   w   v   u    t   s
«   ª   ©   ¨   §   ¦﴾ ]١١-١٠: الصف[.  

 فخاضوا معركة األمعاء ومل يغفل إخواننا الفلسطينيون املقاومة السلبية
اخلاوية، وقاطعوا بضائع اليهود، وأضربت احملالت التجارية وكثرت 

 وأمثال ذلك مما هو نوع من أنواع اجلهاد لكنه ليس ،االعتصامات واملسريات
  .اجلهاد كله
  من املسلمني، وقد سبق ذكر بعض الغلو، والغالةالغالة يف اجلهاد: ثانيا

  :فئتان
بدعتهم اخلروج بالسيف على أئمة اجلور، ودارهم  اخلوارج، وأصل -أ

  .فقط دار اإلسالم
 املعتزلة، وهم يف احلقيقة خوارج لكنهم فلسفوا مذهب اخلوارج -ب

 ووافقوهم يف  مرتكب الكبريةسم، فخالفوا اخلوارج يف اوجعلوه بناء عقليا
احلكم، ومذهبهم يقوم على األصول اخلمسة، ومنها األمر باملعروف والنهي 

  .عن املنكر الذي يعين عندهم اخلروج بالسيف على كل ظامل
، وبعض الرافضة، والفرق )الزيدية(وعلى ذلك بعض اهلادوية املعاصرين 

بينهم وبني اخلوارج أم يقولون إن مرتكب الكبرية يف مرتلة بني مرتليت 
 .الكفر واإلميان

  .املسلمنيويف عصرنا هذا كثر النفاق وحتكّم نسأل اهللا أن يهدي مجيع 
وقد ، )جهيمان(وممن أخطأ يف مفهوم اجلهاد يف عصرنا وغى فيه مجاعة 

كان منهم منصور النقيدان، ومشاري الذايدي، وعبد اهللا بن جباد، وتركي 
  :وقد ناظرم واستدللت عليهم بأمور أمههاالدخيل، 



 

 

٢٢٠٧ 

  . أن الدماء املعصومة ال تستحل بالرؤى واألحالم-١
  .ومل يقل املهدي) لرجليبايع ( أم يصححون حديث -٢
 أن ظهور املهدي يقتضي نزول عيسى عليه السالم وخروج -٣

الدجال ويأجوج ومأجوج وأمثال ذلك مما علمه عند اهللا، وال يصح أن 
  .نتعجله حنن البشر من عند أنفسنا

  . أم يقولون إن املهدي خيرج عقب موت خليفة وال خليفة اليوم-٤
  ).عبد اهللا احلريب(وأذكر ممن ناظرت منهم 

 على هؤالء ال سيما من تقدم امسه حني يطلقون النار على نكر أنا -٥
الدشوش أو يفجرون اجلمعيات النسائية باسطوانات الغاز، وملا كنت يف 

  . معي بعضهم فرفضت علي مدير التحقيق أن يكونعرضسجن احلاير 
مع  الساعة، قيام إىل ماض اجلهاد أن واجلماعة السنة أهل هذا وعقيدة

 منها اليت الربانية بالعقوبة منذر وهو الكبائر من اجلهاد وترك والفاجر، الرب
احتالل  أو اإلسالم أهل واستئصال املفسدين وغلبة األمم، وتداعي الذل

  .معصية جمرد وليس ،كفر هإلغاء إن بل هإلغاؤ اجلهاد ترك من وأشد ،بالدهم
 جلأ كحالنا اليوم اجلهاد هلم يتح مل فإن بالفطرة جماهدون واملسلمون

 اخلطرة، والرياضات اجلنونية، والسرعة والتطعيس، التفحيط إىل الشباب
 لدعم أنفقوا اهللا سبيل يف اإلنفاق وبني بينهم حيل وإن املهلكة، واملغامرة
  .والكماليات والتبذير واملسارح السياحة ويف الكروية األندية
 رباط أرض كلها الشام بالد فإن القيامة يوم إىل ماض اجلهاد أن كماو

 وغريها، الصحيحني يف األحاديث من مجلة ذلك على وتدل الساعة قيام إىل
 فقد عسقالن رباط أما الثغور، جسر األصل يف امسها مثال الشغور وجسر

 ال أنه  النيب أخرب وقد وغريه، األلباين صححه مرفوع حديث بشأنه ورد
 الروايات اختالف حسب بدابق أو عماقباأل الروم ترتل حىت الساعة تقوم
 نزلوا إم التاريخ دراسة يف العليا املراتب أهل بعض وقال حلب، قرب ومها

 علم ال غيب ذلك وكل ،الرتول تكرار من مانع فال ذلك صح فإن بالفعل،



 

 

٢٢٠٨ 

  .الروم كفار ومبعاداة باجلهاد مأمورون حنن وإمنا ،الواقع على نرتله وال ،به لنا
  .يوم إرهاب يف نظر أمريكا وأوليائهاواجلهاد ال

 وال عليها بل أن يظلوا عالة املسلمون جياهد أن ال تريد أمريكاو
 من نوع انتاجه أن إذ السالح سيما ال قط، شيئا يصنعون أو شيئا ينتجون

 هنا احلال واقع من املثالني هذين وإليك كثرية ذلك على والشواهد اإلعداد،
  :دأح ينكرها وال اململكة يف

 وقال األمريكي، الزراعة وزير جاء القمح إنتاج املزارعون بدأ  ملا-١
 لبيعكم مستعدة وأمريكا القمح زراعة أوقفوا آنذاك السعودي الزراعة لوزير

  .احلايل الثمن بنصف
 السعودية تبين أن األمريكان وخشي نووية مفاعالت إيران بنت  ملا-٢

 مظلة إلقامة مستعدة أمريكا "":يكري"األمريكي  اخلارجية وزير قال مثلها
  "!!اإليراين النووي من اخلليج دول حتمي أمنية

 كوريا واملرء حيث يضع نفسه، إما موضع الند أو موضع العبد، وهذه
 عقر يف ددها فأصبحت ألمريكا ندا نفسها وضعت اوسية الشمالية
 تنذر ومحاس متوالية حروب ثالثة يف إسرائيل هزم الصغري غزة وقطاع دارها،

 يؤيدها الشعب أكثر أن غرابة ال ولذلك تشاء، ودد كما تشاء مبا إسرائيل
السلطة، ولو أن أهل غزة اتبعوا رضا أمريكا لكانوا قد اعترفوا  يؤيد وال

  .بإسرائيل من زمان
 والواجب مظلومني أليسوا مبتدعة، القطاع أهل أن جدال فرضنا ولو

 املظلوم وكفر امل مع نصح املبتدع وحتذيره،الظ مع ال املظلوم مع الوقوف هو
 ولو بالنصر املظلوم اهللا وعد وقد ،دعوته استجابة مينع ال لكن عليه فجوره أو

  !حني بعد
 مع يقفون أليسوا ،سرائيلإ مع يقفون ال الصهاينة العرب أن ولنفرض

  أمريكا؟
ومن ذلك يتبني لكل ذي عينني وجوب إعالن معاداة أمريكا وإسرائيل، 



 

 

٢٢٠٩ 

من اتباع حال الصحابة رضي اهللا عنهم أال خناف قوة العدو مهما كانت، و
  .وإمنا خناف من معاصينا وذنوبنا حنن

ولسنا مع من يقول إن محاس إرهابية أو يسكت عن الصهاينة املعتدين، 
ملا تقرر من و، فهذا الكالم مع أنه خمالف لكتاب اهللا وحديث رسوله 

من ميثاق هيئة األمم ) ٥١(خمالف للمادة عقيدة أهل السنة واجلماعة، هو 
املتحدة اليت تنص على حق الشعوب يف الدفاع عن نفسها ضد احملتلني، بل 
حىت أمريكا ملا احتلت العراق اعترفت أا قوة احتالل وأن اتفاقية جنيف 

  .تلزمها
وإمنا اإلرهايب هو املعتدي احملتل الكافر الذي جاء لألراضي املقدسة من 

رض، و اإلرهاب متأصل يف الفكر الصهيوين من قدمي، ال سيما ملا أطراف األ
، واألرغوي، واهلاجانا، نشتري"أنشأ الصهاينة العصابات اإلرهابية مثل 

لتخويف سكان البالد، وارتكبت هذه " وكاخ، وأصحاب اخلناجر
العصابات جمازر تقشعر هلا األبدان كمجزرة دير ياسني، وملا أنشأوا دويلتهم 

: رض املباركة جعلوا مسؤوليها هم نفس رؤساء تلك العصابات، مثليف األ
  ".مشعون برييز"، و"إسحاق رابني"، و"موشيه ديان"، و"بيجن"

ومل يقتصر إرهام على فلسطني بل وصل إىل تونس وبريوت ومصر 
 ومن كان يف قلبه ذرة من اإلميان ال حيب ،ويف األخري قتلوا طالب املدارس

 يدعو هلم وال خياف منهم، كما ال خناف أبدا من أسلحة اليهود أبدا، وال
  .النصارى اليت ميدون ا اليهود

فقط، وأقوى ما عند الكفار هو األسلحة النووية اليت هي للردع 
  .، ولذلك يدمرها صانعوها أنفسهموضررها يصيب أهلها وحلفاءها

 تاملليارا عليها أنفقوا فتاكة أسلحة واألمريكان الروس وقد صنع
 برتراند"و ،"سارتر"و ،"البريكامو "عنه حتدث العامل يهدد شبحا وظلت
 حل ما باريس أو بلندن حيل أن من خوفا الغربية أوروبا وارتعدت ،"رسل

 الروس دمر مث ،"دوبتشيك "كمصري غريب زعيم أي مصري يكون وأن برباغ،



 

 

٢٢١٠ 

 إن اوقالت بينهما،" سالت "اتفاقية مبوجب األسلحة هذه بعض واألمريكان
 تدمري إىل الكفر يضطر وهكذا مجعاء، واإلنسانية الدويل السالم ملصلحة ذلك
 وأا خطأ كانت ،عليها ذلك بنوا اليت النظرية بأن إقرار وذلك بنفسه، نفسه
اإلنسانية، مع أم ينافقون ويقولون إم إمنا دمروها ملصلحة  مصلحة ضد

  .السالم العاملي
يف أي " دميونه"ة مل تستخدم مفاعل وقد شنت إسرائيل حروبا كثري

رت حلراسته طائفة من جيشها، وكان هدفا للمجاهدين، وإمنا منها، بل سخ
بنته يف املاضي لتهدد به القاهرة والعواصم العربية األخرى، وهم اليوم خيافون 
من إشعاعاته اليت يقول اخلرباء الصهاينة إا سوف تدمر إسرائيل واألردن 

  !السعودية وبعض مصربعض و
 مع الدخول الدين ذلك حمرما يف كون سياسيا مع اخلطأ كما أن من

 أن كيف بأعيننا رأينا فقد يقولون، كما اإلرهاب ملكافحة حتالف يف أمريكا
 إرهابيا الفالين التنظيم وتسمي املراوغة تتخلى عن حلفائها األمريكية السياسة
 الفرنسي الرئيس فعل امم أكثر بوضوح، بالسالح ومتده معه تقاتل ولكنها

 املنشق مع أفعاله ولكن طرابلس يف الوفاق حكومة مع أقواله كانت حني
بصراحة إن أمريكا غري جادة يف حرب " بوتني"الشرق، وقد قال  يف "حفتر"

 مرة وكم التاريخ، يف اإلرهابيني أكرب اإلرهاب يكافح وكيف اإلرهاب،
 أن أمريكا دعوى أما رهابا،للجهاديني، ومسوا اجلهاد إ بعداوم صرحوا
 جتلى فهو عكس الواقع، وقد احلروب يف تستخدمها ولذلك ذكية أسلحتها

 الطائرات دمرت حيث ،القيارة معركة قيام من شهور قبل الذكاء هذا
 !اإلرهابيني عند األمريكان أساتذا وقتلت املوصل جامعة !الذكية األمريكية

 الذكية األسلحة هذه أن نينوى حمافظة من الفارون العراقيون الالجئون وشهد
الدعاء، كما أن األسلحة  إال هلم سالح ال الذين واألطفال النساء استهدفت

دع !! وكثريا من األصدقاء) أطباء بال حدود ( منظمةاألمريكية ضربت
  !اليت استخدمها قبل ذلك يف احتالل العراق وزعم أا ذكية" بوش"أسلحة 



 

 

٢٢١١ 

 ولتكون ذكاء أكثر لتكون أسلحتهم طوروا قد األمريكان كان وإذا
  التقليدية؟ األسلحة -يؤجرون بل– يبيعون فلمن إليكترونية
 الطلقة رأيت لقد -مستهزئا- العرب الصحفيني أحد كتب وقد
 عن وتبحث كذا فندق إىل وتذهب كذا قاعدة من تنطلق الذكية األمريكية

 من جمموعة مع كذا غرفة يف كذا شقة يف وجدته حىت ودارت فالن، اجلنرال
  !!واألطفال؟ النساء وتركت فأصابته عائلته أفراد

 األمريكية الوسيلة غري وسيلةٌ يسمى كما اإلرهاب ملقاومة أليس مث
  !!الذكية

 وبني أن ،وما الفرق بني أن يكون املوت باألسلحة الذكية أو الكيماوية
  يكون باألسلحة التقليدية؟

 مل حني روما من الذكاء األمريكيحم األيويب الدين صالح كان وهل
 عدو البيزنطي اإلمرباطور حيالف أو احلشاشني مع حتالف يف يدخل

  الصليبيني؟ بينما حتالفت أمريكا مع الناتو وغريه الحتالل مدينة املوصل؟
 هل كيماوية، أسلحة يستخدم سوف" داعش "تنظيم إن يقولون وملاذا

  جانبهم؟ من الستخدامها متهيد هذا
 فما حاجتهم للتحالف اخلارق الذكاء ذا أسلحة لديهم انك وإذا

  مثال؟ أفغانستان يف يستخدموا ال وملاذا أصال؟
وملاذا يسيطر عليهم الرعب إذا قاتلوا املسلمني مهما كان ضعف 

  املسلمني وغباء أسلحتهم؟
 اعدائه انسياق وراء الدافع هو اإلسالم من وقد اتضح للناظر أن اخلوف

 من "أوباما" إن السيسي إعالم قول مثل العقل، يصدقها ال تمقوال وراء
 يف املتطرف اليمني أقطاب أحد وإعالن اإلخوان وإن أردوغان ادعى اخلالفة،

 الغرب كان فإذا !اإلخوان مرشح هو الفالين االشتراكي املرشح أن فرنسا
 كما يةالدميقراط اللعبة يف الدخول يقبلون الذين اإلخوان من خيافون وأذنابه
 وغريها تونس يف حدث كما الثوابت عن يتنازلون ورمبا مصر، يف حدث
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  عمليا؟ شعاره اجلهاد يكون مبن فكيف
 صالح وأن ،فلسطني يف ليست القدس إن أيضا السيسي إعالم قال وقد

وإن قائد معركة حطني كان  اإلنساين، التاريخ يف شخصية أحقر هو الدين
 من املثقفني بعض قال والتدليس والكذب هلرمسيس الثاين، وإمعانا يف اجل

 أبو "مثل أخرى منطقة بأي القدس عن االستعاضة ميكننا لبنان نصارى
  ، وأين يضع هذا األفاك املسجد األقصى؟"ديس

 قوات وإين ألعجب كيف يدعم أهلُ التوحيد أعداَء اهللا؟ وقد قالت
 التحالف نم عسكرية مساعدات تتلقى إا الكردية الدميقراطية سوريا

هلم، وطائرات  السالح إعطاء جيب أنه "ترامب" الرئيس وذكر الدويل،
 يعين أال ثقيلة، املعطاة هلم األسلحة إن تركيا وقالت التحالف تدعمهم حاليا،

 إمنا اإلرهاب على احلرب وأن تركيا، ضد األكراد تدعم السعودية أن هذا
تشجع على الذهاب  مثلما كانت احلكومة األمريكية، السياسة وفق هي

ألفغانستان، وتقول إن اجلهاد فيها فرض عني، وذلك هلزمية االحتاد السوفيييت 
 بشار قصر من اقتربوا ااهدين إن قيل ما صحة على ويدل وانتصار أمريكا،

 اهلم وأن باالنسحاب؟ املمولة الدول من األوامر جاءم ولكن دمشق، يف
 القضاء بل بشار نظام على القضاء ليس وأوليائه "ترامب دونالد"لـ األكرب

  يسموم؟ كما" اإلخواجنية "على
وكما أم حرفوا مفهوم من جيب جهاده حرفوا مفهوم اجلهاد نفسه، 

  .وجعلوا للنصر والبطولة واهلزمية مدلوالت مغايرة
 من لعبة يف الدوري كأس على الفريق حيصل أن هيعندهم  فالبطولة

 وظن أيضا، واللعب الرياضة جمال يف ذلك يقحتق هو واالنتصار األلعاب،
 البيت يف أن الطماع أشعب تصديق مثل هو النصر هو ذلك أن الساسة بعض

  .أومههم الذي هو أنه مع الصبيان وراء وجريه وليمة الفالين
كما حرفوا مفهوم النجومية وكرروه حىت أصبح عند بعض الناس هو 

  .الكرةالتفوق يف جمال الغناء أو التمثيل أو 
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  ".جنمة اإلغراء"بل حىت اإلباحية جعلوا هلا جنومها ويسمون املمثلة 
 واجلهاد هو الذي يرغم األعداء على االنسحاب من بالد اإلسالم، فبعد

 انسحبت أبيب، تل غزة عندها مثل مستوطنات إن تقول إسرائيل كانت أن
ها غزة، بعد أن خسرت كثريا من جنودها، واستخدم مع قطاع من صاغرة

 العبثية املفاوضات وليس الصهاينة، يفهمها اليت الوحيدة اللغة جماهدو غزة
  .الدولتني وحلّ األمين والتنسيق

 أم فلسطني يف ااهدين على العرب واملتصهينني الغربيني مآخذ وأكرب
مصر منها  إنقاذ على العرب عملَ حلركة تابعة تنظيمات شكل يف يعملون

 اجلهاد فيكفي ذنبا كان إن االنتماء وهذا الفيصل،كما قال األمري تركي 
  .فيه إمث فال مشروعا كان وإن له كفارة

والواجب الشرعي هو االحتفاء بالذين خياطبون العدو ذه اللغة 
  . وليس سجنهم واامهموتعظيم قدرهم

 أقسم  اخلطاب بن عمر الراشد اخلليفة أن وشرفه اجلهاد فضل ومن
 مث يأكل أن الريموك، يوم ميينه الروم قطع ملا الدوسي عمرو بن الطفيل على
 ااهدين مرتلة فهذه أمجعني، عنهم اهللا رضي موضع يساره من عمر أكل

  !للعمرة جاؤوا إمنا بأم استقباهلم عن نعتذر أن وليس احلقيقية
وهذا العذر قد يصلح عند استقبال عبد اللهيان وعلي مملوك وأضرام، 

  . خالد مشعل وإمساعيل هنية ورمضان شلح فال يصلح أبداأما عند استقبال
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  : حكم التحالف مع الكفار والتبعية هلم-
 لألسباب وذلك قيادم حتت والعمل الكفار مع التحالف جيوز وال

  :التالية
#   $   %   &   ﴿: يقول تعاىل واهللا هلم مواالة هو التحالف .١    " 

 1   0   /   .-   ,   +   *)   (   '   9    8   7   6   5    43   2  
 أطلق يا حممد" قال الذي هو سلول بن أيب بن وعبد اهللا ،]٥٢: املائدة[ ﴾:

 حلف من الصامت بن عبادة تربأ بينما ،"الدوائر أخشى أمرؤ إنين حلفائي يل
 .أيب بنا اتباع من ال عبادة أتباع من فلنكن عالنية، اليهود

 التحالف جيوز ال خوارج، هتنظيم الدولة كل أن فرض على أنه .٢
 نصرة جيوز وال ،كفار واألمريكان ،مسلمون فاخلوارج أمريكا مع عليهم
  حممد رسالة من الطرفني من موقف كل إىل وانظر مسلم، على كافر

 .بنفسك واحكم
 وامليلشيات الشيعي احلشد مع تعاون هو أمريكا مع القتال أن .٣
 فهذا وبالتايل ،"الشيعي"ان هي اليت مسته إليران، وإير املوالية الكثرية الرافضية
 هلا، فأين دعوى عداوة إيران؟ تأييد التحالف
 زيادته إىل سيؤدي بل اإلرهاب على يقضي لن املوصل احتالل أن .٤
 أول اإلسالم لأه يكون وسوف ،لذلك املربرات الغالة وإعطاء وتعميمه
يد ملا يقوله النار، وتوك على للزيت صب هو مع أمريكا فالتحالف الضحايا

 .الدواعش كما يسمون
 العراق يف سنية مدينة ألكرب تدمري هو إمنا املوصل تدمري إن .٥
 كله العامل رأى وقد املشهود، العلمي وتارخيها املعروف جلهادي وتارخيها

، فالتحالف يف احلقيقة إمنا "الفلوجة "املساجد مبدينة التحالف قبلها فعل ماذا
 .مريكاهو ضد السنة ولالنتقام أل

أن هلم هدفا آخر  على دليل حلب يف الصليبيون اجلدد فعله ما أن .٦
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 وتدمري االرهاب حماربة بني العالقة ما مثال فانظر خيفونه ليخدعوا املسلمني،
املدنيني؟ والتسابق لبناء القواعد العسكرية، وهل يف مدينة  وقتل املستشفيات

 حلب دواعش؟
 سياسة اتباع هو السنية ملدنا على التحالف هجمات من املعتاد أن .٧
 .أهل السنة حلرق يسعى عاقل وال ،احملروقة األرض
  ال سيما مع إمكان،إخفاقه ثبت قد العسكري وحده احلل أن .٨
 اخلليفة أرسله ملا عباس ابن فعل كما ،املناظرة أمههما اليت األخرى احللول
 املؤمنني مريبأ االقتداء فينبغي حروراء، أهل إىل طالب  أيب بن علي الراشد
 ادلة الشبهات وكشفبالفكر  يقاوم فالفكر أحسن، هي باليت فكريا وا

 .ال باالستئصال والعنف
 العراق ويف وأفغانستان الصومال يف قبل من فشلت قد أمريكا أن .٩

 أكرب قال وقد بالفشل، جمددا حماوالا على احلكم على يزيد لن فالتحالف
 ،"وحشية مارقة إرهابية دولة أمريكا إن"" شومسكي نعوم "أمريكي مفكر

 عاش وقد يهودي فهو والتحيز، باالفتراء "شومسكي" وصف ميكن وال
 وأسطورة اإلسرائيلية املزاعم كذب عينيه بأم ورأى إسرائيل، يف سنوات

 جدا يعظمونه واألوربيون أمريكا، يف عمره بقية قضى مث الصهيوين، احللم
 شخصية، ليست وآراؤه معه، مقابلة تأجر إذا صحيفة أو قناة أي وتفرح

 .األكرب القطاع كان ورمبا األمريكان من كبريا قطاعا ميثّل هو بل
 واملوافق األمريكية، اإلدارة وآراء "شومسكي" آراء بني يقارن والعاقل

 كتام بعد أمريكا يف الثانية الدرجة يف تأيت كتبه بأن يعترفان واملخالف له
من الطلعات اجلوية يقوم  % ٨٠أعلن البنتاجون أن ، وقد "لالبايب" املقدس

 ا طيارون سعوديون وإماراتيون، فلماذا إذن ال حياربون داعش استقالال؟
 نإو ،صليبية عنصرية معاملة املسلمني تعامل احلقيقة يف أمريكا أن .١٠

 أفواههم من البغضاء بدت وقد نصفهم األقل فعلى األمريكيني كل يكن مل
 جورج عليه يتكتم كان ما "ترامب" أعلن وإمنا ،أكرب صدورهم ختفي وما
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" أوباما"ته إال موقف ومشروعا" أوباما"، وقد قلل من سياسة "أوباما"و بوش
 ، فكيف يتحالف املسلمون معه؟من اإلسالم

 أو املسلمني من أحد ينكره ال الصهاينة لدولة األمريكي التأييد أن .١١
 املسجد حيتلون الذين نة املعتدينالصهاي يؤيد من مع تحالفن فكيف الكفار،
 .مكانه املزعوم هيكلهم وبناء هدمه ويريدون األقصى

 من أحد به يفت ومل دليل، أمريكا قيادة حتت للدخول ليس أنه .١٢
 وطلب العلماء كبار هيئة إىل القضية إحالة أقترح وأنا أعلم، فيما العلماء
 Õ   Ô   Ó   Ò   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö  ﴿ :تعاىل بقوله عمال منهم، اهللا حكم

ä   ã   â   á   àß    Þ   Ý   Ü﴾ ]٦٠: النساء[. 
التحالف إذا  عن استقالال اإلسالمية الدولة حرب اإلمكان يف أنه .١٣

 القول يصح وبذلك فرضا رأى أهل العلم املستقلون حتمية ذلك وضرورته،
 كان اوإذ واجلاهزية، الكفاءة من عال مستوى على األمن ورجال اجليش بأن
 يف الدولة تنظيم تقاتل اليت مثال طالبان مع يكون ال فلم التحالف من بد ال

 ليت حتارب التنظيم يف بالد الشام؟أفغانستان؟ أو مع تركيا ا
 موجة انتشار وما لإلسالم عداوا ختفي ال أمريكا أن .١٤

 أخذ ينبغي أجلى الصورة تكون ولكي لذلك، مظهر إال فيها اإلسالموفوبيا
أمريكا، وأال يتحالف املسلمون مع أعداء  داخل يف املسلمني وانناإخ رأي

 .اإلسالم
 وهابية بأا وتقول اإلرهاب مصدر هي أمريكا عند السعودية أن .١٥

 فكيف يتحالفون معها؟" جاستا"ومتطرفة، وتضع ضدها قانون 
 حكمت وعليها وحدها العامل، يف إرهابية دولة أكرب مريكاأ أن .١٦

 يف معها نتحالف فكيف ، باستخدام القوة املفرطةةالدولي العدل حمكمة
 اإلرهاب؟ على احلرب

 يتمىن وهو إال قيادته حتت ويعمل غريه مع يتحالف أحد ال أنه .١٧
 .معروف الكفار انتصار متين وحكم انتصاره،



 

 

٢٢١٧ 

 نصر هو املوصل مدا أكرب اليت نينوى حمافظة يف نصر أي أن .١٨
 .أهل السنةعن فضال  السبهان لثامر وليس العبادي حليدر

 فلماذا السعودي، اإلعالم يقول كما العراق حتتل إيران كانت إذا .١٩
 كما الرافضة من شرا أقل اخلوارج وأن سيما ال ضدها، كان من مع نقف ال

 منهاج يف بعضها ،كثرية مواضع يف اهللا رمحه تيمية بنا اإلسالم شيخ ذكر
  .الفتاوى جمموع يف وبعضها السنة

 فالشيعي العلماين إياد ،لوقوف مع الشيعةإذا كان ال بد من ا .٢٠
عالوي أخف من الشيعي املتعصب قاسم سليماين، كما أن الشيعي الذي 

 مثل كمال احليدري أهون من الشيعي اآلخر حيدر ينتقد التشيع الصفوي
  .العبادي

 تأييد إال ،معهم مقابالت وإجراء األحواز يف الشيعة بتأييد ااهرة وهل
 مربرا إيران وإعطاء اخلارجي، العدو مع متعاونون مأ لدعوى إيران

 حملاربتهم؟
 ،املستمرة ألعداء اهللا ورسوله والتحالف معهم املساعدات هذه مع .٢١

 التحتية البنية يف وايار إسكان، أزمة البلد يف يقول املسؤولون أنفسهم إن
 .وتفاوت طبقي وفساد مايل وبطالة متعثرة ومشروعات

 الوزارات يف حىت ،الدين أعداء لتوظيف مربر الوطنية الوحدة وهل
 وأعلنت !فقط وثيقة ألف ٥٠٠ اخلارجية وزارة من سربوا حيث السيادية
قليلة؟ أي أنه كان عليهم تسريب ماليني الوثائق  تسريبات أا الوزارة

 .لتعتربها الوزارة كثرية
 يالطريف وعبدالعزيز اهلامشي سعود وإذا كان الرافضة مواطنون، أليس

 مع أيضا؟ مواطنني وأمثاهلم والرشودي والعلوان واحلازمي القرين وموسى
 فمن استثنوا إيران الوثائق سربوا والذين إيران؟ يوالوا ومل شيئا يهربوا مل أم
 خالل من أو سرا؟ إيران أعطوها أم فعال يسربوها مل هم وهل ترى؟ يا هم

  اإليرانية؟ التجسس شبكات



 

 

٢٢١٨ 

الفة أمريكا والعمل حتت قيادا؟ أو الوقوف  حموماذا جىن املسلمون من
 .مع من تكون سياستها معه

 والوقوف السالل، عبداهللا ضد البدر مع الوقوف نتيجة كانت ماذا .٢٢
 صاحل عبداهللا علي مع والوقوف احلوثيني، ضد هادي منصور عبد ربه مع

 ٩ جديد بن وإعطاء مليار، ١٥ جورباتشوف وإعطاء اإلصالح، حزب ضد
 قرنق وجون مبارك وحسين السادات وأنور األسد حافظ وإعطاء ات،مليار

 بثورته؟ اخلميين لتهنئة العلماء كبار هيئة بعض وإرسال حفتر؟ مع والوقوف
" تودة "حزب هم الثائرين إن تقول ذلك قبل الرمسية التصرحيات أن مع

 صدام مع املطلق الوقوف وملاذا ،"الشاه "وإا تؤيد الشرعية الشيوعي،
 األب بوش وتأييد عليه االنقالب مث" القضيمة "ميناء وإعطاؤه حسني

 اليمن على اجلنويب الشيوعي البيض سامل علي وتأييد السيسي؟ مع والوقوف
 ضد السيسي مع الوقوف مث بالقوة؟ تتم ال الوحدة بأن القول أو الشمايل
 ىحيكم على من كان مسافرا قبل األحداث وعل السيسي قضاء أليس مرسي؟
 هذا يصدق فمن سجنه يف األسري وعلى قربه يف امليت وعلى مهده يف الرضيع
 السيسي وهذا الرز؟ من املليارات السيسي يعطى وكيف املسيس؟ القضاء
 وجياهر اليمن، يف العريب للتحالف االنضمام ويرفض علنا بشار يصادق
 على السعودي العدوان ضد ندوات احلوثيون لديه ويقيم إسرائيل مبواالة

 .اليمن، والنماذج الدالة على أن اتباع سياسة أمريكا خمفقة كثرية جدا
 وظهور األمة هذه بنصر اهللا لوعد تكذيب الكفار مع التحالف أن .٢٣
 .ظالم عداه وما النور هو اإلسالم وأن كله الدين على اإلسالم

 قول يصدق قيادم حتت واالنضواء الكفار مع التحالف هذا أن .٢٤
أن  هو علنا الصهاينة يوالون الذين وبني بيننا الفرق إن قبل من قال من

 .غدا به يصرحون السعوديني يفعلون اليوم ما سوف
حكم  بشأن فتوى إصدار العلماء كبار هيئة من نطلب حنن .٢٥
 عن الكف وجب وإال يصدر مبا االلتزام الكل وعلىمع الكفار،  التحالف
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 تصديق قول عبد والسنة، ووجب الكتاب على قامت السعودية إن قول
 ".إن السعودية تسلقت على الدين للوصول إىل احلكم"الرمحن الراشد 

 ١١/٩الذي يتيح ألسر ضحايا  جاستا قانون تلغ مل أمريكا أن .٢٦
إقامة الدعاوى على السعودية، وهي تعتذر لذلك بدستورها فلماذا ال نعتذر 

  حنن بقرآننا؟
 ملا الشام بالد يف صرييةالن أو إيران يف الرافضة قاتلت أمريكا أن لو .٢٧

 مهما املسلمني ضد القتال كان إذا فكيف !معها يتحالفوا أن للمسلمني جاز
 من إجراما وأقل أهون خوارج أم فرض على الدولة تنظيم فإن أخطأوا
 ."العراقية القوات"السعودية  اإلعالم وسائل تسميه الذي الرافضي احلشد

 حلف املسلمني إن أن الصحيح هو أن يدخل بعض الكفار يف .٢٨
، وقد أرادوا ووافق املسلمون، كما دخل مشركو خزاعة يف حلف النيب 

كانت خزاعة كيانا مستقال فيه املؤمن واملشرك، لكنهم كلهم كانوا أوفياء 
 .لي أقوى من شرك بعضهمب وعيبة نصح له، وانتماؤهم القللنيب 

هل يقولون أآلن قالوا يف املرة األوىل إن االستعانة بالكفار جتوز، ف .٢٩
إن استعانة الكفار باملسلمني جتوز؟ أم أن املسألة من أصلها ال عالقة هلا 

 باالستعانة؟
 وال شرعا جيوز ال الكفار مع التحالف أن احلق لطالب يتبني وبذلك

  .سياسة، وأنه ركون للكفار واستكانة هلم واتباع لسياستهم يصح
 السعودية هي تكون أن نرفض أيضا إسرائيل مع التطبيع نرفض كما

ا إياد  قام سواء الصهاينة زيارة ونرفض عباس، زمرة رواتب تدفع اليت
  .أحد أي أو الفيصل، تركي أو عشقي، ماجد مدين، أو أنور

 كما اليهود جياهدوا أن كافة املسلمني وعلى السعودية على جيب وإمنا
  .ورسوله اهللا أمر

ما فهمهما السلف، وأن يعودوا للحق الذي يف القرآن والسنة ك
وليست هذه العودة مستحيلة، بل هي جمرد حتول من مفهوم ملفهوم أوسع 
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  .ورجوع للحق الذي كان عليه املسلمون وال يزال عليه أكثر الشعب
ن فعلينا الوقوف مع رأي دمنا نقر بأن أكثرية الشعب متدينووما 

ية جدا املؤيدة ألقلتفاضة وللحق الفلسطيين، وليس مع ااألكثرية الداعمة لالن
  .للصهيونية

والقضية عندي ليست تطبيعا فقط، بل هي انبطاح وهرولة، وقد مسح 
 أن يقول فيه رئيس األركان ،الذي يرأسه عثمان العمري) إيالف(موقع 

لك العتىب حىت "الصهيوين ما أراد، وأصرح منه ما كتبه أحدهم بعنوان 
  .واحلبل على اجلرار"! ترضى يا نتنياهو
تر الننت إخوانه لن يفتح سفارة أآلن، ورمبا لن يفتحها أبدا، ولكي يس

بل سوف ختترع العقلية اليهودية وسيلة أخرى للتواصل حتفظ ماء وجه 
  !العمالء

 أن هنا مناهجنا يف مكتوبا واملسألة قدمية ليست وليدة اليوم، وقد كان
 وألن !باإلرها ندعم ال حىت العبارة هذه حذفوا مث االنتفاضة منطلق نابلس

 قناة قالت كما ارمني نظر يف اليهود على اعتداء الفلسطينية االنتفاضة
  ."النقب من العقيب مهند هو االعتداء منفذ "أذاعت حيث العربية

وال يعقل أبدا أن تكون هذه املواقف عفوية، ال سيما وأن للعربية 
ام  سابقة والحقة كلها ختدم الصهاينة، منها موقفها من احلاخمواقف

  .الذي اقتحم املسجد األقصى" يهودا غليك"الصهيوين املتطرف 
وهي قناة سعودية سواء كان بثها من الرياض أو من ديب أو من 

  .كما أن من تستهدفه معروفالقاهرة، إذ متويلها معروف، 
 حقيقته ثبتت كما كاذبة واملمانعة الصمود يسمى ما جبهة كانت إذاو

 على ضررا أكثر االعتدال جبهة يسمى ما فموق فإن، سرا إسرائيل وتفاوض
  .الصمود جبهةمن  القضية
 فكريا اليهود جياهدوا أن ل شعارات الصمود يف ظالناس يستطيع إذ



 

 

٢٢٢١ 

أحد من جبهة  يقل ومل إعالميا، همءمساو ويذكرون الكتب عنهم ويؤلفوا
 ذلك الناس يستطيع فال االعتدال جبهة يف أما الصمود أن محاس إرهابية،

، ويقولون إن محاس إرهابية، ويزورون إسرائيل ويأيت عليه يقدمون ما اونادر
  .وغريها) معاريف (إليهم مندوب
 الثورة السوري الشعب حق من جتعل حني متناقضة االعتدال وجبهة

 الثورة ن أ مع ،الصهاينة على الثورة عندها الشعب حق من وليس بشار على
 ،فلسطني ريال يسمى مبا نتربع ناوك واجب وكالمها ،وأحق أوىل الفلسطينية

 خاص برنامج السعودية اإلذاعة يف وكان ،التربعات جلمع جلنة عندنا وكانت
  :تنشد توكان الفدائيني عن

  .حلّ يف ما املدفع بغري ** احملتل ع ثورة ثورة
) الصهيوين العدو (اليهود دولة تسمي السعودية اإلذاعة وكانت

 نغري مل للجهاد وعند حني اليوم وحنن لح املسبالكفاح تؤمن  إذنفاحلكومة
 النقل مع املتفق املوقف وهو واحد، وموقفنا ثابتة وسياستنا نبدل، ومل

 تكوينب واإلميان العلم أهل وصي، ولذلك ناملتحدة األمم ميثاق، ومع والعقل
 بالد من الناس ويكون املسلمني كل وتشمل اجلهاد، جبهة تسمى ثالثة جبهة

  . أوهلم احلرمني
 وفوق االصطناعية األقمار فوق تعاىل وأنه باهللا يؤمن كان ومن
  .ذلك حتت كان مبا يبايل وال اجلهاد إىل فليبادر ،والطائرات الصواريخ
 قبل اهللا كتبه الذي األجل يقدم ال اجلهاد وأن اهللا بقدر يؤمن كان ومن

  .اليهود قتال عن يتقاعس فال واألرض السماوات خلق
 وما جستا وقانون الدم خارطة أمريكا وضعت ملا دينهاجم كنا ولو

  .أعظم خفي
 كونغ الفيت عصابات فهل بفيتنام زميتهم يعترفون مجيعهم واألمريكان

  .وأصرب؟ منهم أقدر الشمالية كوريا وهل املسلمني؟ من أقوى
 ذهب ملا- إسرائيل من النصريية حنمي أن قومي بدافع نستطيع وكيف
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 ال القدس، حنرر أن إمياين بدافع نستطيع وال -ةسوري إىل السعودي اجليش
 وبيت عامة الشام وفضائل اليهود قتال يف صرحية واألحاديث اآليات سيما

  .خاصة املقدس
 اإلعالم وسائل مسته ما حلماية سورية إىل السعودي اجليش ذهب وقد
 من القدس إلنقاذ يذهب ومل األسد حافظ الشقيق األخ آنذاك السعودية

  !.هودالي قبضة
 حكم فما مثال بعثي جمرد هو بل نصرييا ليس األخ هذا أن ولنفرض

  البعثيني؟
  :مثل شعاراته لنتأمل بالعدل البعث حزب على حنكم لكي

  ثاين ماله دينا وبالعروبة   له شريك ال ربا بالبعث آمنت
  ".وحدة، حرية، اشتراكية"، وشعار )الوطن إال إله ال (قول ومثله
 ميشيل" احلزب مؤسس إىل وانظر ،"القدر تتحدى امليج طائرات "ومثل

 كمال "نفسه مسى الذي" كوهني إيلي "اليهودي العضو وإىل النصراين "عفلق
  ."ثابت أمني

 تدمر سجن فحسبك األخ هلذا العملية اجلوانب بعض معرفة أردت وإذا
  .جهل أيب عروبة يف وال عروبته يف نشك ال أننا على ،صيدنايا وسجن

 عون ميشال وحضور الطائف مؤمتر بعد املوارنة عروبة يف نشك ال كما
 لقوا الذين العرب النصارىومثله  ،هـ١٤٣٨ رجب يف املنعقدة عمان قمة

 حلماية السعودي اجليش وذهاب تغلب، بين نصارى أو! مؤتة يف املسلمني
 ليس القتال وأن ممكن للجهاد ةضعري جبهة تكوين أن على دليل األسد

 وقد خمطئة، كانت بوصلتنا لكن القدس حلررنا أردنا لو اوأنن مستحيال،
 ةحقيق ألعرف السعودي واجليش السوري اجليش بني  االتصالضابط قابلت
  .احلال

 لفظي السعودي اإلعالم عليه كان وما  اليومإليه ندعو ما بني والفرق
  .جهادا نسميه وحنن ثورة ذلك يسمون فهم ،اصطالحي
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 أعلنت فقد رمسيا، ووارد عمليا كنمم القدس لتحرير والذهاب
 أمحد العميد لسان على هـ،١٤٣٧ سنة بشار لقتال استعدادها السعودية
 احلر السوري للجيش تأييدها السعودية وأعلنت احلزم، عاصفة بعد عسريي،
  .القدس؟ إىل متجهة البوصلة تكون ال فلم بالسالح وأمدته ،معتدال باعتباره
وممن الكبائر ملن جياهد ع العربة قبل احلن وض صان اشترط اخللو

الكفار، فإن اجلهاد نفسه مكفر ملا يرتكبه اإلنسان، ولكن ال جياهد أحد 
  .لينشر بدعته أو كبريته، فذلك من أعظم الدعوة إليها

 التتار لقتال كلهم الناس استنفر اهللا رمحه تيمية بن اإلسالم وشيخ
 اليهود لقتال املسلمني كل نستنفر أن اليوم وجيب بالنصر، ووعدهم

  .السنة ألهل القيادة تكون أن واملهم وامللحدين، والنصارى
 ال: يقول حاله ولسان تعجيزية شروطًا للجهاد يضع الناس وبعض

  .أبدا جتاهدوا
 وإن ،هادنوا اهلدنة يف املصلحة أن ارأو وإذا جياهدون اإلميان أهل ولكن

 لنا وأباح عنا وخفف اهللا رمحنا دوق ،ااهدون هلا جنح للسلم الكفار جنح
 الكفار، مكر من ختلصا الضرورة عند عباس ابن قال كما باللسان التقية

 صدق وقد ،)نااعن قد هذا إن (األشرف بن لكعب قال مسلمة بن وحممد
 أن نستطيع وهلوهل تنال اجلنة بال عناء،  ،عناء دار إال الدنيا وهل ،واهللا
 جناهد إمنا وحنن عبادته، وحسن وشكره ذكره ىعل يعيننا أن دون اهللا نعبد

 بيننا يشيع والغرب خنافهم، ال لكن احلذر من به اهللا أمر مبا نعاملهمو الكفار
 الشيطان سيدهم صاح وقد هلا، مامضخ) املؤامرة نظرية (وتثبيطنا إلخافتنا

 ال أم بذلك املفتونني بعض إميان ومن ،)مات قد حممداً إن (أحد يوم
 ومؤامرة لعبة هذه: يقولون بل األزمات، به وحتيط ينهار الغرب أن نيصدقو

، وليس حراكا شعبيا ال يستطيعه ةيغرب مؤامرة جعلوه العريب الربيع حىت! منه
  .الغرب

 واهللا الدخل، مصادر وتنويع الثروة زيادة هو املسلمني هم أكرب وجعلوا



 

 

٢٢٢٤ 

 املكاسب أعظم له اختار فقد  لنيبل كتبه ما الثروة أعظم جعل تعاىل
 يدفعه وما ،الغنائم الرزق هذا ومن رحمه، ظل حتت رزقه وجعل وأعالها
 وقرونا، أعواما الكفار بنيهي ما على ساعة يف واحلصول األسرى ملفاداة الكفار
 كالنفط نافدا وليس مال لبيت ثابت مورد هو مما ذلك، وأمثال والفيئ
  .والغاز

 ملوسى إسرائيل بنو قال كما ويقولون اجلهاد عن ينكلون ال واملسلمون
/   0   1﴿ السالم عليه  فكانت ،]٢٥: املائدة[ ﴾ +   ,   -   .   

 وجاء الناكل اجليل ذلك فيها فين سنة أربعني الصحراء يف تاهوا أن عقوبتهم
 خلدون ابن العالمةإن  مث موسى، فىت مع املقدسة األرض دخل خشن جيل

 اخلشونة وأن هالكها عوامل أعظم من الترف أن فوجد األمم أحوال استقرأ
  .لرقيها العوامل أعظم من

 ،)املعتدل اإلسالم (أمريكا تسميه ما إىل حتما يقود اجلهاد وترك
 مؤسسة تكتب ماذا يعلم والكل ،الستعمارها التبعية هو عندها واالعتدال

 وخزانات حبوثها ومراكز أمريكا رؤساء يقول وماذا ذلك، بشأن" راند"
  .مباحثها تصنف وكيف خمابراا تكتب وماذا رها،فك

واإلسالم املعتدل عندها هو اإلسالم األمريكاين الذي يؤمن بكتام 
الفرقان احلق وال يتبع كتاب اهللا، ويعمل باألناجيل األربعة اليت ال قتال فيها، 

 وعلى ذلك سار مبارك ،وهو ما دعا إليه األغا خان مث أمحد القادياين من قبل
  .لصباح وأوالده مع اإلجنليزا

واألمريكان يريدون أن نرتد على أعقابنا وننتكس إىل كفرهم 
  .وجاهليتهم، وأن يفتنونا عن بعض ما أنزل اهللا إلينا وأورثنا إياه

 نكتفي وأن ،املنعزل السليب اإلسالم من األمريكان عند مانع وال
 الكعبة نعظّم أو اماحلر املسجد نوسع أو املصاحف ونوزع والصيام، بالصالة

 رهبانيات فيه كانت الذي النحو على صوفية أو شيعة نكون وأن الشريفة،
 جناهد، أالّ هو عندهم واملهم وأخواا،) والبندكتية الدومنيكانية (النصارى



 

 

٢٢٢٥ 

 نعمل وأن معها العالقات نطبع وأن الوجود يف إسرائيل حبق نعترف وأن
  !.بالتكنولوجيا دوننامي فسو وهم باملال ومندهم لليهود خدما

 يف احمللية الفوضى فهل املخادعة، األمريكية السياسة أهداف أحد وهذا
 وليست كله والغرب) خالّقة (أمريكا تسميها اليت الفوضى من جزء اليمن

  !.متبعة سرية وسياسة منافقة علنية سياسة له وحدها أمريكا
وم على النفاق وغة، تقاوالسياسة املتبعة له هي سياسة ميكافللية مر

واخلديعة واهليمنة، وهو يف كل األحوال ظامل معتد يكره اإلسالم، ومن مل 
يصدق هذا الكالم فليأخذ كالم الذين يعرفون الغرب على حقيقته وجالسوا 

م التقارير عنه، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماءه وجاء
وي علي عزت بيجوفيتش ورئيس وزراء ماليزيا حماضر حممد والرئيس البوسن

والسفري األملاين السابق مراد هوفمان، ومن أراد ان يعرف حقيقة السياسة 
رودويلفو " األمريكية من غري املسلمني، فليستمع إىل ما يقوله الرئيس الفلبيين

 علما بأنه ليس معاديا ألمريكا كالرئيس الكوري ،عنهم" روا دوتريت
  .الشمايل مثال

ظنون أن سياسة الدول العظمى جتعل يف اعتبارها واملخدوعون هم من ي
 وإمنا تستغل ذلك ألسباب ،)جرائم حرب(حقوق اإلنسان أو تأبه ملا يسمى 

  .سياسية، حىت ما تقدمه من مال له أسباب سياسية
أرض الشام عامة وفلسطني خاصة أرض مباركة، وفيها ومن املعلوم أن 

الت وأرض املالحم، وفيها آثار مدهشة وحضارات متعاقبة وهي أرض الرسا
 ويأيت ، وعليها تنافس بل تصارع االمرباطوريات عليه السالميرتل عيسى

 وهي أرض احملشر واملنشر وفيها بركة ليست يف ،إليها يأجوج ومأجوج
 وهو ،غريها وحىت شجرها مبارك وزيتها مبارك وفيها ما هو أعظم من ذلك

 أن تكون مهاجر نبينا إبراهيم  فال عجب،العبقريات الفذة والعقول املبدعة
 ومنطلق جهادنا لقتال كفرة أهل ،عليه السالم ومسرى نبينا حممد 

با، وفلسطني التارخيية ال تصل وني حىت أورصالكتاب واملشركني من ال



 

 

٢٢٢٦ 

 ألف كيلوا أي مثل مساحة كثري من الدول األوربية، )٣٠(مساحتها إىل 
نواع الفاكهة واخلضروات، وباجلهاد ولكنها مباركة تزخر باملدن التارخيية وبأ

بكل أنواعه تكمل بركتها وتزداد قيمتها حىت من اشتهر بالفسق من الشعراء 
  :جتد أروع قصائده ما قيل فيها، وقد قال نزار قباين مثال

  إىل فلسطني خذوين معكم** أصبح اآلن عندي بندقية 
  .إخل... أرض الروايب اخلضر واحلجارة الندية

 وكل ما  وحمفظة عمهأمه حقيبة ا أن بيع ألجلهاوهي تستحق حقً
ذا كانت األرض إميلك، وكل شرب من أرض اإلسالم يستحق البذل فكيف 

  .املباركة
  .وتستحق أيضا منه عاطفة وإن كانت قومية ملا زار غرناطة

 بل ،حنن ال نستسلم: " كما قال عمر املختار رمحه اهللاوهذه األمة
  ."ننتصر أو منوت

ني من قُتل من املسلمني ومن قُتل من اليهود، ومعلوم أنه وال سواء ب
لوال تسول اليهود للغرب، وعلى رأسه أمريكا وأتباعها من صهاينة العرب، 

  .ما بقيت دولتهم يوما واحدا
  :ولذلك حنن نطالب املسلمني بأمور

 تعترف دامت ما ،معها والتعاون الفلسطينية السلطة إعطاء ترك -١
  .بإسرائيل
  .بإسرائيل اعترف من وكل الصهيونية احلكم أنظمة إعطاء ترك -٢
  . الفلسطينينيللمجاهدين للتربع مكان كل يف اال فتح -٣
 أن ثبت وإذا ااهدين، ضد مشاهدة أو مقابلة أو كتابة أي حظر -٤
 مشكور، عمل فهذا ااهدين به وتدعم الشعب من املال جتمع مالية مؤسسة

 .عليه والثناء به اإلشادة ينبغي بل ذلك بببس أحد سجن جيوز وال
والغربيون على املستوى الثقايف يعاملوننا باحتقار وازدراء شديد 

كتب عن العامل الشرقي دون " هيجل"ويكفيك يف ذلك أن كبري فالسفتهم 



 

 

٢٢٢٧ 

ينظر إىل " برتراند رسل"أن يذكر اإلسالم، كما أن فيلسوفهم املتأخر 
 .من األديان البدائيةاإلسالم نظرة قاسية ويعتربه 

 ويقول إن للمسيحية الفضل ،ووزير التعليم الربيطاين يفتخر بالنصرانية
حيث جعلت اإلنسان مسؤوال عما يفعل وجعلت ! يف تقدم الغرب وتفوقه

  !.اهللا يهتم بكل فرد
ثقفيهم العدل والرجوع للمصادر األصلية وتوثيق وحنن نريد من م

 يةاألقوال والتحلي باألمانة العلم
تقدم الغرب إىل " ماكس فيرب"وعزا الباحث االجتماعي املشهور 

ما يفعله بني دين اإلسالم وبني  حىت إذا أرادوا أن يفصلوا ،الربوتستانتية
إن اإلسالم دين عاملي عظيم يدعو للتسامح والتعددية واحترام " قالوا ،الغالة

 قال التتارا  كميكون أن قوهلم هوة ، أي أن غاي"اآلخر وال يعادي الغرب
  ".رجالن عظيمان حممد وجنكيز خان" :من قبل

  إا منبع األنوار حيمون الكنيسحىت فرنسا اليت يقول العلمانيون عندنا
 وترتع غطاء الرأس عن ، وينسبون كل احلوادث فيها للمسجد،اليهودي

  .املسلمة ومل ترتعه عن يهودية قط
سلمني قدميا وحديثا، على امل" إف يب آي"وتتجسس املباحث األمريكية 

  ".سبتمرب" أيلول ١١أي حىت قبل أحداث 
أا ضد اإلسالم، والعدالة األمريكية والغربية " السي آي ايه"وال ختفي 

  .يعرفها كل مسلم
أما يف اال االقتصادي فاألمر جلي لكل ناظر، وحسب املسلمني أن 

ركات الغربية وإذا اختارت الش. يكونوا وكالء حمليني للشركات الغربية
تاجرا مسلما ليكون وكيال موردا ملنتوجاا، هنأه الناس وعدوا ذلك فوزا 

  .عظيما
خذ مثال لذلك الشركات أو احملالت التابعة لشيين وبوش وترامب 

  .ورامسفيلد وأمثاهلم يف الرياض وجدة والشرقية وغريها



 

 

٢٢٢٨ 

ترهوم، سن:  إن من حمالت ترامب بالسعودية-واهللا أعلم-ويقول الناس 
ويقال إن له مشروعات !! وسنتر بوينت، وسييت ماكس، وتيلونيك اليف

  دارة الفنادق جبدةإلجتارية كثرية يف السعودية ومنها شركة 
 أو أنه قطع ،وال بد أن يعلن الوسيط احمللي املباشر أنه ال علم له بذلك

  .عالقته مع ترامب
على جمتمعهم والغربيون جيهلون واقعنا ويقيسون جمتمعنا املسلم 

الرأمسايل، وأحد الغربيني يف السعودية ملا رأى كثرة املطاعم اليت تبيع الرز 
أكرب شركة سعودية هي شركة الرز البخاري حيث أن هلا "البخاري قال 

  !!.فروعا يف كل شارع
  .فقل يل بربك هل هلذا الغرب غري اجلهاد؟

األمريكي املسمى ومن األخطار الكربى اليت دد بالد احلرمني القانون 
قانون جاستا، وله تبعات كثرية غري مسألة املليارات اليت تطلبها أسر ضحايا 

١١/٩.  
وال يكفي سحب األرصدة السعودية يف أمريكا، وال االستثمارات 

شعني، بل ال بد أن يطالبوا أيضا بتجميد مال شركة  جشع اجلإلشباعهناك 
احلكومة السعودية إمنا اشترت وال سيما وأا شركة أمريكية، " أرامكوا"

 وإذا مجدت أمواهلا أي ،م، وال متلك الشركة نفسها حبكم القانونهساأل
  .حمكمة أمريكية فال يستطيع أحد أن يفك ذلك إال عن طريق احملكمة نفسها

 األرصدة والظاهر أن احملاكم األمريكية لن تكتفي بكشف حساب
لب بكشف حساب البنوك  البنوك األمريكية، بل سوف تطاالسعودية يف

السعودية، وليست اإلدارة األمريكية والكوجنرس األمريكي، وأسر ضحايا 
 ولن !سبتمرب ومن يستأجروم من احملامني على الدرجة اليت نظن من الغباء

  .جيدي تعليق األمل على ترامب
واألمر أشهر من أن يذكر على املستوى العسكري، منذ أيام اللنيب 

  .لصومال وأفغانستان والعراقوغورو مث غزو ا



 

 

٢٢٢٩ 

وهكذا يكون اجلهاد بدءاً باملقاطعة أخصر طريق حلماية األمن ومقاومة 
  .ارمني

  . ذا االعوجاج فكرهادام ومن املستحيل أن ننجو من م أمريكا ما
وقد قال أحد األمريكيني يف احلرب العاملية الثانية جيب على أمريكا أن 

 فيها كل اليابانيني، فقال آخر اليابانيون تفتح معسكرات اعتقال جتمع
مواطنون صاحلون مل يرتكبوا حىت اآلن أي عمل خترييب، فرد عليه األول 

إن حقيقة عدم " :برسالة أرسلها إىل وزير احلرب األمريكي يف حينه وفيها
 على حدوث أعمال ختريبية حىت تارخيه هي بذاا باعثة على القلق، وداللة

  ."مال سترتكبأن مثل هذه األع
وذا املنطق يتعامل األمريكيون مع املسلمني، فكيف ميكن التخلص من 

  املشكلة إذا كان عدم كونك إرهابيا هو نفسه دليل على أنك إرهايب؟
وليس لقب إرهايب هو اللقب الوحيد بل للمسلم عند األمريكيني غري 

قري، عدو أبله، أمحق، غيب، حاجي، زجني، ح(املسلمني ألقاب أخرى منها 
  .إخل ...)احلرية، مبذر، مبغض الدميقراطية، يستحق محلة صليبية

كم بئر نفط متلك؟ وكم لديك من : وإذا رأوا عليك ثوبا سألوك
  .اجلمال لتركبها؟

وقد ال يشعر ذا من يتخلق بأخالقهم، ولكن يلمسه من يتمسك بدينه 
  .ويلتزم بتعاليمه ويعتز ويته

مكتوبا يف جوازه من كان نه إرهابيا، حىت  حلية يعدوذاوكل من كان 
نصراين أو يهودي أو هندوسي أو سيخي أو هسبانيويل من سكان (أنه 

  !).أمريكا اجلنوبية
وإذا حاول املسلمون بناء مسجد برخصة قانونية يف مااتن فإن القس 

يهدد مبظاهرة عارمة حيرق فيها املصحف الشريف يف " جونز"األصويل 
  .فلوريدا

ن يف هذه البالد شعارنا مع ال إله إال اهللا هو السيف يف العلم بل إن وحن



 

 

٢٢٣٠ 

 وهذا عند األمريكان كافالشعار األكثر استعماال هو السيفان والنخلة، 
لتصنيفنا إرهابيني وإن اإلسالم إمنا انتشر بالسيف، وال يفهمون السنة الربانية 

ك كثرة املساجد يف اقتران السيف بالكتاب والقوة باحلق، أضف إىل ذل
عندنا، واحترام لعلماء الذي يفسرونه بأن للمؤسسة الدينية تأثري كبري على 

  .السياسة اخلارجية
وقد جرب الغرب معنا كل حيلة مث إنه فطن إىل نقطة الضعف عندنا 
وهي هذه السذاجة حبيث يسكر أحدنا من زبيبة ويتعلق بالوهم، وهذا ما 

  !. داهيةاجيعل الغرب يبدو ذكي
 وازدراء شديد وال بد من جهاده الذي ةالغرب يعاملنا بعنصرية مقيتو

يبدأ باإلعداد، واملعتدل يف اللغة اإلجنليزية هو األشقر فإذا كنت أسود الشعر 
مثال فأنت ملّون ولو كانت بشرتك بيضاء، وأنت عندهم هجني أو خالسي 

  .-عياذا باهللا-إذا ثبت أنك يهودي اللون إال 
ويقولون . بدو، ويسموننا احملمديني، ويسموننا األتراكوهم يسموننا ال

وإننا إرهابيون نفجر من " األبيض" هكذا ،إننا وثنيون نعبد احلجر األبيض
ننا نركب اجلمل يف تنقّلنا بني املدن والزلنا نركبه بني الرياض إعدانا، و

  .وجدة
وإننا نعتقد أن الشيطان باض ثالث بيضات، خرج النصارى من 

 ويقولون إن ذلك يف القرآن يف سورة البقرة، وإن املرأة يف القرآن إحداها،
  !مظلومة حمرومة

  .ويقولون إن عندنا ثروة ال نستحقها ويقولون إننا أغبياء ال نفهم شيئا
. وملا أرادوا أن يقدموا ألحد امللوك هدية أهدوه علبة من متر كاليفورنيا

  .ئةوهو عندهم أجود نوع وعندنا من األنواع الردي
وال أطيل يف تصورهم عنا واخلالصة أنه ما من نقيصة إال وجيعلوا فينا 
وما من حسنة إال وجيعلوا يف اليهود، وأنا ال أعجب هلم فهم عدو ظاهر 

 وإمنا أعجب ممن يعطيهم املال، أو يواليهم ويثق م، ويقول ،وكذبه تارخيي



 

 

٢٢٣١ 

  .إنه مؤمن موحد يعمل بكتاب اهللا
سة حكيمة وضرورة اجتماعية وعمل وطين ملن أراد الء سياؤفجهاد ه

  .الوطنية أو عمل قومي ملن يقاتل عن أحساب قومه
وباجلهاد يتبخر خداع الصهاينة لبقية اليهود فضال عن غريهم، وحتمية 

  . زوال إسرائيل يتوقعها الصهاينة أنفسهم ولذلك ال يهاجر إليها بعضهم
 برئاسة )ج١٩٤٨( يف ـه١٣٦٨ سنة الصهيونية الدولة تأسيس وعند

 اليهودي احتفاظ جواز على ،التأسيس ميثاق إعالن نص "غوريون بن"
 ال الدول تلك إىل أسرهم رحلوا الدويلة هذه قادة إن مث األصلية، جبنسيته

 حال هذا بالصواريخ، احملتلة املدن ورمي االستشهادية، العمليات بعد سيما
  أصال؟ إسرائيل إىل يهاجر مل مبن فكيف الصهاينة املهاجرين
 يهاجروا أال اليهود فيها ينصح قصيدة، اليهود الشعراء أحد نظم وقد

 القصيدة عنوان وجعل" إسحاق "مساه مبن عن املهاجرين  وكىنإسرائيل إىل
  ).إسحاق يا خدعوك(

 قبل اخلداع، هذا عن بالتعويض" نتنياهو "الذهب عبدةُ يطالب ولذلك
 اليت البالد، من هلم اهللا يشاء حيث إىل ةالصهيوني الدولة من يهاجروا أن

  .فيها يأمنون
 أن آن لقد األمريكي، لليهودي اإلسرائيلي اليهودي يقول أيضا ولذلك

  !!لكم ندفع وحنن إسرائيل إىل أنتم تذهبوا
 كان إذا -العربية اجلامعة يف كبري أستاذ وهو- الثالث اليهودي وقال

  . شيء كل من عندي أقدس احلياة فإن القدس من االنسحاب هو األمن مثن
 أرض غري اليهودي قتل جيوز أرض أي يف: الرابع اليهودي وتساءل

  إسرائيل؟
 يتقون كيف املدرب علمهم إذا تدرييب برنامج يف وهم يهربون واجلنود

 واحدا فلسطينيا جتد ال بينما الرعب قلوم يف اهللا قذف وهكذا السكّني،
  . ولو كان طفالبالصدمة ميوت



 

 

٢٢٣٢ 

 ما يذكرون الناس يزال وال العرب أو الغربيون الصهاينة نصرهمي امنوإ
 لكي بالسالسل اليهودي اجلندي يقيدون حيث مثال الكرامة معركة يف رأوه

 املنافقني، منوكذا أولياؤهم  اجلبناء هؤالء من املسلمون خياف فال حيارب
﴿@   ?   >   =   <   ;   :    G   F   E   D   C   B    A

 HQ   P   O   N   M   L    K   J   I  ﴾ ]١١:احلشر[.  
 z   y   x   w   v   }   ﴿ بآية ذلك بعد شأنه جل قوله وتأمل

¡   �  لتطوير اإلسرائيلية احملاوالت إىل وانظر ،]١٤:احلشر[ ﴾|   {   ~   
 واألردن غزة وبني اليهود بني ليحول العازل اجلدار وبناء" مركفا "دبابة

 ينذرهم للمستوطنات الفلسطينيني اقتحام أن غري االلتفافية قالطر وإنشاء
  . ترعبهم األقصى املسجد يف املرابطني وتكبريات بالويل

 من أي ،مثلهم املقابل وجدوا ولكنهم دائما، مذعورون جبناء فاليهود
 هو احلل وإمنا إليهم، بالتقرب أمريكا يسترضي منكذا و منهم ينسق

 قالت وقد ينصفنا، كي األمن لس كوىالش استمرار وليس جهادهم
 جملس قرارات كل من فاعلية أكثر واحدة رصاصة إن: (مائري اجولد العجوز
  .كذوبة وهي وصدقت ،)األمن

 وتابعها إيران إن: مثال) واإلخبارية كالعربية (السعودي اإلعالم يقول
 وتعلن السياسية، ملآرا جسرا الفلسطينية القضية تستخدم الالت حزب

 أمريكا مع عالقاا به تغطي لكي" إلسرائيل املوت ألمريكا، املوت"
 مثله؟ أنتم تفعلون ال فلماذا كذلك األمر أن هب نقول وحنن وإسرائيل،

 عن هم رفعوه إذا ،صدق عن الفلسطينية املقاومة شعار ترفعون ال وملاذا
  .كذب؟
 للسياسة نيتابع تكونوا أن بد وال منكم، ودهاء حنكة أكثر إيران أن أم

  !.األمين وتنسيقها الفلسطينية السلطة ملطالب ومؤيدين األمريكية
 االنتفاضة تكون أن االعتدال يعين فهل متطرفة دولة إيران كانت وإذا
  .العربية؟ قالت كما عدوانا الفلسطينية



 

 

٢٢٣٣ 

 من أما ذلك يعين أال سعوديتني" وصنافري تريان "تارجزي اكانت وإذا
 شرعا ذلك من منعهم جيب بل فيها اإلقامة لليهود جيوز ال اليت العرب جزيرة

  .)دينان العرب جزيرة يف جيتمع ال( : الرسول قول مبقتضى
 يسميه الذي العقبة خليج يف حرية بكل اإلحبار شرعا إلسرائيل جيوز فال

 أن أم" اشرالرش أم الفلسطينية التسمية ألغوا أن بعد ،"إيالت خليج "اليهود
 ،"ديفيد كامب "اتفاقية معاهدة يف طرفا السعودية تكون لكي حيلة درجم هذا
   ولكي خيدم مشروع نيوم؟!إسرائيل؟ مع مباشرة حدود وهلا

 عن مينع الذي رفح معرب يقفل وهو السيسي نظام ندعم وكيف
 الذي وهل واخلضروات، الفواكه من واألطنان املعتمرين آالف السعودية
  .فلسطينيون؟ إرهابيون مصر يف السعودي األعمال رجل اختطفوا

 ما مع الشيخ شرم إىل السفر يف السعودية اخلطوط استمرار يعين وماذا
 قبل سببها ندرأ أن جيب أم الكارثة تقع أن أفننتظر أمنية؟ خروقات من فيه

  .وقوعها؟
 روالفولكلو واالختالط بالغناء وليس احلقيقية، قيمتنا تظهر وباجلهاد

 التقين والتأخر نعيشه الذي االحندار هذا من وبالرغم يقال، كما الشعيب
 متقدمة، تسمى اليت الدول من وأرقى أفضل جمتمعاتنا يف الناس جند امللحوظ

 ألقوا ملا وهم ،غناهم من خري وفقرنا علمهم من خري جهلنا أن جند كما
 يكن ومل ،إسكافيا يكون أن آينشتاين متىن هريوشيما على الذرية القنبلة

 أشك ولست إلقائهما خرب مسع ملا تقيأ إنه يقول اآلخر ملخترعوا فيزيائيا،
 من رقيا أكثر ونجكوشيتا دكا أو واحلديدة صنعاء سكان أن واحدة حلظة

مع أن كثريا من املسلمني  أجنلس، ولوس وبوسطن ونيويورك واشنطن سكان
  .جهلة أميون

 وملزيد نياملسلم بني والترابط للتراحم دافع فهو الفقر أما العلم يف هذا
 السلف أحد عنها قال اليت اهللا على التوكل حقيقةو والثبات الصرب، من
 ،"دينار وال درهم البيت يف ليس أهلي يل قال إذا اهللا يف ثقة أكون ما أكثر"



 

 

٢٢٣٤ 

 اهللا لطف الدكتور األستاذ حتدث وقد ،)التوحيد نظام التوكل (اجلنيد وقال
 أن تدعي أمريكا لكن الناس، سؤال ترك: هو التوحيد أساس عن خوجة
  .مفرطة مثالية الناس سؤال ترك وأن واقعية ذلك

 لو: "املسلمني ألحد سابق أمريكي ديبلوماسي وهو نيومن قال وقد
 صرب إىل فانظر ،"بعيد أمد من ا العترفنا كاليفورنيا حتتل إسرائيل كانت

 وسائل،وال اإلمكانيات قلة مع النصر حتقيقهم بل احلصار واحتماهلم غزة أهل
 حفر معرب يغلق السيسي وأخاه ،سامل أبو كرم معرب يغلق نتنياهو أن وكيف

 األردن إىل احملتلة األراضي من يعربون الذين بأن القول يقتضي العدل أن مع
 عميلها من أخف فإسرائيل مصر، إىل غزة من يعربون ممن بكثري أكثر

  . السيسي
 كما ،غزة يف مطار أو ناءمي فتح رافضا االحتالل مع أيتواط مازن وأبو

 ذلك ومع منعه أسياده يريد ما غزة عن ومينع نفسها،" أوسلو "اتفاقية نصت
  . اجلهاد مثرات من وهذا ،السنوات هذه كل صامدين صابرين غزة أهل جتد

 ،به االشتباه فور فلسطيين كل بقتل نتنياهو يأمر كيفولست أدري 
 املصاب إسعاف ومينعون ملراسلني،ا أمام اجلريح ااهد على اليهود ويجهز
 أراد وإذا النفس؟ عن ودفاعا حتضرا ذلك ويكون ميوت حىت يرتف فيظل
 اإلسالمية باألخالق التزم مع اآلفاق شذاذ من دياره احتل من جياهد أن أحد

 الوسطى العصور بعقلية يفكر خمرب إرهايب إنه قالوا احلرب يف الفريدة
 واهللا اية، ال ما إىل والتباحث التفاوض يف مريست أن له وينبغي ؟!العدوانية

 فكيف السالم، عليه اخلضر خيرقها ألن مربرا غصبا السفينة أخذ جعل تعاىل
  ض؟األر اغتصب من

 االنتفاضة، قيام مينع الذي فهو -عندهم- الفلسطيين املتحضر أما
 لليهود ويقول السكاكني، منها ويستخرج املدرسية، احلقائب ويفتش

) ٢٠٠ (من أكثر أحبط بأنه األمريكي اإلعالم وسائل يف ويفتخر" ينجربو"
  !.شغب أعمال االنتفاضة ويسمي احملتلني اليهود، ضد عملية



 

 

٢٢٣٥ 

 العميلة، السلطة مع يقف من هو املعتدلني العرب البواسل من واملتحضر
 ومن إرهاب عنده هو بل إعالمه يف اجلهاد يذكر والويؤمن بصفقة القرن، 

  !!فمتطر يؤيده
من الطبيعي أن أمريكا تطعن يف اجلهاد وال تريده بل تريد أن يظل و

الح املسلمون عالة عليها وال ينتجون شيئا أو يصنعون شيئا قط السيما الس
 االستمرار األمريكية الشركات أرادت إذا أما، إذ أن إنتاجه نوع من اإلعداد

 األزمة، طريف لكال حالسال تبيع لكي هو إمناو اليهود جلهاد ليسف احلروب يف
  .]٦٤:املائدة[ ﴾ à   ß   Þ   Ý   Ü   Û﴿ :اهللا قال

 اإلسالم على نكن مامل خمادع وإما لنا عداوته يف صريح إما والغرب
 تتوحد أن وهو قبل من" اليبنتز "به طالب مبا بسمارك طالب فقد األمريكي،

 بريطانيا وكانت اإلسالمي، أي" التركي اخلطر "أمسياه ما ملواجهة أوربا
 سراً ولكنها ،العثمانية الدولة مع بأا تظاهرت حيث ذلك من أخبث

 مث كامبل بوثيقة الفعلي التقسيم وابتدأ ،واالنتداب للتقسيم اخلطط وضعت
 إىل تسعى أمريكا زالت وال االنتداب، صكوك مث بيكو سايكس اتفاقية

  .التقسيم
 مقدمة يف وجيعلهم ،التجنيد على اآلريني البيض غري جيرب كان والغرب

 وضعاف واملنافقون اهلندوس، من كثري وكان املعادية، لأللغام طعما جيوشه
 اإلجنليز ويسميهم بذلك، يرضون املرتزقة وعموم املسلمني من اإلميان

 من كثري كتبه ما وهذا ،اجلرحى أو القتلى من حيسبوم وال ،"سباهي"
 ويعرفه اإلجنليز لبعض ابلتهمق أثناء" هيجل عنه وحتدث اإلجنليز، الضباط
  .اهلنود من كثري عنه وكتب األفريقية والدول إفريقيا يف األخوة

 استأجروا العراق على اعتدوا فلما كذلك، األمريكان فعل وقد
  ).ووتر بالك (شركة مثل املرتزقة جتند خاصة، شركات

ومل يقف األمر عند وعد أمريكا إخراج البترول من املعركة، بل صرح 
ير النفط السعودي ملا أعلن صدام حسني أنه سيقطع النفط عن أمريكا، أن وز



 

 

٢٢٣٦ 

  !.السعودية مستعدة لتعويض أي نقص يف النفط
 وأذعن الغرب لبعض املطالب ملا قطعوا ،وإمنا حتسن سعر النفط نسبيا

م على كنوز هـ، ورأى الغرب بنفسه أن حضارته إمنا تقو١٩٧٣النفط عام 
  !!الشرق

فط عن أعداء اإلسالم من أهل الكتاب وجدنا دوال وإذا قطعنا الن
  شيئا، فأين اإلرادة؟ ومىت جناهد؟وشركات أخرى تشتريه ولن خنسر 

 ستدلن املستمر اإلعالمي والتأثري املسبق االنطباع على وباالعتماد
 "أكرب اهللا" قال فاعله بأن ،وإسالمي إرهايب العمل أن على الغربية املباحث

 يف ارمني عتاة وهل يقوهلا، أن كافر أي على يصعب وهل التنفيذ، عند
 ال شخصيام وخيفون القطار ويسرقون العملة يزورون الذين الغرب

  ؟"أكرب اهللا "قول يستطيعون
 ينتظرون أال علماؤها؟، أو الشرعية احلكومات ذلك يف تتبعهم وكيف

  األقل؟ على التحقيق نتيجة
 متد اليت اخلريية واألعمال تماعيةاالج املراكز بإنشاء الناس بعض خيدعو

 املسلمة الشعوب مساعدة جيب أنه مع ،اإلنسانية باحلاجات املنكوبني
 واهلرسك البوسنة مسلمو قال وقد بالسالح بل ،فحسب بالغذاء ال املنكوبة

 سالحا أعطونا للصرب؟ تسمنونا أن أتريدون "الغذاء يعطيهم ملن قدميا
 وبورما واليمن والعراق الشام يف اخلطأ كذل تكرار يصح فال ،"به نقاتلهم
  .وغريها الوسطى وأفريقيا
 اإلخوان قول صدق على دليال البحرين أو لليمن اجليش إرسال ليسأمث 

 ترك من (القدمية القاعدة صدق وعلى أردنا، لو اجلهاد نستطيع إننا" الغطغط"
 جليشا عدد يف الناس اختلف ومهما ،)وجهه لغري عمله اهللا لوجه العمل

 أن يف احلديث صح وقد ا،ألف ١٢ عن يقل إنه قط أحد يقول فال السعودي
 من ألف مئيت من صحايب آالف ثالثة وأين قلة، من يغلبون ال ألفا عشر ثينا

 قوات يسمى ما أن ريب فال بالكثرة العربة كانت وإذا ،ةمؤت يف النصارى



 

 

٢٢٣٧ 

 املسلمني قتال ابينم عليه منصوصا اليهود قتال أوليس قليل، اجلزيرة درع
 يف أليس اليهود؟ لقتال الشمال رعد جنمع مل وملاذا حترميه؟ على منصوص
 بالفقر املشهورة بنغالديش من اجلثة ضخم وعطمت مبليون نأيت أن استطاعتنا
 من أفضل وبعضه تركه تكاليف من بكثري أهون اجلهاد فتكاليف والنحافة؟

  .بعض
 وهو فيه، نتخبط الذي املظلم قالنف من للخروج وسيلة خري هو واجلهاد

 اتمع، يعيشها اليت العفونة من والتخلص العزة على للحصول طريق أقصر
  .رهاباإل أسباب على والقضاء

 ولنجعل دعاة كلهم السفراء فلنجعل إيران معاداة يف صادقني كنا وإذا
 نياملدينت يف سيما ال مؤهل لكل متاحة الدعوة ولنجعل ،دعوة كله االعالم

 واجلامعات الشيعية املراكز إغالق علنا دولة كل من ولنطلب ملقدستني،ا
 للسيسي يعطى ما بعض نعطيها تطردهم دولة وكل ذلك، وأمثال الشيعية
 أكثر بني يقسم أن ميكن الرز من للسيسي يعطى مما الواحد فاملليار، وترامب

 القارة ماسي ال!! القارات اإلسالم يعم وبذلك افريقية أو آسيوية دولة من
  ).إفريقية (املستباحة املسلمة

 التوبة ينقصنا وإمنا اإلعداد، أنواع وال الرجال وال املال ينقصنا ال وحنن
  .والعزم واإلرادة

 جنب إىل جنبا األمريكيني قيادة حتت الناس بعض يقاتل من وملصلحة
 يف الصفان ويقف إيران؟ مع املتحالفة الشيعية واملليشيات سليماين قاسم مع

 السعودية للسفارة إيران إحراق ومعلوم جاستا، قانون مع واحد خندق
 ونقول بأمسائها، األشياء نسمي فمىت. للحوثيني وإمدادها مكة فيلق هاؤوإنشا

  قوميا؟ وليس عقدي إيران مع اخلالف إن
 ويعيش يف حقبة تتميز ،وينبغي أن نعلم أن العامل اليوم متغري الوالءات

وتقلباته يف اليوم الواحد واليت " ترامب"أخذ مثال ات، ملفارقبالتقلبات وا
  .أصبحت أقرب الدول إليه يف أوربا وحلف األطلسي ختاف منها



 

 

٢٢٣٨ 

فيجب علينا اإلعداد، فقد يكون من مفاجآته تقسيم السعودية وتقسيم 
 مهما ،املسلمني من جديد، وهو شخص متقلب املزاج متناقض السياسة

ت أو مجعوا له كل قادة العامل اإلسالمي ولن أعطاه بعض الناس من املليارا
 وهدفه احلقيقي العمل بقانون ،يطيعنا وينسى ما علمه أستاذه ستيف بانون

  .لب البقرة قبل ذحبها كما قالحيلكنه ) الوهابية(جاستا ضد من يسميهم 
ومن اإلعداد القنوت والدعاء والضراعة إىل اهللا ليحبط املؤامرات 

 أراد كارتر مهامجة إيران اصطدمت الطائرات األمريكية األمريكية ضدنا، وملا
بعضها ببعض وهزمتهم العاصفة، فكيف إذا أراد ترامب مهامجة السعودية 

  .ودعونا عليه
 إشغال الناس بالترفيه ،ومن اخلدمة ألمريكا يف هذه املرحلة العصيبة

إىل والسياحة والسينما ولعب الكرة وأشباهها والظن بأن سلعة اهللا رخيصة 
 اتباع الشهوات بنيدرجة أنه ميكن اجلمع بني رضا اهللا ورضا أمريكا، و

  !والفوز باجلنات
 وا استطاعت كوريا الشمالية ،والعامل ال يعترف إال بالقوة العسكرية

دد أمريكا وأخرست ترامب، وأصبح الغرب حيسب لتركيا أن اوسية 
من إمنا هي الدول ألف حساب، والدول الدائمة العضوية يف جملس األ

األقوى، وكانت بريطانيا العظمى ختشى الدولة العثمانية وقوة االخوان يف 
 وقوة املهدي يف السودان وقوة ااهدين يف اهلند ونيجرييا، ومل تنس أن ،جند

املسلمني هم الذين قتلوا ليشمان وغوردن، وموفيت وهزموا جيشها يف عمان 
ريكية ذاقت األمرين يف الصومال والعراق وعدن، مث إن اإلمرباطورية األم

  وأفغانستان فكيف لو أن املسلمني أعدوا العدة وجاهدوهم كلهم؟
قد يقول الغربيون كالعادة، إن حممد بن عبد الوهاب متشدد، وإن 
أردوغان إرهايب، فبماذا يتهمون الرئيس الفلبيين وهو غري مسلم؟ أهو أيضا 

دمة للغرب االهتمام بالكورنيش، وترك وهايب إخوجني قطيب، أوليس من اخل
  .جدة تتنفس حتت املاء، أو إسناد مشكلة تصريف سيول جدة إىل أرامكو



 

 

٢٢٣٩ 

وإذا كانت أرامكو تنجح يف تنفيذ املشروعات املتعثرة يف جدة وحائل 
  ؟ فلماذا ال تتوىل البلد كله،والرياض واخلفجي

شقر والعيون أمل نفقد الثقة يف أنفسنا ووضعناها يف أصحاب الشعر األ
  .الزرقاء، وعذرنا الدائم هو ختلفنا احلضاري

 وأخالقيا ومن اًمع ختلفها احلضاري متقدمة إنسانيوهذه األمة املباركة 
مظاهر تقدمها التماسك األسري والتكافل االجتماعي والسمو األخالقي، 
ولو منحناها الثقة ألبدعت، وميكن القضاء على غثائيتها بإحياء اجلهاد، 

  .ديها قوة احلق الذي هو أقوى ما يف الوجود، ولديها اإلرادة اليت ال تقهرول
 اهللا سبيل يف واجلهاد األمة إيقاظ عن عائقا احلضاري التخلف وليس

 من فيهم وكان والكافور، امللح بني يفرق ال من األولني الفاحتني يف كان فقد
 واملهضمات شاجلوار ير مل من فيهم وكان عدد، األلف بعد ليس أنه يظن
 يف األرز رأى ملا عجب وبعضهم احللوى، يذق مل من ومنهم قط، بعينه

  !.العراق
 ومن وقيصر كسرى مملكيت فتحوا ولكنهم اجلهل، من خري العلم ،نعم

 كلهم يكونوا مل الكرام الصحابة حىت علماء، كلهم الناس يكون أن احملال
  . وأيب مسعود وابن هريرة وأيب ومعاذ وعمر بكر كأيب

 تأكل السيارة وأن جنا، الربقية يف أن يظن هنا الناس بعض كان وقد
 سبيل يف للموت مستبسلون للجهاد حمبون ولكنهم ذلك وأمثال الربسيم،

 والتهذيب للتعليم يفتقرون وإمنا واملال، بالنفس للتضحية مستعدون اهللا،
  .والثقة

 استعداد ولدينا ،اروحي األمم أفضل نزال ال حاليا التقين ختلفنا وبرغم
 على اجلهاد ونفهم ،حقيقته على اإلسالم نفهم أن ينبغي وإمنا ،للجهاد
 .حقيقته

 يف املسلمني إسهام دائما نتذكر أن جيب األصل هي حضارتنا أن ومع
 املسلمني على تعتمد الغربية احلضارة أن ذلك ومن ،املعاصرة العاملية احلضارة



 

 

٢٢٤٠ 

 ويسموم النادرة والتخصصات الدقيقة ومالعل سيما ال ،األمور من كثري يف
 املناصب أعلى إىل يرقوم وقد الغربية اجلنسية ومينحوم املهاجرة، العقول

  :مثال ذلك فمن غريهم، جيدوا مل إن والدرجات
 ا جتد مل األمريكية الفضائية ناسا وكالةفاروق الدكتور يفوق أمريكي 

 .فيها كبريا منصبا إليه تسند الباز
 لن وأنه حالته من ميؤوس الفالين املريض أن األمريكان االطباء يقرر 
 أمحد "الدكتور إىل ذهب إذا املريض هذا ولكن معدودة، أسابيع إال يعيش

 .اهللا يشاء أن إىل بعدها سنوات عاش الكرمي، القرآن ببعض ورقاه" القاضي
 املسلمون األطباء عاجله أحد عالج عن الفرنسيون األطباء عجز إذا 

 أولئك بعض رأيت وقد ،اهللا بإذن متاما شفي ورمبا هناك، الشام بالد نم
 .وحدثوين األطباء
 بعض كان وقد أحد ينكره الف العراق يف العلمي التفوق أما 

 اللغة يف أخطاءهم األمريكان لإلعالميني يصححون العراقيني اإلعالميني
 .نفسها اإلجنليزية
 الشام وبالد والعراق انوباكست اهلند أو بنغالديش من املسلمون 
 واهلندسة الكهربائية، واهلندسة الطب، يف االجنليز من أرقى ومصر واجلزائر
 .ذلك وأمثال النووية
 اليت الصني يف الصناعية والشركات املصانع أكرب املسلمون يدير 
 تايلند يف احلال وكذا. العامل دول كل يف بضائعها وتنتشر العامل مصنع تسمى

 ورمبا% ١٠ دون املسلمني نسبة أن رغم البلدان من وغريها يةاجلنوب وكوريا
 .ذلك من أقل

 موظفي غالب وكذا مسلم،" اإلمييل "االلكتروين الربيد اخترع الذي 
  .املاليو أو املعرب، أو باكستان أو اهلند من هم األمريكية الربجمية الشركات
 املهندسني أدهشوا -أملانيا يف السيما- الغرب يف األتراك املهندسون 

  .واختراعام بصناعام
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 اليت النوافري مثل يصنعوا أن اليوم يستطيعون ال األسبان املهندسون 
  . إعادا عن عجزوا إحداها فكوا وملا أسبانيا يف املسلمون، صنعها
 عامة، الشام بالد من أو فلسطينيون إما هم أمريكا يف األوائل الطلبة 

 اإلفريقية الدول وسائر مصر من ماوإ املباركة العرب جزيرةمن  وإما
 .اآلسيوية
 هؤالء عرفت وقد ،الغربيني كل من أحفظ شنقيط بالد يف إخواننا 
 .وهؤالء

ومع افت نظرية تفوق العرق األبيض اآلري ينسى األوربيون أن 
 ينتمون أصلهم هندي وأن املسلمني يف أفغانستان وما حوهلا هم بيض أيضا

  ؟لذلك العرق، فأين يذهبون
  .وهكذا نستطيع اجلهاد العلمي والتقين أيضا

فليست مشكلتنا يف أنه ال يوجد لدينا علماء أو متخصصون يف العلوم 
العصرية وإمنا هي يف قعودنا عن اجلهاد بل رمبا إلغاؤه مطلقًا، واام من يريده 

  .باإلرهاب كما يفعل الغرب
ه إرهابا والغرب ال يسمي اإلرهاب الذي ترتكبه حكوماته ومنظمات

نصرانيا، كما ال يسمي ما يرتكبه اليهود إرهاباً يهوديا، وال يكاد يذكر 
إرهاب الدولة الذي هو أشد إرهاب املنظمات، ومن أوضح األمثلة يف 

  .عصرنا هذا إرهاب نظام بشار ونظام نتنياهو
وحنن ال خنشى عواقب اجلهاد وال قوة األعداء وال نتوقع اهلزمية يف 

 تهزم أمة يبلغ من ثقتها يف اهللا وتوكلها عليه أن تقول ملن النهاية، وكيف
اهللا فوق الطيارة وإال "خيوفها بعواقب اجلهاد وأن الكفار لديهم طائرات 

  ؟"!الطيارة فوق اهللا
 اهللا على التوكل بضرورة مكان كل يف ااهدين إخواننا نوصي ولذلك

 كبار أن واهمدع يف ،اليهود كذب جليا ظهر وقد وعده، يف والثقة
 يف املشاركني فأكثر ينسون، سوف صغارهم وأن سيموتون الفلسطينيني
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 النكدة،" أوسلو "اتفاقية بعد ولدوا إمنا" القدس انتفاضة "الثالثة االنتفاضة
 احلرب كوارث أوربا شباب نسي وإن حىت ،قط مآسيها تنسى ال أمة وحنن

 كتابه، يف اهللا بينه ما نسىن وكيف وإصرارا، ثقة الزمن يزيدنا وإمنا الثانية،
 وكفرهم اليهود عن سيما ال السرية يف وثبت األحاديث، به صحت وما

  .مسلم كل على قتاهلم ووجوب وتناقضهم وعداوم
 والعراق والشام القدس يف فعلوه وما والتتار الصليبيني ننسى وكيف

 الدنيوية، الرفاهية أو اجلهاد بني للمسلمني خيار فال ؟اإلسالم بالد وسائر
 هو  حممد خلقه خري على القرآن أنزل والذي ،للجهاد خلقنا إمنا فنحن
 مثاال عنهم اهللا رضي أصحابه وضرب باجلهاد، وأمره احلديد معه أنزل الذي

 من نصيبهم أعطاهم ملا  له ليقولون يعرفون ال من أن حىت ذلك يف عظيما
 من وينفذ هاهنا من يأيت سهم ىعل بايعناك وإمنا ،بايعناك هذا على ما الغنيمة
 من القادة كبار بعض الفاحتني أحد قابل وملا أجسامهم إىل مشريين " هاهنا

 وقومك أنت كحبك املوت حيبون قوم عند من جئتك "له قال الكفار
  ".للحياة

 بن ربعي قال ولذلك ربانية، وأا مهمتهم يعرفون املسلمون وكان
، وإن كان هللا عبد نفسه فعمر غريه، وال مرع يقل ومل) ابتعثنا اهللا: (عامر
  . أعظم من كسرىقطعاً
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  :كلمة إلخواننا ااهدين الفلسطينيني وااهدين يف بالد الشام كافة
أنتم شرف األمة العظيم، والتاج على رؤوسنا أحييتم فريضة كادت 
تنسى يف ظل األمم املتحدة والشرعية الدولية واألسرة الدولية وأمثال تلك 

 واخلائن من يتهمكم باإلرهاب وهو املتصهني أيا !!الشعارات اليت ثبت زيفها
  .كان

وأنتم الذين تقاتلون أعدى أعداء اهللا اليهود املغضوب عليهم، قتلة 
ية الباطنية وكل قوى الكفر واإلحلاد، وأنتم الذي سطرمت رياألنبياء، والنص

عجزات وبفضل بدمائكم الزكية أروع التضحيات وحققتم الكرامات وامل
  .صربكم وجهادكم قذف اهللا الرعب يف قلوب أعدائكم

وأنتم متلكون ماال ميلكه العدو وال ميكن أن ميلكه إال باإلميان باهللا 
تعاىل، نعم العدو ميلك القوة العسكرية واإلعالم وتقف وراءه امرباطورية 

 العرب وبعض الدول األوربية واملتصهينني" أمريكا"الشر الكربى يف العامل 
وعند هؤالء كلهم تكون الدويلة الصهيونية فوق أي قانون وفوق أية 

ا هو أغلى من كل ذلك، أي مممساءلة، ولكن هل ميلك اليهود ما متلكون 
القلوب املؤمنة يف شرق األرض وغرا، ومعها قلوب ومشاعر أحرار العامل 

  .عنيمن أي دين، وكل من حيب الصدق والعدل واحلق من بين البشر أمج
قد يكون للباطل جولة ولكن احلق هو املنتصر يف النهاية، وعلى ذلك 

 وخالق هذا الكون يقول ،تدل أحداث التاريخ منذ القدم بل اآليات القرآنية
، وهذه النهاية اليت ستأيت يوما ما ]١٣٢:طه[ ﴾ ¯   °﴿يف كتابه احلكيم 

فقط " ري كيسنجرهن"للظلم والظاملني، حتدث عنها اليهود أنفسهم، ال أعين 
فقط، بل حىت الذي يتلقون األوامر من املستوطنني، بأن " ديفيد وايز"وال 

يسجنوا ااهدين وال يرضون إال بأن يكتب السجني هلم ورقة عهد وكأنه 
هو السجان وهذه الورقة تنفع السجان يف اليوم الذي البد منه، وهو يوم 

  ؟، وهل ينطق عن اهلوى زوال الدولة املعتدية، وتصديق كالم النيب 
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كما يسمونه " جيش الدفاع اإلسرائيلي"وتأيت هذه الداللة أيضا من 
فالقادة يف هذا اجليش يرضون أن يبيعوا السالح للفلسطينيني مقابل شيء 

<   ﴿ :واحد فقط، وهو بقاؤهم أحياء، وصدق اهللا تعاىل إذ يقول  
B   A   @   ?﴾ ]ا حياة،  وال يهم اليهود ما ت،]٩٦:البقرةكون املهم أ

  وهكذا كل من ال يرجو الدار اآلخرة أو يعلم مصريه فيها؟
نفسه بعد صفقة تبادل " نتنياهو"أمل يقله أحد جنراالت اليهود بل قله 

إذا اضطررنا لالنسحاب من القدس " فان كرليد"األسرى، وقال خبريهم 
هد الفلسطيين أما اا" مقابل احلياة فلننسحب، فاحلياة أقدس من كل شيء

فيعلم بأن هناك ما هو أقدس من احلياة وأشرف، وهو املوت يف سبيل اهللا 
  .والذود عن املسجد األقصى مسرى رسول اهللا 

" ٣مركفا"وألجل ذلك يتحدى الطفل الفلسطيين، الدبابة من طراز 
ويقذف باحلجارة !! ويقف أمامها صامدا فتضطر الدبابة إىل الرجوع للخلف

، وتصفع الطفلة الفلسطينية الضابط لعربات اليهودية غري خائفالدبابات وا
 فماذا نتوقع إذا شاهد الشعب األمريكي أو الربيطاين هذه املناظر اليهودي،

  .وغريها فضال عن املسلمني الذين يعرفون السر يف ذلك
وملاذا يلعن " مارك توين"وملاذا تكره الشعوب كلها اليهود كما قال 

لة إسرائيل، بل يكره اليهود أم يهود، وممن يكره أنه اليهود أنفسهم دو
، السيئ، وهم يعلمون مصريهم "فرويد"املشهور، و" كارل ماركس"يهودي 
إن اليهود سيئو احلظ جدا، فما كادوا " روسي يهودي ربروفسويقول 

يتخلصون من التعصب األوريب، حىت وقعوا فريسة ألعىت شعبٍ على وجه 
  ".األرض

ليهود لو أسلموا كلهم أو أعطوا األرملة واملسكني والفقري وماذا على ا
ما يستحقون؟ وتركوا املماطلة واملماحكة والعناد واالستكبار واألوصاف 

  !!اليت يعلمون وتصفهم ا التوراة نفسها
  وملاذا الفلسطينيون أشد رهبة يف صدورهم من اهللا؟
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  .خرهم حممد وملاذا عبدوا العجل وقتلوا االنبياء، ووضعوا السم آل
أليسوا املغضوب عليهم الذين نسأل اهللا أن جينبنا صراطهم كلما قرأنا 

  الفاحتة يف الصالة وغريها؟
وهل كان توماس جيفرسن وبنيامني فرانكلني، وأمثاهلم خمطئني يف 

  ".هنري فورد"نظرم لليهود؟ دع من كان يهوديا وكتب عن اليهود أمثال 
حسب " املساكني"املني على اليهود ولنفرض أن هؤالء كانوا متح

شارل "تعبري أحد املتصهينني العرب فهل كان شكسبري متحامال أيضا، ومثله 
  "!!مارك توين"و" ديكرت

 حاقد غري متحضر وهل حقًا أن كل من مل يكن صهيونيا هو إرهايب
  وغري دميقراطي؟

ال واملسلمون يسألون يا ترى ما هي احلرية واإلنسانية والعدالة وأمث
الدويلة "ئيل الصغرى وإسرا" أمريكا"ذلك، كما تريده لنا إسرائيل الكربى 

  ؟"الصهيونية
صهاينة وغري "أليس هللا حكمة عظيمة يف أن يكون اليهود يف العامل كله 

ال يتعدون عشرين مليونا؟ وأن تكون مساحة دولتهم العنصرية " صهاينة
 كيلو متراً، وأن ١١عن الصهيونية صغرية ال يزيد عرضها يف بعض األماكن 

إذ مل يضع اليهود حىت اآلن -تعيش هذه الدويلة كل هذه العقود بال هوية 
 وال حدود وال دستور؟ وأن يشتكي اليهود األمريكيون -تعريفًا لليهود

أنفسهم من أن هذه الدويلة أصبحت ماخوراً لإلباحية وموطنا للفواحش 
  الشاذة، ومباءة للمخدرات واجلرمية؟

ؤالء من هذه العودة الطاهرة إىل الدين وهذا احلجاب املنتشر وأين ه
وهذا التصديق املطلق لكالم اهللا ورسوله وهذه املساجد العامرة، والكفر 
باجلاهليات كلها واألفكار العلمانية كلها، وغري ذلك من املظاهر اإلسالمية 

ربية اليت أصبحت واضحة جلية ليس يف غزة الصامدة فقط، أو يف الضفة الغ
 ولو جاز شكر عدو ظامل ،"اخلط األخضر"ااهدة، بل داخل ما يسمونه 



 

 

٢٢٤٦ 

لشكرنا الصهاينة على هذه الصحوة، وشكرنا نتنياهو على رفضه احللول 
واملبادرات، كما نشكره لو جاز ذلك على تنفيذه ألوامر املغتصبني وعلى 

دينهم وال يعود تطرفه وشدته على املظلومني وميينيته، وكيف يعود اليهود إىل 
  املسلمون؟ وهل يقضي على الدين احملرف املنسوخ، إال الدين احلق احملفوظ؟؟

وإنا لنرجو أن تزداد تلك الصحوة بإذن اهللا وأن يكثر الشرفاء من كل 
منظمة وحركة، وأن يفضح اهللا العمالء واملتصهينني، من السلطة والعرب 

 كل من يريد املفاوضات ومن كان ضد اجلهاد يف كل مكان، وأن خيزي اهللا
العبثية أو يعلق أمله عليها؟ وكم شربا حررت هذه املفاوضات واملبادرات 
واحللول اليت دف كلها لبقاء ما كتبه اهللا له أن يزول؟ وقد ثبت علميا أن 
املسلمني كافة والفلسطينيني خاصة ال يوحدهم شيء كاجلهاد، وهل التطبيع 

وب املسلمني على هؤالء الكفرة الغاصبني؟ املزعوم كاف إلطفاء ما يف قل
هب أم غريوا املناهج، وصاغوا األخبار كما يريد الصهاينة، وزاروا القدس 

هـ ١٣٨٧راجني من اليهود االنسحاب فقط عن األراضي احملتلة يف حرب 
 وفعلوا كل ما يريده اليهود فهل يستطيعون تغيري القرآن ،ج١٩٦٧ املوافق

  ع اليهود؟الكرمي؟ وتغيري طبا
 كما تصنفنا أمريكا -حنن املعتدلني–وهل يستطيع األمريكان أن ميدونا 

  ونستغين ا عياذا باهللا عن القرآن الكرمي؟) الفرقان(بنسخ من كتاا 
هب أن اليهود قتلوا وسجنوا وحاصروا وخنقوا، وأن اولياءهم قطعوا 

الوفري، واموا الكهرباء واملاء ومنعوا الدواء، وأُعطوا على ذلك املال 
ااهدين بكل ما شاءوا، وأغرقوا القطاع واقفلوا االنفاق، وحكموا باإلعدام 

»   ﴿ :على املوتى، أيستطيعون أن يفتحوا أو يقفلوا رمحة اهللا تعاىل وقد قال
  Á   À   ¿   ¾½   ¼   »   º   ¹    ̧   ¶   µ´   ³   ²   ±    °   ¯   ®   ¬﴾ 

ون حجب هذه الطمأنينة والسكينة والرضا والصرب  وهل يستطيع،]٢: فاطر[
  .وأمثال ذلك مما يرتله اهللا على قلوب ساكين غزه والضفة وأهل فلسطني

أو منع الرعب والذعر اللذين يقذفهما اهللا يف قلوب اليهود أينما كانوا 
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  .حىت الذين يف روسيا أو األرجنتني؟
الم، وقطع ال شك أن احلصار، والقتل، واألسر، واجلراح، والظ

الزيتون، وهدم البيوت وسلب املزارع واالستيالء على االراضي، وحتويل 
العيون واألار وسرقه املياه، ومنع العمال، والطرق االلتفافية وكثري من ما 
يفعله اليهود كلُّ ذلك واقع مؤمل، ولكن مىت كانت احلرية بال مثن؟ ومىت 

 وهب؟ كانت الكرامة جمانية؟ ومىت كانت احلقوق ت
  ومىت سلم الشرف الرفيع من االذى ومل يرق على جوانبه الدم؟

أو ليست سنة اهللا تعاىل يف هذه الدنيا لكل مؤمن ان يبتلى كما قال 
6   7   8   9:   ;   ﴿ :تعاىل    5   4   3   2   1   0

©   ﴿ : وقال جل شأنه،]١٥٥:البقرة[ ﴾>     ̈   §   ¦   ¥   ¤
±°   ¯   ®   ¬   «   ª   º    ¹    ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   

Å   Ä   Ã   Â   Á   À¿   ¾   ½   ¼   »﴾ ]٢١٤:البقرة[.  
  تأمل يا أخي القارئ من الذي يقول مىت نصر اهللا؟

  حزاب وتأمل من الذي زلزل زلزاال شديدا؟ األةوقرأ أيضا سور
 وأصحابه فلنضرب ذلك يف عشرة أو مئة ليحاصر وإذا حوصر النيب 

 ولكن ليبلو بعضنا ،هم، هذه حكمته جل شأنه ولو شاء النتصر منهممن بعد
ببعض وليدفع الناس بالناس، فيفك ااهدون احلصار غري مبالني باليهود وال 

J   ﴿باملتصهينني العرب الذين قال إخوام املنافقون من قبل     I   H   G 
O N M L   K﴾ ]الفل،]٧:املنافقون سطينيون  واآلن يريدون أن ينفض

وهل ، عن اجلهاد ومقاومه العدوان ويتبعوا السلطة ويؤمنوا باحلل السياسي
كافة، مهاجر إبراهيم عليه السالم لسبب ال  رض الشامأبارك اهللا تعاىل يف 

  يعلمه هؤالء احملاصرون وأولياؤهم؟
وهل قام ااهدون يف أرض الشام، وفضح اهللا م اليهود والنصارى 

 وكل املالحدة ،ية والعلمانيني والبعثيني والقوميني والوطنينيوالرافضة والنصري
   اهللا وحده ال شريك له؟ةإال لعباد



 

 

٢٢٤٨ 

  وهل كانت سلعه اهللا اجلنة غالية، إال ألا مثن لشيء عظيم؟ 
  : وقد قال الشاعر العريب

  اجلود يفقر واإلقدام قتال  لوال املشقة ساد الناس كلهم 
بأي اسم كانوا إال بذنوبنا حنن، وهو هل يسلط اهللا علينا أعداءنا و

 ومن فضله جعل اجلهاد كفارة تعاىل غين عنا يف احلالني الطاعة أو املعصية؟
  .هلا

 وهل ميكن أن يشتغل املسلمون باحلرث والزرع، ويقولوا ال فرق بني 
سين وشيعي، وبني مسلم ونصراين، ويتركوا اجلهاد مث ال يبتليهم اهللا باليهود 

  نصريية والروافض يقتلوم ويهجروم وجيهلوم؟والنصارى وال
وأين اجليل الفلسطيين الغافل أيام النكبة األوىل من الدكتور عبد العزيز 

 عياش واحملدث نزار ريان ىيحيسي والشيخ صالح شحاته واملهندس الرنتي
  . رمحهم اهللا تعاىل وكل ااهدين األبطال اليوم؟

أبشركم أنكم الطائفة املنصورة يف هذا  الشامإخواين ااهدين يف 
الزمان، وهذه الطائفة ال يضرها من خالفها من األعداء وال من خذهلا من 

  .األصدقاء وهم بالشام كما جاء يف كالم املصطفى املختار وصحابته األخيار
وستبقى أرض الشام قلعة لإلسالم مهما حاول الروم وأعداء اهللا مجيعا، 

  . الروم لكن املسلمني يف الغوطة هم املنتصرونوهي أرض املالحم مع
ويف الصحيحني أن معاذ بن جبل " قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا 

وقد جاء يف حديث آخر أم : "قال يف الطائفة املنصورة وهم بالشام، وقال
وأيامهم مع النصارى ومع املشركني من : " مث قال الشيخ،"يف بيت املقدس
ومع الزنادقة واملنافقني من الداخلني يف الرافضة وغريهم الترك وغريهم 

  ."كاإلمساعيلية وحنوهم وغريهم، من القرامطة معروفة معلومة
  .فكيف باليهود اليوم وبالنصريية وأذنام وشبيحتهم؟: وأقول

وال حتتقروا صوارخيكم أو مسرياتكم أو مؤسساتكم أو مجعياتكم أو 
نكم فإن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها، أي جهاد أو عمل، وإن قل يف أعي



 

 

٢٢٤٩ 

كلفنا  فلم ي]٦٠:األنفال[ ﴾ ¨   ©   ª   »   ¬   ®﴿ :وقد قال جل شأنه
واملعارك اإلسالمية الكربى كما تعلمون كان ، برمحته وفضله ما ال نستطيع

فيها املسلمون أقل عددا وعدة من أعدائهم، ولكن اهللا ينصرهم وما النصر إال 
  من عند اهللا 

أخوف شيء على هذه األمة املباركة هو ذنوا ومعاصيها وليس مكر و
األعداء وختطيطهم أو قلة عددها وعدا، وأبو بكر الصديق ما فرغ من 

، ومن اً العراق والشام وهذه حياتنا دائمحروب الردة حىت وجه اجليوش لفتح
عدو، اجلهاد العلم والصدقة، وتعظيم شعائر الدين، ومقاطعة منتجات ال

، واحلجاب وكل نشاط وحفظ كتاب اهللا واالهتمام بسنة رسول اهللا 
خريي أو ثقايف وما أنتم أعلم به مين، ورأس ذلك كله أن تقاتلوا اليهود 
وتشكروا اهللا على هذه النعمة العظيمة املهداة لكم، وتقاتلوا البعثيني وكل 

  .املرتدين واملنافقني
 «   ﴿:  وبالصرب والتقوى قال تعاىلكما أوصيكم بالنية الصادقة مع اهللا

Á   À   ¿   ¾   ½   ¼﴾ ]فكيد أعداء اهللا الذي ،]١٢٠:آل عمران 
أخرب اهللا عنه يف اآليات األخرى أنه كبري، وأنه تكاد تزول منه اجلبال، ال 

  .يضر شيئا مع الصرب والتقوى
وإمنا التهلكة واملوت يف حب الدنيا وكراهية املوت، وما ترك قوم 

 هاد إال ذلوا، والتاريخ شاهد بذلك، وكالم أيب أيوب األنصاري اجل
  .أصدق عندنا من كالم الصهاينة وأذنام

ومع اإلخالص والصرب والتقوى، نوصيكم بالثقة يف وعد اهللا ونصره 
 إىل أن ،)..واهللا ليتمن اهللا هذا األمر( : قال مهما تأخر يف نظرنا القاصر،

  .)ولكنكم تستعجلون( :قال
ورمبا مضت أعمارنا دون رؤية ما وعدنا اهللا، ولكن اجلهاد نفسه نصر، 
والثبات على احلق نصر، والتمسك بطاعة اهللا نصر، فنحن إذن منتصرون ما 
دمنا كذلك، وأما الغلبة على العدو وإزالته فلذلك موعد عند اهللا قد ندركه 



 

 

٢٢٥٠ 

  .وقد ال ندركه
يهم، ويعلمون أن ذلك  األعداء علمنون يرجون النصر إذا تكالبواملؤ

×   ﴿ :وعد اهللا وأن النصر قريب بإذن اهللا، قال تعاىل    Ö   Õ   Ô   Ó 
å   ä   ã   â   á   àß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø﴾ 

، وبعد هذا التكالب واحلصار والزلزلة سلط اهللا على األحزاب ]٢٢:األحزاب[
وا على حكم سعد بن  يهود بين قريظة بعد أن نزلالريح فتفرقوا، وقتل 

، وملا بلغ املسلمني أن الكفار مجعوا هلم مل خيشوهم بل زادهم إميانا معاذ 
  .وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل

ونسأل اهللا أن يقر أعيننا بغلبة ااهدين الفلسطينيني لليهود، وأن يشتت 
نة مشل اليهود، ويفرق مجعهم، وحيقق فيهم ما كتبه عليهم من الذلة واملسك

 وما ألقى بينهم من ]١٤:احلشر[ ﴾ §   ¨   ©   ª﴿والغضب والتفرق 
اليهود -العداوة والبغضاء، وقد بني لنا جل شأنه أم ال يقاتلوننا مجيعا 

  . إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر-ومعهم املنافقون
وهكذا بنوا جدارهم العنصري، وظنوا أنه مينعهم من عذاب اهللا، ومن 

دين، ولكن هيهات، وبنوا مثله بينهم وبني األردن أما مصر فقد بأس ااه
  .قام اجلنرال السيسي بأكثر مما يظنون وهلذا وغريه يعطى املليارات

واهللا تعاىل غين عن جهادنا ودعوتنا وإن تولينا عياذًا باهللا يستبدل قوما 
أو من غرينا ممن يشاء سودا أو بيضا، من جاوة أو من األتراك أو من اهلند 

 مثلما ترك بعض املسلمني قدميا اجلهاد، فجاء اهللا بالسالجقة مث ،أمريكا
باأليوبيني فأحيوه، وال يبايل اهللا جل شأنه، وال يزال التاريخ حيتفظ باخلزي 
والعار ملن واىل الصليبيني تلك األيام مثل امللك املدعو الصاحل إمساعيل وهكذا 

  .حال كل عميل
m   l   x   ﴿ :قال تعاىل    w   v    u   t   s   r   q    p   o   n

   ª   ©¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡    �   ~   }   |   {   z   y
  ´   ³   ²    ±°   ¯   .]٥٤: املائدة[﴾»   ¬   ®   
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k   j   i   h   g   ﴿ :وقال    f   e   d   c 
s   r   q   p   o   nm   l﴾ ]٣٩: التوبة[.  

Ñ   Ð   Ï   Î   ÍÌ   Ë   Ê   É   È   ﴿ :وقال جل شأنه
Ò﴾]٦: العنكبوت[.  

وانظر إىل كل من ترك اجلهاد ورضي بالترف والرفاهية كما يظن، 
كيف سلط اهللا عليه العذاب واألمراض، وهذا عذاب الدنيا، واآلخرة أشد 

  .وأخزى، أما الذل فهو مشاهد حمسوس ال ينكره أحد
لوك طريق األنبياء صلوات اهللا وأول ما ينبغي أن جناهد فيه هو س

، فهذا هو أساس كل نصر يف الدنيا وسالمه عليهم ال سيما خامتهم حممد 
  .واآلخرة، والدعوة إىل اهللا ال سيما مع انتشار اجلهال بني كثري من املسلمني

وأنتم أعلم الناس بأن وسائل اجلهاد تتغري ولكن حقيقته ثابتة ال تتغري، 
. ح قدميا، أصبح باملدفع والصاروخ والطائرة حديثافما كان بالسيف والرم

وأما اختاذ بعض الغافلني السيوف للعرضة أو الزينة فهو مرض عضال، وليته 
مرض جسدي ولكنه مرض قليب ال شفاء منه إال بالتوبة إىل اهللا، وحنن 
باجلهاد نصنع األعاجيب، وقد فتح الصحابة الكرام مملكيت كسرى وقيصر، 

 بل حمالة بالذهب والفضة كما قال أبو أمامة الباهلي بسيوف مل تكن 
  .كانوا يلفّون عليها اخلرق

الربيطاين، كما " موفيت"ويف هذا العصر قتل ااهدون يف فلسطني 
يف مصر، وقل " كليرب"يف السودان، و" غوردن"يف العراق، و" ليشمان "قتلوا 

  .والفلبنيمثل ذلك يف نيجرييا ويف الصومال واهلند ويف جاوة 
 خاضوا كثريا من املعارك فيما يشبه -ومنهم العثمانيون-واملسلمون 

  !!األساطري
وقد قرأت للشيخ عبد السالم ياسني رمحه اهللا أن ااهدين يف املغرب 

 وقتلوا ا ، طلقة فقط١٨٠٠يف إحدى معاركهم مل يكونوا ميلكون إال 
  !! من املستعمرين الغزاة١٨٠٠٠



 

 

٢٢٥٢ 

اهدون يف أفغانستان فقد هزموا أقوى دولتني معاصرتني أما إخواننا ا
يف العامل، وبعض األفغان أمي وكثريا ما قاتلوا بأسلحة قدمية، ولو كانوا 
جيشا حديثا يتكلم اللغة اإلجنليزية، ويتسلح باألسلحة الغربية الذكية لرمبا 

ة  ومن العجيب أن الصحافة الغربية املعاصر!وا مثل اجليوش العربيةكان
تتحدث عن أجنب جندي وأسرع اجليوش فرارا، أهم اإلجنليز أم الفرنسيون 

  أم األمريكان فأين هؤالء من هؤالء؟
واحذروا وفقكم اهللا يا أهل غزة أهل البدع ومنهم الفرق الضالة فقد 
عانينا منهم، وعاىن منهم إخوانكم يف بالد الشام كافة، وأنتم م أعرف 

م أرضكم املباركة وال تسمحوا هلم بشيء، وخبطرهم أدرى، فال تدخلوه
وقد قال يل أحد أعضاء هيئة كبار العلماء هنا يف السعودية يف حديث خاص 

وهذا من نعمة اهللا ) إن الفلسطينيني هم أقل شعوب األرض بدعة(بيين وبينه، 
  عليكم 

وقد عافاكم اهللا من هذه الضالالت فليس يف فلسطني رافضة وال 
لية وال جهمية، أما النصارى فهم فئة قليلة وحنن نقرهم نصريية وال إمساعي

ما على دينهم بشرطه، وحسبهم يف ذلك العهدة العمرية، وال نصحح 
بل كل ذلك موضع شك وال ندري أَوِلد املسيح " آثارهم املقدسة"يسمونه 

عيسى عليه السالم يف الناصرة، أو يف بيت حلم، وحسبنا أن نؤمن به عبدا 
خاصة ) بولس( بإله، وال نؤمن بالتثليث املزعوم، بل جنزم أن ورسوال، وليس

جال األكلريوس عامة بدلوا وغيروا ما جاء به املسيح عليه السالم، وقد رو
وهي مؤلفة بريطانية غري مسلمة أن اخلالف " كاترين أرمسترونج"ذكرت 

الشديد بني فرق النصارى، جعلهم يضعون مفتاح إحدى الكنائس عند رجل 
م، واهللا تعاىل هو الذي ألقى بينهم العداوة والبغضاء، لكفرهم وغلوهم مسل

ووثنيتهم، وحنن املسلمني شعارنا الدائم هو أنه ال إله إال اهللا، فال املسيح وال 
حممد صلوات اهللا وسالمه عليهما إهلني من دون اهللا، وال جيوز للنصارى 

 وال نقول املقدسات إحداث كنيسة أو رهبنة جديدة وال نفتخر بأي كنيسة،
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  . وال أن القدس مدينة إسالمية مسيحية!اإلسالمية واملسيحية
والنصارى يزعمون أن عيسى عليه السالم ذهب من فلسطني إىل مصر 

  .أو اهلند وهذا ليس يف األناجيل، كما مل أقرأه يف أي تاريخ
وألن قضيتكم قضية مقدسة يرتفع ا من يؤيدها أحذّركم من الذين 

 وأمثال تلك ،)املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل( يف الظالم ويقولون يعملون
تنظيم كالشعارات اليت أنتم أعلم حبقيقتها ويزعم أعداؤكم أنكم ذراع إليران 

  . الصابرين
إننا أمة واحدة وإن اخلطر الصهيوين أو األمريكي ال يفرق : ورمبا قالوا

  .يس يف املسلمني مبتدعةوهذا صحيح لكنه ال يعين أنه لبني مسلم ومسلم، 
واملساعدات غري املشروطة ميكن أخذها وصرفها واالستغناء عنها خري، 
والبد من االستعانة باهللا وال يضرنا كثرة املخالفني مهما بلغ عددهم، والنيب 

 رض عليه األنبياء، رأى النيب ومعه الرهط، والنيب ومعه الرجلملا ع 
  .لهم مع ذلك منصورون كما ذكر اهللاوالرجالن، والنيب ليس معه أحد وك

وقد أخرب اهللا تعاىل عن أطول األنبياء دعوة، وهو نوح عليه السالم 
الذي لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما ودعاهم ليال وارا وسرا 

 ومل ،]٤٠:هود[ ﴾ Z   Y   X   W   ]﴿ :وجهارا ومع ذلك أخرب اهللا عنه بقوله
  :اعر العريبوقدميا قال الش، يضره ذلك

   عزيز وجار األكثرين ذليل  وما ضرنا أنا قليلٌ وجارنا
مع أن هذه األمة املباركة املرحومة لن تترككم وحدكم بإذن اهللا، 

) الربيع العريب(وشعوا معكم يف كل مكان، وإمنا طالب ما يسمى 
بنصرتكم، فأنتم ا كثري، ومن بركة هذه األمة ومن بركة الشام أن يكون 

ر اشعب الفلسطيين معكم، وقد مسعت بنفسي مقابلة مع أحد دعاة أكث
فاحلمد هللا على . القومية، قال إن األمل اليوم معقود على احلركة اإلسالمية

ذلك ومن تصديق كالمه أن قطاع غزة الصغري، صمد يف وجه اليهود أكثر 
مما صمدت سبعة جيوش عربية بل انتصر على اليهود وعلى قوات النخبة 
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هيونية، وقد ظهر للمجاهدين عجائب وكرامات يصعب حصرها مثل الص
وجهل اليهود املطبق باألنفاق ) حنال عوز(و) زكيم(هجوم ااهدين على 

  . أكذوبة وهللا احلمد) املظلة األمنية(واعتراف كبار قادم أن 
فال تنظروا إىل القلة والكثرة وال إىل كون الشعب الفلسطيين منقسماً، 

البد منه، وتلك هي سنة اهللا فالناس مؤمن وكافر، وجماهد وقاعد، فهذا أمر 
ومقاتل للعدو ومتعاون معه، ومن احملال أن جيتمعوا على رأي واحد بل رمبا 
انقسمت األسرة الواحدة، ومىت كان الشعب الفلسطيين غري منقسم؟ وإمنا 

  . أن يقاتل مبن أطاعه من عصاهأمر اهللا خري خلفه حممدا 
ز للمجاهدين أن يصاحلوا أعداء اجلهاد باسم الوحدة الوطنية وال جيو

فتمايز اهلدف مطلوب، ونقطة البول تفسد بركة املاء، ومتنع الشرب منها، 
ولو مل جياهد اليهود إال قلة قليلة ولكن ليس فيها منافق يوضع خالل 

، وقد ااهدين، وليس فيها من يريد الدنيا واملتاع الفاين القليل لنصرهم اهللا
  .)ال يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة( :قال 

 أن يقوم الشعب الفلسطيين بانتفاضة -وأنتم أعلم-وإنين هنا ألقترح 
جهادية شاملة على اليهود ومن يتحالف معهم أو يواليهم يف الداخل 
واخلارج، وقد رأينا اآلثار احلميدة لالنتفاضة، ومنها انتفاضة القدس الثالثة 

 انتفاضة عامة ووضعت احلكام والشعوب والسلطة العميلة فكيف لو قامت
 وإما مع -والعياذ باهللا-أمام األمر الواقع، فإما أن يكونوا مع اليهود 

يطلب جنة عرضها السماوات ااهدين، وليس هذا األمر بكثري على من 
  .واألرض

وقد رأينا الرعب يدب يف قلوب اليهود من السكني فكيف لو جاهدم 
  . آخذين بكل األسباب-كما ذكر اهللا تعاىل- بعباد أويل بأس شديد األمة

وإن من بشائر النصر اليت ملستها بنفسي أن هذا الشعب الصامد ااهد، 
ما أنه من أكثر شعوب األرض هو أرقى الشعوب العربية تعليما ووعيا، ك

ع غريها  وكلما حاول اليهود التضييق عليه يف وسيلة؛ اختر، واختراعاذكاًء
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األمر الذي جعل اليهود وأشياعهم حيارون يف مواجهته، ويصرخون إنه 
  .شعب إرهايب عدواين خمرب

فلسطينيا كما مل يكن مة واحدة فالشيخ ااهد عز الدين القسام أوحنن 
  .يعلم اجلميع

واملغضوب عليهم مهما حاربوكم يظلون أقل شرا من بعض احلكومات 
  .العربية املتصهينة

طينيون أكثر حرية من كثري من الشعوب العربية مع ما أعطاكم والفلس
اهللا من الشرف واختصكم به من املرابطة والصهاينة ميددون األحكام أو 
يبعدون إما أياما أو أسابيع، بينما ميدد األعراب عشر سنوات، ورمبا أكثر 

  .فوق احلكم القضائي
حد الفلسطينيون نعم، البد من احلل الشامل والعادل وال بد أن يتو

وهذا ما ندعو إليه غري أن احلل الشامل والعادل والوحدة احلقيقية إمنا تكون 
h   g   f﴿بأم  باجلهاد، وهل وصف اهللا تعاىل عباده يف سورة اإلسراء  ﴾ 

 وهل يكون البأس الشديد واجلوس خالل الديار والعلو والتتبري ،]٥:اإلسراء[
إال عن بصرية ووحي من اهللا؟ ) قاتلومت (:بغري جهاد؟ وهل قال النيب 

نعم البد مع القتال من اجلهاد بالوسائل األخرى السياسية واإلعالمية 
والذي نفسي بيده هلو أشد عليهم من ( :عر عن الش وقد قال ،واإلغاثية
، وهذه هي اللغة اليت يفهمها الغرب واليهود، وخيافون منها وال )وقع النبل

كا ألول مرة يي اللغة اليت أصر عليها األتراك فطالبت أمرميلكوا أصال، وه
فت أا ال متلك  واعتر، كيلو متر٣٠ باالكتفاء بالتوغل يف تارخيها اإلرهايب

واملهم هو !  وانقلبت اللهجة احلادة إىل توسالتى املتوغلنيما تضغط ا عل
اكتفى أن املفاوضات وحدها أسلوب عقيم ال يلجأ إليه إال الضعفاء، وهل 

  اجلزائريون باملفاوضات مع الفرنسيني؟
   اإليطاليني؟ ا معوهل اكتفى عمر املختار

وهل اكتفى حممد الفاتح مبفاوضة أباطرة بيزنطة ليفتحوا له 
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  القسطنطينية؟
  . وما تالها إىل ما يصبوا إليه أهل الشام؟،وهل أدت مفاوضات جنيف

:  يهودي كبريوقد قرأت يف إحدى الصحف اإلسرائيلية قول خبري
 وصدق وهو كذوب، وكيف ال ،"جنائزنا مآمت وجنائز الفلسطينيني أعراس"

وما ! تكون جنائزنا أعراسا، وقتالنا يف اجلنة بإذن اهللا وقتلى اليهود يف النار؟
  .عند اهللا خري وأبقى ونرجو منه ما ال يرجون

  فماذا يتربص بنا اليهود ومن معهم إال إحدى احلسنيني؟
  .وهم يعرفون آثاره وإما الشهادة اليت هي أمنية كل مؤمنإما النصر 

وليفعل اليهود والبعثيون ما شاءوا وكل أمر املؤمن له خري وقد ثبت 
ذلك يف السنة كما ثبت يف القرآن، وأخذه بعض من وفقه اهللا من قوله 

" لنا" حيث عرب بقوله ]٥١:التوبة[ ﴾Z   Y   X   W   V   ]   \   [﴿ :تعاىل
  .ر املؤمن كله له خري، ومل يقل عليناألن أم

 ملاذا نشكو "مارغيت تاتشر") احلديدية(وملا قال الربملان للمرأة املسماة 
كون لس األمن هم تالذين يش: "تاتشر"األرجنتني إىل جملس األمن؟ قالت 

  !. أما حنن فنأخذ حقنا بأيدينا،العرب
، صادق املصدوق واجلهاد سياحة هذه األمة ورهبانيتها كما أخرب ال

وحسب ااهد أن اهللا يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويشفع يف سبعني من 
 أهل بيته، وال جيد أمل القتل إال كما جيد أحدنا أمل القرصة كما أخربنا 

ويقيه اهللا من عذاب القرب، ومن الفتان، ويأمن يوم يفزع الناس، وجيري له 
 أحد من القاعدين أن يعمل مثل عمله أجره إىل يوم القيامة، وال يستطيع

مهما تعبد، ورباط ااهد غدوة أو روحة خري من الدنيا وما فيها ورباط 
ساعة يف سبيل اهللا خري من قيام ليلة القدر عند احلجر األسود، وجهاد ليلة 
أفضل من عبادة ستني سنة، ويف رواية سبعني سنة ويف إحدى الروايات يف 

  .أي مقدار حلبها وهو أقل من ساعة" قةفواق نا" "ساعة"مكان 
وهذا األجر لشهيد الرب أما شهيد البحر فيضاعف له األجر بإذن اهللا وله 
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  .أجر شهيدين من شهداء الرب
هذا وحسب الشهداء أم أحياء عند رم يرزقون كما ورد ذلك يف 

هم فهل هذا لغري) أموات(القرآن الكرمي وى اهللا تعاىل أن نقول عنهم إم 
  من األمة؟

 :قال ! وليس األمر خمتصا مبن أصاب هدفه بل حىت من رمى فأخطأ
 له كعتق رقبة من من رمى يف سبيل اهللا بسهم فبلغ أخطأ أو أصاب كان(

   فهل حيلم ذا األجر العظيم أحد من أعداء اهللا؟، احلديث)...ولد إمساعيل
ا السموات واألرض ومع النصر يف الدنيا يفوز املسلم ااهد جبنة عرضه

  .بينما يكون الكفار يف نار حامية
وقد كان بعض ااهدين يتغذى بتمرة واحدة يف اليوم كما فعل 

وتلك كرامة ال . الصحابة رضوان اهللا عليهم مع أيب عبيدة أيام النيب 
حيلمون ا، وهل مات أحد من الفلسطينيني وال يستطيعها اليهود وأولياءهم 

  .ب بالعجر املكتسب الذي أصاب اليهود؟بالصدمة؟ أو أصي
وقد رأينا اليهود يلجأون كالفئران إىل اجلحور هربا من صواريخ 
ااهدين وال يقتصر األجر على ما له نكاية يف العدو بل يشمل ما هو خلقي 

£   ﴿جيلي يف البشر من الوسائل البشرية العادية قال جل شأنه يف ااهدين 
   ¨   §   ¦   ¥   ¤   ±   °   ¯   ®   ¬   «   ª   ©

µ   ´   ³   ²﴾ ]الفرس يف طوله كان يف أ حىت إذا ،]١٢١:التوبة سن
علفه وروثه أجر كما يف احلديث، أي أنه حىت إذا زودت السيارة أو الطائرة 

  .بالوقود فاملزود مأجور بإذن اهللا
نفق على  وكذا من ي،بل حىت من حبسه العذر يكتب اهللا له أجر ااهد

 على وهلذا األجر العظيم حرص النيب . ااهدين أو خيلفهم يف أهليهم خبري
لوال أن أشق على أقوام ال يتخلفون عين خلرجت مع كل : (اجلهاد وقال

 مث حرص عليه من بعده الصحابة الكرام، واجلهاد ،)سرية خترج يف سبيل اهللا
قة واإلحسان، وقد  وليس الذهب على فضل الصدأمنية عمر بن اخلطاب 
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حرص عليه السلف الصاحل كلهم، وكذلك من بعدهم ممن ال حيصون، 
ومنهم عبداهللا بن املبارك الذي كتب من الثغر إىل الفضيل بن عياض ملا آثر 

  :الفضيل ااورة يف املسجد احلرام، يقول شعرا
  لعلمت أنك بالعبادة تلعب  يا عابد احلرمني لو أبصرتنا 

ال جمال لذكرها هنا، وكان هذا األمام اجلليل يبارز يف أبيات كثرية 
ال يعرفه إال إذا كشف القناع عن وجهه، " عبدة"الروم متقنعا حىت أن مواله 

ومنهم اإلمام أمحد بن حنبل الذي أفىت بأن اإلمام يف صالة الفجر إذا كان 
ده يف الثغر ومسع النداء للجهاد يقرأ بالسور القصار، وعفا عن املعتصم جلها

مع أنه جلده كما يعلم اجلميع، وكذلك أبو إسحق الفزاري بل كل علماء 
املسلمني حرصوا على اجلهاد إما بالنفس وإما باملال، ومن ااهدين شيخ 
اإلسالم ابن تيمية الذي جاهد التتار ملا قدموا بالد الشام، كما أنه جاهد 

اهللا به أهلها، وقصته يف النصريية يف جباهلم وأفىت فيهم فتواه الشهرية، وأحيا 
  .ذلك ذكرها ابن كثري يف تارخيه

ومنهم حبيب امللقّب حبيب الروم، ومالك بن عبداهللا اخلثعمي، وكانت 
  .الصوائف والشوايت ترابط على الثغور صيفا وشتاء، منذ أيام معاوية 

وبلغ من حب السلف الصاحل للجهاد أن بعض الصحابة الكرام يرفض 
 يغرب قدماه يف سبيل اهللا، وأوصى أبو أيوب األنصاري  ويريد أن،الركوب
وقال بعض املؤرخني إن ، أن يدفنوه عند أقرب مكان من القسطنطينية 

لك صالح الدين أوصى أن تدفن معه لبنتان من غبار اجلهاد، مث قام بعد ذ
 جبهاد الروافض والكفار ،سار على دعوتهالشيخ حممد بن عبدالوهاب ومن 

لقواسم اإلجنليز، وجاهد كثري من أهل مصر أيام نابليون، وكذلك جاهد ا
  .وأفىت شيخ اإلسالم بن تيمية أن جهاد التطوع هو أفضل التطوعات

وأن املرابطة على الثغر أفضل من ااورة بأحد املساجد الثالثة املفضلة، 
وحسب اجلهاد أن يكون مكفّرا للذنوب ودواء شافيا هلا سواًء كانت ذنوبا 

  .  أو عمليةعلمية
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ومن " :قال الشيخ ابن تيمية الشامي الذين حنبه جلهاده وفضله وعلمه
كان كثري الذنوب فأعظم دوائه اجلهاد فإن اهللا تعاىل يغفر له ذنوبه كما أخرب 

  . يعين رمحه اهللا آية الصف،"]١٢:الصف[ ﴾ ®   ¯   °﴿اهللا يف كتابه بقوله 
ه خري الدنيا واآلخرة، ويف واعلموا أن اجلهاد في( :وقال الشيخ أيضا

  ).تركه خسارة الدنيا واآلخرة
 ملن سأل عن عمل وهؤالء األئمة إمنا عرفوا قدر اجلهاد من قوله 

 وأمثال ذلك من األدلة الكثرية اليت ،"ال تستطيعه"أو " ال أجده"يعدل اجلهاد 
  .أنتم أعلم ا

به اهلم ويذهب اهللا ( :واجلهاد فيه الطمأنينة والراحة كما قال 
، وهذه السعادة ال "فيه السعادة"، وقال الشيخ السعدي رمحه اهللا )والغم

  .جيدها القاعدون عنه مهما تنعموا به من ملذات الدنيا
وأي سعادة أعظم من مغفرة الذنوب ونيل الشهادة وحياة العزة 

، فالواجب من اجلهاد هو والكرامة، ويف تركه الذل الذي ذكر النيب 
  .ات بعد اإلميان باهللا والتطوع هو أفضل التطوعاتأعظم الواجب

ومن اجلهاد العظيم الذي وفقكم اهللا له املرابطة باملسجد األقصى املبارك 
ومنع تكرار ما حدث يف املسجد اإلبراهيمي، فجزى اهللا كلّ املرابطني 
واملرابطات ومن دلّهم ومن أعام، وجزى اهللا خريا كل من حارب اليهود 

  . بصدقوالنصريية
 :ومن اجلهاد قنواتكم الفضائية، والصحافة واإلعالم عامة، فقد قال 

، وقد شهد العامل مبا يتميز )شركني بأموالكم وأيديكم وألسنتكمجاهدوا امل(
به اإلعالم الفلسطيين من املصداقية حىت أن الصهاينة يف احلرب األخرية على 

  .اذب واملراقبغزة يقبلون عليه ويهجرون اإلعالم الصهيوين الك
ومن اجلهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقفال أماكن اللهو 
والدعارة وإقفال حمالت السينما واخلمارات، وما أشبه ذلك، بل حىت 
الرياضة ينبغي أن يكون الغرض منها التدريب على اجلهاد، وقد كان نور 



 

 

٢٢٦٠ 

ه بلعب الكرة مترينا الدين أستاذ صالح الدين األيويب رمحهما اهللا يأذن جليش
  .هلم على اجلهاد

 من أمهية وكذا وقد علم الناس قدميا وحديثًا ما للجهاد االستخبارايت
  .اجلهاد اإلعالمي

ومن اجلهاد اجلهاد اإللكتروين، الذي أنتم أعرف به وبفوائده، وقد أثلج 
  .صدور املؤمنني أن خيترق ااهدون املواقع اليهودية

 أنه من املخالف لسنة اهللا أن جيتمع الناس كلهم -نصركم اهللا-واعلموا 
على رأي واحد أو عقيدة واحدة أو فكر واحد، وإمنا الواجب هو إكرام 
املتقني من أي فئة، وتقريب الصاحلني من أي طائفة، ومعاداة من عادى اهللا 

  .ورسوله من أي فصيل
ا  حرم دم املسلم وماله وعرضه مهما خالفنا يف الرأي، وإمنواهللا

  .للمسلمني أخالقهم اخلاصة يف احلرب والسلم
" األشكنازمي"والدويلة الصهيونية عنصرية يتحكم فيها اليهود الغربيون 

وهم يفرقون بني اليهودي األبيض واليهودي األسود حىت يف القتل واألسر، 
وهذا أحد أسباب تظاهر يهود الفالشا يف تل أبيب فالفالشا عند الصهاينة ال 

وقد قال يهودي مغريب يعمل يف مفاعل .  جنودا إن جاءوايصلحون إال
ولو كان " السفاردمي"دميونه، إن سبب إهانته وطرده هو أنه مغريب من 

  !يهوديا غربيا من االشكنازمي ملا أهني
والنصريية يف بالد الشام بل البعثيون عامة ليس الشبيح عندهم كأي 

  .جئاًده الي الذي يسمونه علويا ال جتمواطن، والنصري
وليعلم إخواننا ااهدون يف بالد الشام كلها أن اليهود هم رأس األفعى 

 فليقضوا - بإذن اهللا كائنوذلك–فإذا انتصر ااهدون على بشار والروافض 
  . إن بقي اليهودعلى اليهود يف فلسطني وليحرروا املسجد األقصى

اهللا أو فقدها أن واعلموا أن من ضعف اإلميان أو فقده، وقلة الثقة يف 
يعترف أحد بدولة اليهود أو جبزء منها، والواجب هو إزالتها كلها من ر 



 

 

٢٢٦١ 

األردن إىل البحر األبيض، فالكفر والظلم والعدوان والعنصرية البد أن يزول 
  .مهما طال الزمن وليس لعرق ظامل حق

 أن حق العودة حق شرعي ثابت لكل فرد وال -نصركم اهللا-واعلموا 
طة أو أي حركة أن تسقطه، وليس يف شريعتنا سقوط أي حق مبا متلك سل

  .يسمى التقادم وإمنا يسقط الكفر بالتوبة كما بني اهللا يف كتابه
أما بيت املقدس الشريف فليس ملكا ألحد كائنا من كان، بل هو 
للمسلمني إىل قيام الساعة، كاملسجد احلرام الذي جعله اهللا للناس سواء 

متن اهللا عليه أهل فلسطني فهذا اأد كما نص يف كتابه، وإذا العاكف فيه والبا
  . شرف عظيم هلم وخدمته واملرابطة فيه فخر وعز وشرف

ت ذلك الفخر يف وجوههم وقد قابلت بعض من رابط فيه ورأي
  .وعبارام

وقد شرف اهللا املسجد األقصى املبارك بأن جعله أوىل القبلتني وثالث 
 خامت املرسلني، وبارك اهللا حوله رسول اهللا احلرمني الشريفني ومسرى 

وكل مهاجر إبراهيم عليه السالم مبارك، وهذه الربكة وهذا املهجر يشمل 
  .أرض الشام كافة اليت جعلها الصليبيون املستعمرون أربع دول اليوم

 وأوصيكم بالعلم الشرعي النافع، وخصوصا ما كتبه علماء اإلسالم 
ه اهللا وابن القيم وابن كثري وابن رجب وما ذكره ااهدون كابن تيمية رمح

ابن حجر يف فتح الباري، وكذلك أئمة الدعوة التجديدية يف كل جيل ومن 
  .كل بلد

 الشورى بينكم فإنه ما ندم من استشار وال -وفقكم اهللا-وأحيوا 
خاب من استخار، وكلما كان اإلنسان أعلم باحلرب والسلم فقربوه 

الرأي له، وال تأخذوا الفتوى من كل أحد واعرفوا من وا القيادة ولعجوا
  .تستشريون ومن تستفتون

 من النصريية ، من عادى اهللا ورسولهةوالواجب شرعا هو معادا
والرافضة والدروز واخلوارج مع معاداة اليهود والنصارى ونبذ الشرك بكل 



 

 

٢٢٦٢ 

  .اصوره والبدعة بكل أنواعها وليس القدمي منها فقط بل قدميها وحديثه
ومن الشرك العصري قول بعض الناس إنه يريد إقامة دولة علمانية 

  !!دميقراطية يتساوى فيها املسلم واليهودي والنصراين
 بترك الغلو يف الدين، وبالرفق والصرب -نصركم اهللا-كما نوصيكم 

  .واحلكمة يف التعامل مع املقصر أو الغافل واالستعانة بالصرب والصالة
لظامل لنفسه من مجلة الذين اصطفى من عباده فكيف واهللا تعاىل جعل ا

 ويف الشباب املسلم خري كثري قد ال  كان مقتصدا فكيف مبن كان سابقا؟مبن
تدل عليه املظاهر الغربية واسألوا إخوانكم يف لبنان، كيف جاهد أصحاب 
هذه املظاهر، وطردوا أكثر الصليبيني من بريوت الغربية إىل قربص ال سيما 

  .يز الصفّني ووضوح الرؤيةعند متا
كما نوصيكم بتعليم اجلاهل، وقبول عذر املعتذر إذا أخطأ واعترف، 
وترك غيبة املسلم، أو تكفري املعين قبل استيفائه الشروط الشرعية ومعرفة 
حاله على احلقيقة وإحالة ذلك إىل أهل العلم والقضاء، وقد قرر شيخ 

ثرية أن احلجة إمنا تقوم ببلوغ الرسالة اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا يف مواضع ك
  . وخلفائه الراشدينوهذا يف كتاب اهللا وسرية نبيه 

ومن كتب اهللا له منكم أن جياهد اليهود، فال ينتقل إىل غريهم وكيف 
جيعله اهللا يف أفضل رباط مث ينتقل إىل غريه، واليهود هم أشد الناس عداوة 

 املكذبون مبا عرفوا من احلق، وهم للذين آمنوا وهم أعدى أعداء اهللا، وهم
قتلة األنبياء وهم املغضوب عليهم وهم قوم بهت خبالء قذرون، فيهم كل 

  . صفة ذمها اهللا ورسوله
ومن قاتل مع اليهود وجب قتاله حىت وإن ادعى أنه مسلم أو عريب أو 
فلسطيين أو درزي أو آرامي أو مهما كان، وأنتم أعرف الناس خبطر 

املستعربني وكيف يدلون اليهود على قادة ااهدين وعلى عورات املندسني و
  .املسلمني

ليعترب املعترب  ":وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وكأمنا خياطبكم



 

 

٢٢٦٣ 

بسرية نور الدين وصالح الدين مث العادل كيف مكنهم اهللا وأيدهم وفتح هلم 
 مبا قاموا -جلهاد وإعزاز الدينأي ا-البالد وأذل هلم األعداء ملا قاموا من ذلك 

  .هـا" به، وليعترب بسرية من واىل النصارى كيف أذلّه اهللا وكبته
  .وهذا مصري من يوايل اإلدارة األمريكية واالحتاد األوريب

وليس زوال دولة إسرائيل ألن التاريخ خيربنا بزوال املمالك الصليبية 
اطوريات وسقوطها، قيام االمرب"فقط، وليس ألن بول كيندي مؤلف كتاب 

وليس ألن زواهلا " ال تستطيع الدولة اليهودية البقاء إىل منتصف القرن " قال"
هو ما يشهد به اليهود يف داخلها وخارجها، وال ألن املخابرات األمريكية 

يهودي التوقعت هلا الزوال، وليس ألن هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا 
، وليس ألن الرئيس نيكسون "بول كيندي"حدد سنة زواهلا بأقل مما توقعه 

إنه أكرب حليف " مائرياجولد"نفسه تنبأ بذلك وهو الرئيس الذي قالت عنه 
ون ذلك، ويسمونه اليوم لم، وليس ألن أكثر اإلسرائيليني يعإلسرائيل

األسود، ويتحاشون احلديث عنه، ويتخذون أيادي عند بلدام األصلية ورمبا 
 ورمبا كان لإلسرائيلي جوازان أحدمها إسرائيلي أبقوا هناك بعض ذويهم،

واآلخر لدولة أخرى، فهم يعلمون أن بقاءهم وانتصارهم مؤقتان، وليس ألن 
با بل يف إسرائيل نفسها تتوقع والدراسات االستشرافية يف أمريكا وأور

سقوطها، بل أعظم من ذلك كله أن اهللا جل شأنه قد أخربنا بذلك يف سورة 
أنه موجود يف التوراة واإلجنيل، فال شك عندنا أن إسرائيل هي اإلسراء، كما 

جودها هو فساد ورمبا كان  وأن و،"الرجس املفسد"أو " رجسة اخلراب"
فسادتني اللتني يفسدمها اليهود، وأن أهل األميان سوف يدخلون إحدى اإل

املسجد األقصى ويظهرون على الصهاينة، وتورام نفسها اليت يقرأون، تقول 
م إم لن ينجو منهم إال البقية اليت ترعى كما ترعى النعاج أي تدفع اجلزية هل

  .عن يد وهي صاغرة، مقابل االحتفاظ حبيام ودينهم
  .والثمن الوحيد لزواهلا هو اجلهاد بكل أنواعه

وكذلك دولة النصريية وحزب بشار السيما املنافقون الذين قال اهللا 



 

 

٢٢٦٤ 

  ).هم العدو فاحذرهم(عنهم 
  حكم قتل املدنيني؟ ما:  ااهدين يسألوبعض

أن األصل أالّ نقتل من مل يقاتل بيده أو بلسانه ال سيما املرأة : واجلواب
 إذا متيزوا عن املقاتلني، غري أن احملتلّني -وهو األجري-والطفل والعسيف 

الصهاينة فيما أرى كلهم معتدون ظاملون، فالدولة الصهيونية جيش ميلك 
كس، وهذا القول إمنا اقتبسته من أحد الصهاينة أنفسهم، شعبا وليس الع

وهذا الشعب كله جمند ذكورا وإناثا ومستوطنني، ويعلم أن أمامه شعب 
  جماهد صابر وإال فما الذي جاء ؤالء القتلة من آفاق األرض؟

والصهاينة يف نظري بني مقاتل واحتياطي ودافع ضرائب، ميد اجليش 
غريها، وهم عنصريون مع اليهودي الشرقي فكيف وامليزانية بالضرائب و

  بااهد املسلم؟
والصهاينة يسعون لقتل كل فلسطيين، ويستعينون على ذلك بأمريكا 

باحلكومات الغربية، كما يستعينون باملتصهينني العرب، فينبغي إنذار اليهود و
 أعداء أال يأتوا وأن يعودوا إىل بلدام وخيرجوا من األرض احملتلة وإال فهم

  .سوف يقتلون
والقول الفصل يف هذا يرجع إىل قادة ااهدين فهم أعرف الناس 

  .باملصلحة واملفسدة نصرهم اهللا
وأخريا أوصيكم أن حتذروا من املستعربني، وال أعين جواسيس إسرائيل 
املعروفني لكم، بل العمالء الكبار الذين اجتمعوا يف بريوت واجلزائر وعمان 

 وحيسنون معها العالقات وأقروا مبا  سراً أو جهراًن إسرائيلومدريد ويزورو
" فريدمان"للسالم اليت وضع أصلها اليهودي الصهيوين ) املبادرة العربية(مسي 

واليت هي بعثٌ ملشروع التقسيم وبلورة جديدة لوعد اليهودي بلفور، وال 
د وال مبن يقول إن املسج) جلنة القدس(تنخدعوا ملن شكل جلنة مساها 

األقصى حتت محايته وفقا ملعاهدة وادي عربة، وال ملن ينسقون أمنيا مع 
اليهود وال ملن يريد أن يعطي اليهود سيناء، ويعترف هلا بالضفة، وأمثاهلم من 



 

 

٢٢٦٥ 

املستعربني، وال مبن يشترون بيوت املقدسيني من العرب مث يعطوا اليهود، 
  .شهداءوال مبن يزور اليهود ويزعم أنه إمنا زار أسر ال

واعلموا أن املؤامرة على اإلسالم قدمية، وحتاك اآلن ضدكم، فقد 
 وهو يف مكة مث صارت إقليمية كانت املؤامرة حملّية منذ زمن الرسول 

-حني اجتمعت عليه العرب يوم األحزاب ورمته مث أصبحت املؤامرة دولية 
 بن  وما بعدها حىت أن هرقل ورجال دولته كتبوا لكعب-يف مؤتة وتبوك

  .مالك ووعدوا املنافقني الذين بنوا مسجد الضرار باملعونة والنصر
ذا راية وقيادة جهاديتني " جهادا"فأوصيكم أن تعلنوها بامسها القرآين 

  . واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون،والنصر قادم بقوة اهللا
  :حصار غزة

ول أنه بعد اشتدادا األزمة من سنن اهللا االجتماعية اليت ال تتبدل وال تتح
 على املؤمنني وتكالب األعداء تنقلب املوازين وتتحول األحداث، فالنيب 

بعد أن رمته العرب عن قوس واحدة، " اليوم نغزوهم وال يغزونا"إمنا قال 
ونقضت قريظة عهدها، وزلزل املؤمنون زلزاال شديدا، وبلغت القلوب 

  .ني ومن أسفل منهماحلناجر وجاء األعداء من فوق املؤمن
أي أم أطبقوا على املسلمني من كل جانب، وحاصروهم من كل 

بشروا واصربوا واستقيموا على أمر أجهة، وأنتم يا أهل غزة كذلك اليوم ف
 ، سنذكرها ان شاء اهللا،اهللا، وهذا احلصار له فوائد قد ال يعلمها بعضكم

جهاد الصهاينة ومن فوائده أن تعتمدوا على اهللا مث على أنفسكم يف 
واألمريكان، ومنها أن تترامحوا وتتكافلوا وهذا غري ما للقطاع من مزايا 

  !!سيأيت بياا بإذن اهللا، وكم هللا علينا وعليكم من منحة تأيت يف شكل حمنة
واعلموا أن املؤمن كلما اشتد عليه الكرب أيقن أن النصر قد اقترب، 

  .ة إميانية نطق ا القرآن الكرميوهذه حقيق
فإن يعقوب عليه السالم أيقن برجوع يوسف ملا أخذوا أيضا أخاه، 

  .]٦٢:األعراف[ ﴾ i   h   g   f   e   d﴿ :فقال لبنيه
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 حىت اشتهر ،وذلك عرفه العلماء والناس مجيعا من التجارب الكثرية
  ".اشتدي أزمةُ تنفرجي"بينهم قول 

هي الدويلة وأنا أقول ليس قطاع غزة هو احملاصر فاحملاصر، حقيقة 
 كالصهاينة ،الصهيونية وعمالؤها، واحملاصر من حاصره كفره أو نظامه

واإلدارة األمريكية والسيسي، واحملبوس هو من حبسه اهللا يف جلده، أما من 
أنعم اهللا عليه باتباع طريق املرسلني فهو الواثق املطمئن املؤمن، وقد اختص 

منهم الطائفة املنصورة وجعلهم اهللا أهل أرض الشام املباركة بالرباط وجعل 
يقاتلون أعدى أعدائه اليهود وجياهدوم يف سبيله، وجعلهم حيفظون القرآن 

 وجعلهم يصلون يف ،ويقيمون الصلوات وأنعم عليهم حبرية ال نظري هلا
، وجعل  ومسرى رسول اهللا ،املسجد األقصى الذي هو القبلة األوىل

تمرغون يف الكفر يوأوحال املعصية، وخمالفيهم يتردون يف غياهب املخالفة 
  والضالل، فأي نعمة دنيوية أعظم من هذا؟ 

ومن الطبيعي جدا، أن تكون هذه النعمة مصحوبة باألذى والبالء، 
ولكن العاقبة للمتقني والنصر مع الصرب، ومن بشائر حسن العاقبة واقتراب 

 علينا وهل كان  بأنفسهم ويتكالبواايءالنصر أال جيد الكافرون بدا من 
  .الفتح إال بعد غزوة األحزاب

ال بعد إخفاق جيش بشار، وهل بنت وهل جاء الروس واألمريكان إ
 الصاروخية، وهل أمدت  القبةمريكا قاعدة يف النقب إال بعد فشل ما مستهأ

 إال بعد ،"حلف الناتو"أمريكا حزب العمال الكردستاين ضد من هو معها يف 
  .ركية؟النهضة اإلميانية الت

واحلصار ليس بغريب على املسلمني فقد حوصر العراقيون والليبيون، 
وال على غري املسمني كما هو على كوبا وكوريا الشمالية، فاصربوا أنتم هللا 

علموا أن هللا يف ذلك حكما ا و،واستعينوا عليه بالذكر واإلنابة واالستغفار
  x    ~   }   |   {   z   y ﴿: فى علينا، ومنها قوله تعاىلخيكثرية منها ما 

 اآلية، واحلمد هللا الذي جعلكم ]٢٧:الشورى[ ﴾�   ¡   ¢   £   ¤   ¥



 

 

٢٢٦٧ 

  .مظلومني ومل جيعلكم ظاملني
 يف الدنيا اليت ال يستطيع الغرب أن ةوقطاعكم هذا هو األرض الوحيد

  .، وهذه هي إحدى بركات اجلهادرأيهيفرض عليها 
كاليمن بل إن الضفة الغربية نفسها وبعض الدول أشد منكم بالء وفقرا 

  .فيها غالء وبالء
كما أن أهل بالد الشام عامة يرفضون اإلمالءات األمريكية للمجاهدين 

 ،يف كل بالد الشام، وكل فرد هناك هو مشروع شهادة ميشي على األرض
ونرجو أن حيقق اهللا أمنيته وحيقق نيته، وهم من أجل هذا الشرف العظيم 

اين الكرمي يستعذبون كل ما يف الطريق من عقبات البد منها، واالصطفاء الرب
وهم لعشقهم للشهادة إمنا يأملون إذا أبلغهم قائدهم أن نوبتهم انتهت، 
وملشاركتهم يف هذا الشرف واالصطفاء الرباين خيترق عشاق اجلهاد 
املسلمون احلدود، ويفاخرون بايء إىل القطاع من بالد بعيدة، وتقوم 

 .ت املؤيدة هلم يف قلب واشنطن ونيويورك ولندناملظاهرا
 النواة هو اهللا بإذن أنه خاصة غزة وقطاع عامة الشام أهل مميزات ومن

 ألزمة احلل جانيب كال جيتمع فيه إذ النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة لقيام
 ."واجلهاد الزهد، "العصر هذا يف األمة

 يف سكانية منطقة أكثف هو اغرافيوالدمي خرباء كل بإمجاع غزة وقطاع
 .أيضا نادران وذكاء شجاعة فيهم بل كثرة، جمرد املسألة وليست ،العامل

 من عددا شهيد كل مقابل نساؤه يلد الشهداء من قدم مهما والقطاع
 القنبلة "يسمونه مما الدائمة خشيتهم عن يعبرون اليهود اهللا وأعداء ،املواليد

 .األرانب تكاثر يتكاثرون الفلسطينيني إن ويقولون ،"الدميغرافية
 النار يزيدون بذلك أم ينسون الشهداء يقتلون حني والصهاينة

 آجال أو عاجال له ينتقمون ممن املئات مكانه يأيت شهيد كل أن إذ ،اشتعاال
  .اهللا بإذن

 دويلة وما مهامجيه كل يهزم أنه غزة لقطاع التارخيية امليزات ومن



 

 

٢٢٦٨ 

 مرتني الصليبني تهزم اليت هي وغزة الصراع، هذا يف حلقة إال الصهاينة
 عنها وقال) الثانية حطني (هـ،٦٤٢ سنة األخرية الكربى املعركة ومسيت

: السبط اجلوزي ابن وقال ،)حممودا وأمرا مشهودا يوماً وكان (كثري ابن
 وصالح الدين نور زمان يف وال مثله، اإلسالم يف جير مل عظيما يوما كان(

  )!.الدين
 هي اليت جالوت عني معركة وقعت املباركة فلسطني أرض ثرى وعلى

 .التاريخ يف املعارك أهم من
  .التوحيد أهل سيما ال خاصة نوواملسلم كله العامل على ذلك وحيب
  :خرىاأل احلصار فوائد ومن

 وإنتاجهم القطاع أهل عبقرية على االعتمادو اهللا على التوكل. ١
  .القطاع يف شرب كل من ادةواإلف والزراعي الصناعي
  .والصدقة الزكاة وجلان اخلريية اجلمعيات إنشاء. ٢
 إن: ( الرسول قال وقد الدنيا، أوضار من ألهله محاية احلصار أن. ٣

 الطعام من وليه أحدكم حيمي كما الدنيا من املؤمن عبده ليحمي اهللا
  .محاكم لذيا اهللا اشكروا بل واحتسبوا القطاع أهل يا فاصربوا) والشراب
) الدويل اتمع (مثل املنافقني من كثريا باحلصار يفضح  اهللاأن. ٤

 جبهة يسمى ما جبهة اهللا ويفضح ،)اإلنسان حقوق(و) االعتدال وجبهة(
 أن رضي من وكل ،العرب ويهود ،والسلطة السوء وعلماء املمانعةالصمود و

  .لليهود غرقدا يكون
 جيلب الدعاء وأن الغذاء مقام نيقوما والتهليل التسبيح أن علموااو
  .العدو ويهزم الربكة

 فك واجب من املسلمون سيما ال كله العامل تعفي ال الفوائد وهذه
  .احلصار

وإمنا ندعو اإلخوة يف فلسطني وأرض الشام كافة إىل اجلهاد والصمود 
واإلنفاق يف هذه املرحلة الصعبة، فلنكن يدا واحدة على العدو املشترك ويف 



 

 

٢٢٦٩ 

  .لوقت نتباحث فيما بيننا ونتبع الدليل أو ما هو أقرب إىل الدليلنفس ا
﴿Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å ﴾ ]وليس من غزا أو ،]١٠:احلديد 

ال هجرة بعد " قال جهز جيشا يوم العسرة مثل من غزا بعدها والنيب 
  ."الفتح

ين والواجب التفاؤل والثقة يف وعد اهللا وتأييده، ومهما تقلب الذ
 الصواريخ والطائرات وبنوا وأنتجواكفروا يف البالد، وبلغوا من القوة، 

املستوطنات وشادوا من احلضارات ما شادوا فكل ما يعملونه هو غنيمة 
 إن هوازن خرجت املسلمني يف املستقبل بإذن اهللا، وملا قيل للرسول 

سلمني غدا تلك غنيمة امل "باألنعام والنساء والبنني وقضها وقضيضها، قال 
  .وكان األمر كما قال " إن شاء اهللا 

كما جيب على املسلمني يف كل مكان فك احلصار وفتح أبواب اجلهاد 
  .واإلنفاق على ااهدين

  . من الواجب على غريناما ليسوحنن يف بالد احلرمني علينا يف ذلك 
 فلماذا ،]٣٧:النساء[ ﴾»   ¬   ®   ¯   °﴿ :قال تعاىل
سي وحنن ندفع له املليارات بفتح معرب رفح للمعتمرين؟ ال نأمر السي
 ؟ اليهودن احتل يوضع قطاع غزة حتت اإلدارة املصرية منذ أباستمرار؟ أمل

  أليس األمر بذلك خدمة للحرمني الشريفني؟ واهتماما بقضايا املسلمني؟
  وهل السيسي هو الذي خسر آالف املعتمرين واألطنان من الفاكهة؟

ق بأصحاب العقيدة أن يفرحوا بانسحاب اليهود من أليس من الالئ
  القطاع وأن يدعو للمجاهدين بالنصر؟

 ونعطيه ملن يغرقهم ويدمر ،وكيف مننع املال عن ااهدين يف غزة
  .؟"إرهابية"أنفاقهم؟ ونقول إن منظمة محاس 

وااهدون يف غزة يستصرخوننا ويقول خطباءهم من فوق منابر اجلمعة 
، فهل وسيلة الدعوة األفضل هي أن نرشدهم إىل ما "سلفيون"وغريها حنن 

نرى لديهم من أوجه النقص مع إعطائهم املال أم فرض احلصار عليهم؟ كما 



 

 

٢٢٧٠ 

  يريد نتنياهو والسيسي واألمريكان؟
وكيف نشتغل بالسياحة والعرضة والكرة وال تم بأحواهلم، وكأن 

صى ليس من شأن األمر ال يعين كل مسلم؟ وكأن حترير املسجد األق
  أصحاب العقيدة الصحيحة؟

 وال يفتح مثل ذلك معرب ،كيف يفتح السيسي معرب طابة لليهود يومياو
  رفح؟

ض ، وهل رفْالفلسطينينيوملاذا يرد التائه من اليهود ويسجن التائه من 
 حلصارهم ووصفهم باإلرهاب  مربروأخوااااهدين للمبادرة املسماة عربية 

 وهل يرفض ااهدون ما يسمى املبادرة العربية ؟هود عليهمومتين نصر الي
واتفاقية أوسلو إال ملا هو خري من ذلك وأكثر اتباعا للسنة احملمدية؟ وهل 
يبذلون أرواحهم عبثا؟ وهل حيفرون األنفاق للتسلية؟ وهل الوارد يف كتاب 

ية من اهللا هو لعن اليهود أم اإلقرار بدولتهم والتنسيق األمين معهم وتسم
 هب أن يف ااهدين كل عيب أليسوا والة أمر انتخبهم ؟جياهدهم إرهابيا

  الشعب الفلسطيين؟
فإذا كانت الشرعية هي احلكومة املنتخبة كما يف اليمن مثال فحكومة 
غزة حكومة شرعية وحكومة السيسي اليت تقف مع االنقالبني باليمن ومع 

 أال يكون -٢الدميقراطية -١ني ال بد للشرعية من شرطأم شرعية، غري بشار 
خبو ظيب ويرضى ب إسالمياُ، وبذلك يرضى ضاحي خلفان وويل عهد أاملنت

  !من خلفهم األمريكان
 دخلت النار يف هرة حبستها ، أنه رأى امرأة من محريوقد أخرب النيب 

فكيف مبن حيبس " فال هي أطعمتها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض
   آدم وحياصرهم؟مليونني من بين

وهل من حل هلذا غري اجلهاد؟ وما حكم من حارب اجلهاد وعادى 
  ااهدين وامهم باإلرهاب؟



 

 

٢٢٧١ 

  : وعود لضرورة اجلهادالقنوت
سنمنها أفضل القدس ولكن ،حلب لنكبة املساجد أئمة يقنت أن ح، 

 ذلك مع جيب بل ،االستنكار أو الشجب أو للقدس القنوت يكفي وال
 االرهاب عن احلديث ودوام ،اليهود رجس من هاريطهتو اداجله إعالن

 أن يستطع مل ملن بالقنوت علينا من الذي هللا واحلمد فلسطني، يف اليهودي
  .معا ما أو ماله أو بيده جياهد

  .اهللا ألعداء االعداد من مسلم كل يستطيع فيما داخل والقنوت
  ¾   ¿   ¼   ½ ﴿ :عنه اهللا قال الذي اإلجيايب الصرب وكذلك

Å   Ä   Ã   Â   Á   À﴾ ]يعرفه ال ما وهذا ،]٢٠٠:آل عمران 
  .الكافرين من أحد

  .]٤٥:البقرة[ ﴾ ¡   ¢   £﴿ :قال اهللا تعاىل
 بني "العرب حكم ومن ،)الصرب مع النصر أن واعلم( : النيب قال

 تسعني حنو يف الصرب اهللا ذكر: (أمحد اإلمام وقال ،"ساعة صرب واهلزمية النصر
  ).كتابه من موضعا

 قلت ،أفر أن نفسي حدثتين كلما :قال خصمك؟ تغلب مب لعنترة وقيل
  ."يفر الذي هو لعله أصرب

 الورقي النمر من خناف أال وجيب ،وحده اهللا من إال خناف ال وحنن
 دومنيك كتب وقد املزعومة، القوة هذه حقيقة أن نعلم وأن ،أمريكا املسمى

 الطريقة (وكتاب ،)احلروب يف االنتصار إرادة أمريكا فقدت ملاذا (ترييف
 يف وكاتب التاريخ يف أمريكي بروفيسور وهو ،)احلرب خلسارة الصحيحة

 يف املتوالية أمريكا إخفاقات فيها ذكر مشهورة وكتاباته ،"أتالنتك ذا "جملة
  .فصول ةعشر من أكثر

 آخر أمريكي كاتب وكتب ذلك حنو" فرانش ديفيد "احملامي كتب كما
  .)حروا؟ كل أمريكا خسرت ملاذا(

 العراق حرب هي أمريكا خاضتهما حربني أطول أن ترييف كتب ومما



 

 

٢٢٧٢ 

  .تكسبهما ومل وأفغانستان
 الدفاع شؤون جلنة أمام شهادته يف قال األمريكية القوات قائد أن كما

 التدريب وإن ضعيفة فروعها بل األمريكية القوات جاهزية إن: الكوجنرس يف
  .املطلوب ستوىامل على ليس

 للردع هو الذي النووي السالح هو األسلحة من أمريكا عند ما وأقوى
 تستخدم أن لتركيا حيق أنه كما نوويا، سالحا باكستان أنتجت وقد فقط

  ).أجنرليك (قاعدة يف موجودة أمريكيا نوويا رأسا ٤٠ حوايل
  .ةأكذوب) األمنية املظلة (إن :اإلسرائيلي اجلو سالح قائد قال وقد
 يوهان (نوبل جائزة على احلائز يوجيرالن االجتماعي الباحث وتنبأ
 طريقها يف أمريكا بأن السوفييت االحتاد بسقوط تنبأ أن سبق الذي) غالتنونخ
 اجلنرال ايارها عن حتدث كما ٢٠٢٠ سنة لسقوطها وحدد أيضا، للسقوط

  ).التراجيدي السقوط (كتابه يف هوز هاملتون األمريكي
 أمريكا منها تعاين اليت االقتصادية األزمة يف غريه وال أمريكي يشك وال

 ألف أمريكي باحث هلا توقعه ما وهذا اليونان، بأزمة بعضهم شبهها واليت
 والشركات املدن من كثري فيها أفلست وقد) اإلفالس ١٩٩٥ (كتاب

  .واملصانع
 واحملللون التاريخ، يف مديونية أكرب هي األمريكية واملديونية

 يصبحه أن بد ال اقتصادي ضعف أي إن يقولون العسكريون الستراتيجيونا
  .عسكري ضعف

 فوكوياما عوتراج العراق، بعد بلد أي احتالل يف األمريكان يفكر ومل
  .خطأ كانت العراق على احلرب أن بوش واعترف) التاريخ اية (كتابه عن

 أحد نم مسعت كما إلنقاذهم اخلليجي املال على يعتمدون وإمنا
  !، كما صرح ترامب أن على دول اخلليج أن تدفعالكبار اجلمهوريني

 ،القضية عدالة وهي للجندي املعنوية مقومات أهم أمريكا وخسرت
 أصبحنا فلما ننتصر كنا الفقراء أجل من حنارب كنا ملا "األمريكان أحد وقال



 

 

٢٢٧٣ 

 ،الغربية الدول وهي  ألمريكاالعامل دول أقرب حىت ،"ازمنا الفقراء حنارب
أحد  قرره ما وهذا. بايارها الفرح وتبدي أمريكا ضد أا جتاهر أصبحت

  .املتعصبني على اإلسالم
 للسيطرة جمددا الروس وعودة) سكالرب دول (صعود ذلك إىل أضف

 دع ،وإيران الشمالية لكوريا النووي والتهديد، األوسط الشرق سياسة على
 ألمريكا يتوقعون املناخ وعلماء ،هلا ربيةالع والشعوب اجلنوبية أمريكا عداوة

 وعلماء عنيفا، زلزاال هلا يتوقعون الزالزل علماء أن كما وجليد، فيضانات
 ارهاياو املكسيك، خليج إىل األمريكي النفط تسرب على جممعون عدينالت

 أعداء وأعدى ،متغطرس األمريكي والغباء أحد، فيه مياري ال األخالقي
) بورا تورا (يف  كمااملقاتلني أقوى أم تصر وهي دونااه هم أمريكا

) مهور وادي(و) رغدان (فوق كثريا طائراا حتلق ولذلك) جاجني قلعة(و
 وزهران غامد يف اإلرهابيني إن تقول إذ ،زهران بتهامة الشعراء من القريب

  .احلربة رأس هم
 على إحباطاته تصرقت مل وتراجع ضعف يف أمريكا أن واخلالصة

 وزير أصاب بل ،فيها العسكريني القادة وكبار والكتاب واملفكرين لفالسفةا
 املشهور السيناتور وعرب لالستقالة ودفعه) هيجل تشاك (نفسه الدفاع

 ،"ألمريكا الدفاعية السياسة من حمبط هيجل إن "بقوله ذلك عن) ماكني(
 يةاعالد ويصدق دائمة قوا أن ويظن أمريكا، يسترضي من هو اخلاسر وإمنا

  .األمريكية
 ،الناس بني املداولة هي اهللا سنة أن كلهم اخلرباء تنبؤات من وأعظم

  .وضعه إال الدنيا من ئاًشي يرفع أال عليه حق وأنه
 وكل ،هبوط يعقبه أن البد صعود كل أن التارخيية االجتماعية والسنة

  .ضعف يعقبها أن البد قوة
 وتقول ،عنه استغنت إذا فهاحلي عن التخلي هي الدائمة أمريكا وطبيعة

 معركته انتهاء بعد الشعيب للحشد "تيلرسون ريكس" قاله ما وذلك. وداعا له



 

 

٢٢٧٤ 

 لبناء املسلمني أموال تستخدم أمريكا أن هو ذلك من واألنكى املوصل، يف
 التجاري، والتسلل الثقايف التغلغل يف إسرائيل ومساعدة النقب يف قاعدا

 أمريكا مسع حتت وغريها واهلند لبورما األسلحة عتبي ةاإلسرائيلي والشركات
 وتعرض ،)الروهينجيا( مأساة عن بالصمت هلا احلليفة الدول ذوتلو ،وبصرها

 هاريف( إعصاري مثل ا اهللا يرتهلا اليت الكوارث على املساعدات أمريكا على
 شوارع جتوب البحرية واألفاعي ،املفترسة التماسيح أصبحت حيث ،)وإيرما
 القاعدة) إيرما( إعصار هاجم مثال فلوريدا ويف ،وتكساس سنتوهيو ميامي
 أفغانستان، على عدوام وكذا العراق، على احلرب ريتد كانت اليت النووية

  .كاليفورنيا حرائق عليهم سلط اهللا إن مث
 فاعتربوا ،مبارك وحسين الشاة عن ختليها حلفائها عن أمريكا ختلي ومن

  .األبصار أويل يا
 بعض يظن كما مسلم غري  كل من كانيقاتلون ال سلمونوامل 

 واملستأجرون والنساء والشيوخ فالرهبان الغربيون به ويغالط املسلمني،
 خيونوا مامل والذميون املعاهدون وكذا يقاتلوا، مامل يقتلون ال) العسفاء(

  .بغاة أو حماربني كانوا إذا املسلمني قتال جيوز بينما ،العهد وينقضوا
 اإلسالم شيخ بني كما ،الكفر جمرد وليس احملاربة هو القتال سبب وإمنا

 مستشهدا ،)الرسول شامت على املسلول الصارم (القيم كتابه يف تيمية ابن
  ).الذمة أهل أحكام (كتابه يف القيم ابن العالمة أوضحه كما النبوية بالسرية

 وهم ،العثمانيني عهد إىل الراشدين عهد من املسلمون سار ذلك وعلى
  .يظلمونه ال لكنهم أجنبيا، الكافر ويعدون الكفر يبغضون

 بيعة بعد لألنصار  النيب يأذن فلم احملدد وقته له املسلمني عند واجلهاد
 أن اليمان بن حلذيفة يأذن ومل املشركني، على بأسيافهم مييلوا أن العقبة
 يف أمامه وسهم حذيفة) سفيان أبا (الكفر زعيم رأى وقد ،حدثا حيدث

 بالشهادتني ويصدع ونائلة سافإ يسب أن ذر أبا يأمر ومل كنانته،
 الزوال قبل تصح ال الظهر وصالة وقتها فريضة فلكل يسمعون، واملشركون



 

 

٢٢٧٥ 

  .األمة بإمجاع
  .والرقاق مقدمة على األحكام

 احلالل نزل ما أول أن لو "عنها اهللا رضي عائشة الصديقة قالت وقد
 كما ،القرآن قبل اإلميان تينا أو :الصحابة وقال ،"الناس استجاب ما واحلرام

  .القتال على مقدمة والدعوة الفروع على مقدمة األصول أن
 قصيدة فرب تقرر، كما فقط القتال على يقتصر ال اإلسالم يف واجلهاد

 عسكرية، هزمية من األعداء على أشد الكتروين اختراق أو إعالمي برنامج أو
  ".النبل وقع من عليهم أشد هلو الشعر عن  قال وقد

 ،]٥:الفاحتة[ ﴾ 2   3   4   5﴿ ركعة كل  يفيقولون واملسلمون
 بعض واستعان ذلك عن ضلوا وملا األعداء حرب يف هللا بغري يستعينون فال

 استعنا ملا علمت قد" وقال ،اهلزمية به حلت بالصليبيني) إمساعيل (سالطينهم
  ."مهزومون أنا الكفار ؤالء

  .)مبشرك نستعني ال إنا( مسلم صحيح يف عنه ثبت  والنيب
 كافة الشام وبالد فلسطني يف نياهد إلخواننا معرفته ينبغي ما وهذا

 النتيجة حتقق بالكفار االستعانة كانت ولو مكان، وكل وليبيا العراق ويف
 ،الغربية للبابوية املعادية البيزنطية باإلمرباطورية األيويب الدين صالح الستعان

  .الصليبية احلمالت شنت اليت
  .)باهللا فاستعن استعنت إذا( وحده باهللا باالستعانة التوحيد حتقيق وإمنا

 والغرب حروم أكثر وهكذا ،فقط دفع هو إمنا اليوم املسلمني وجهاد
 أهل وكذا واحلديث، القدمي وباستعماره الصليبية حبروبه عليهم املعتدي هو

 على للكفر مستعمرون األحوال كل يف فنحن واهلندوس كالتتار الشرك
 والغرب ،احلياة استعمار) هابرماس (االجتماعي الفيلسوف مساها اليت الطريقة

 )مالدي( املقلب علي مثل نحنف بشركاته، استعمرنا بقواعده يستعمرنا ملإن 
 إال ذلك ميكنك ال": مجاعته له فقال ،النبز هذه نفسه عن يدفع أن أراد حني
 وقالوا قاموا وشبعوا أكلوا ملا لكنهم ثوره هلم فذبح"! ثورك لنا ذحبت إذا



 

 

٢٢٧٦ 

 مهما بنا الحق واالستعمار بنا الحقة فالتهمة" مالدي يا خريك اهللا كثر"
  .اجلهاد من بد وال فعلنا

 املنافقون دعي حيث املصطلحات حرب الفكري الغزو أنواع أخطر ومن
اهد متخلفا الغيوراحلرب وهذه ،ظالميا واملتدين تطرفام والداعية إرهابيا وا 
 هم أم مع ،قراصنة القواسم يسمون كانوا الذين االجنليز من أمريكا تعلمها
 وإذا الصومال شواطئ إىل األمريكان يأيت وكذلك ،اخلليج إىل جاءوا الذين
  .قراصنة قالوا الصوماليون منعهم

 كتابه يف ةكثري أمريكية مصطلحات وياالر عبدالستار السفري مجع وقد
  ."األمريكي السياسي العقل معجم"

 تسمية إرهابيا الفلسطيين ااهد تسمية غري باملصطلحات التالعب ومن
 واللعب روحيا، شرابا واخلمر حبا، والزنا فائدة، والربا ،ااستثمار االستعمار
 باملصطلحات واالستهزاء دينية، حرية الردة وتسمية فنا، والغناء والتمثيل

  .وهكذا ،مضافة قيمة املكس وتسمية بري،تع حرية
 هليب من والعامل أنفسهم املسلمون ينقذ لكي اجلهاد من بد وال 
 يف هكسلي ألدوس وصفه ما حد على العامل يكون ولكي الغربية احلضارة

 اآلنية الثمرة فكرة عن التخلي من لذلك والبد" شجاع جديد عامل "رواية
  :نيب بن مالك عنها قال اليت العجلى
 املدى بعيد مشروع يف ينخرط أن على حاال املوت يفضل املسلم(
  .)مسجد كبناء

 ملا صاحل عبداهللا على املشوي املخلوع عنها عرب اليت السذاجة ومن
  ".مشايخ أنتو اهللا أمانة "ساذجا رآه ما املشايخ بعض عليه اقترح

 لواحتف اإلسالم ادعى ،اخنداعنا وسهولة سذاجتنا نابليون علم وملا
 املماليك، ظلم من خيلصها لكي ملصر جاء إمنا أنه وزعم العمامة ولبس باملولد

 إذا اليوم والغرب ملزاعمه، نيمصدق له نيمساع املسلمني يف وجد أنه ريب وال
 ،ضدهم سافر عدائي بعمل املسلمني استفز فترت اإلسالموفوبيا رأى



 

 

٢٢٧٧ 

 على كانوا كةم يف هنا العوام وبعض. ساذج مباشر فعل برد هم فيقومون
 جامعة مقر هذا "قال يناملبا أحد رأى ملا أحدهم أن حىت السذاجة هذه

  "!كذا فندق "عليها مكتوبا لوحة والقع حىت فقي ومل" اإلسالمية الدول
) العاملي السالم (ىسمي مبا املسلمني بعض إميان السذاجة هذه ومن

 املدرسة أصحابو عباس حممود يظن كما ،جمدية السلمية املقاومة أن وظنه
 عقيدة املزعوم الالعنف أن مع) سعيد جودت (يتزعمها اليت العصرية
 كأيب املسلمني أبناء بعض ا آمن كما ،وغريه غاندي ا آمن هندوسية

 أكلوا هال فأكلوك استضعفوك: فقال دجاجة له قدموا الذي املعري العالء
  ".األسد شبل

 والغرب ،)املراغمة (القيم ابن ومساها اهللا ذكر اليت املدافعة عكس وهذه
 والنازية كالن الكوكس مثل حركات فيه قامت حني باملساملة يؤمن مل نفسه

 لطمك من السالم عليه للمسيح املنسوبة الفكرة واستبعد وغريها اجلديدة
 ويستعمروننا بالدنا خريات وينهبون ،"أيضا األيسر له فأدر األمين خدك على

  .البشر عن اآلالم حيمل) املسيح (أنو) حمبة اهللا (أن يدعونو
 أم دعوى مع الفظائع من الغرب يرتكبه ما شوقي أمحد رأى وملا

  :قال مسيحيون
  اآلالم بامسك علينا كثرت  الورى اهذ عن اآلالم حامل يا

" تقتل ال "القدمية عقيدم عن ختلوا) بورما (مينمار يف واوس
 )األوسط والشرق عكاظ( تصفهم الذين الروهينجا مسلمي قتل واستباحوا

  .بنغاليون متمردون أمب
 وال اجلهاد يف غلون فال عنه واجلايف فيه الغايل بني وسط اهللا ودين

 ولكن ،منه بد ال والربهان مهمة والدعوة مطلوب النفسي والتغيري تتركه،
 الغرب وبني بيننا والعالقة ،واملرتدين الكفار قتال عن بديال ليس ذلك كل
  .حضاري تنافس جمرد وليست صراع قةعال هي

 جنراالت أصبح ورمبا الناس، بعض يظن مما أوسع معىن له واجلهاد



 

 

٢٢٧٨ 

 الشرعي واملمثل العسكري، امليدان جنراالت من ثرياتأ أقوى االنترنت
 معادلة كل يف الصعب الرقم وهم ،ااهدون هم الفلسطيين للشعب الوحيد
 يكتب أن عباس مبحمود اليوم جدرواأل ،املزعومني) أوسلو (أبطال وليس
" أوسلو إىل الطريق" السابق كتابه من بدال) أوسلو خطأ (عنوانه كتابا

 املشؤومة االتفاقية تلك من يريدون ال عما أنفسهم اليهود تراجع وقد السيما
  .وميناء مطار لغزة يكون أن وصاصخ

  .الوحيد احلل هو فاجلهاد
 أنشأ وأخطائه ضالالته كل من فبالرغم عرفات ياسر لذلك فطن وقد

 نيقللمتحر وخمرجا املفاوضات، فشل عن بديال لتكون األقصى شهداء كتاب
 ال تسنده جهادية قوة له تكن مل إن املفاوض أن وعلم فتح منظمة من للقتال

  .وبنس مباتر: أمثال أمريكا صهاينة ميني على يقفون الذين الصهاينة به يأبه
 بالدا ودخلت املسلمني بالد إىل الناعمة ةاالستعماري القوة تسللت وقد

 الربدوين عبداهللا اليمين الشاعر ذلك عن وعرب عسكري مستعمر قدم تطأها مل
  :بقوله

  صدري يف الغدر فيوس   أبصرهم لست غزاة
 الثورة ثغرة من يدخل أن مبكره) بوتني (استطاع كيف مثال فانظر

 أمريكي تدخل من القضية ولوحي روسيا لكرامة يثأر وأن ،أمريكا يف الثقافية
 االنتخابات يف روسي تدخل إىل الربوستروريكا يف حرب بال نصرا حيقق

  ).مولر (فيه حيقق األمريكية
 إسرائيل بين تيه مثل تيها عليهم اهللا سلط اجلهاد املسلمون ترك وإذا 

 طسلّ كما بالدهم حيتل عدوا أو عقوهلم، فيها تتيه حمرية أزمات شكل يف
 املغين له يرسل أن املوصل صاحب من طلب الذي املعتصم لىع هوالكو

 ومل بغداد حصار أثناء يديه بني  يغننياجلواري وكانت" الدين صفي "املدعو
 على تتري سهم وقع حىت ،العلقمي ابن وتغرير هوالكو ألهداف يفطن
 يف التتار هزموا اجلد إىل وانصرفوا اللهو املسلمون كتر اومل رقاصة، جارية



 

 

٢٢٧٩ 

  ".إسالماه وا" قطز صرخ حيث جالوت عني كةمعر
 الشرعية "يسمى ما دائرة يف نفسها وحتصر اجلهاد تترك اليت األمة ومثل

 حوهلا العدو رسم إذا اليت الضالة الفرق بعض كمثل" املفاوضات "أو" الدولية
 ضرها ما منها خرجت أا ولو أحد، عنها يفكها حىت حبيستها ظلت دائرة
  .ذلك

 يف فليس للقدس توأما مكة ولنجعل الدائرة، هذه من رجوخن فلنجاهد
  .هلا بالتوأمة منها أوىل مدينة العامل

 األخوة يكون منه أن مينعنا ال الذي علينا النصرة واجب من اوهذ
 على قبائلهم مشركي مع العيش فضلوا الذين املسلمني كأعراب الفلسطينيون

  .اجلهاد
 على ةلكاأل يتداعى كما األمم يهمعل تداعت اجلهاد املسلمون ترك وإذا
 اليهود من اآلفاق شذاذ تداعى ماكلف حاليا، الواقع هو وهذا قصعتهم،

 روسيا من فجاءوا األخرى الشام بالد على النصارى إخوام أيضا تداعى
 اإلرهاب، على احلرب باسم مكان كل من الروم وجاء وفرنسا وبريطانيا
  .صالأ دواعش فيها ليس اليت حلب ودمروا

  .وبوذا األبقار عباد علينا تداعى كما
 ولكن األمم، علينا وتتداعى األعداء انعلي جيتمع أن النصر بشائر ومن

آل [ ﴾ Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì﴿ الناس له يقول جيل األمة هذه من خيرج
آل [ ﴾ Ø   ×   Ö   Õ﴿ ويقولون إميانا ذلك فيزيدهم ،]١٧٣:عمران
 كفى كما ،البشرية احلسابات يف ليس مبا شرهم اهللا فيهمكيو ،]١٧٣:عمران

  .األحزاب على أرسلها اليت بالريح القتال املؤمنني
 من موسى وعبده النار، من السالم عليه إبراهيم عبده جنى وكما

  .وجيشه فرعون
 لنا حتققت ما املليارات أنفقنا لو": السوريني ااهدين أحديل  قال وقد

  ."النتائج هذه



 

 

٢٢٨٠ 

  .اهللا وصدق
  .لكفى الدعوة حرية إال النتائج من حيققوا مل لوو
 أن املأثورة كماحل ويف ،اجلهاد عن بديال املزعوم حلبالص نرضى ال حننو
 كيف: فقالت للصلح ودعاها فأخطأها، بفأسه ضرا إنه مث حية صاحل رجال

  فأسك؟ أثر وهذا أصاحلك
  الرأس؟ يف والفأس اليهود نصاحل فيكف
 اهللا بعث أن منذ قدمية هلم الكفار عداوة أن لموناملس يعلم أن وينبغي

 لذلك امتداد إال هي ما ونتنياهو ترامب عداوة وأن ،احلق ودين باهلدى نبيه
 قرره ما على يسري ترامب إن :اسوري يف السابق األمريكي لسفري قال وقد

 بني هي املعركة إن" اأمريك يف اليمني زعماء أحد وقال% ٩٠ بنسبة أوباما
  !األمريكية) بلومبريج (وكالة ذلك ونقلت ،"والغرب ماإلسال

 األمحر البحر يف بوارجها هامجوا بل أمريكا بقوة احلوثيون يبال ملهذا و
) ألمريكا املوت (شعار علنا ويرفعون وجهها، يف املندب باب بإقفال وهددوا
 إا بقوهلا امريكا واكتفت، اليمن يف الدراسية املناهج يف ذلك ويكتبون

  .البعثيني طريقة على ،الرد حبق تفظحت
  :اثنان تفسريان عندي ولذلك

 دعاية رؤوسنا ا صدعوا اليت قوا وأن الرد عن عاجزة أمريكا أن إما
 دولة) ٣٣ (فيه بتحالف العراق احتلت أن بعدأا  ذلك يؤيد ومما كاذبة،

  . وحدهااملوصل الحتالل ذلك ضعف حشدت
 مسح السيسي صاحبها وأن السيما حلوثينيا مع متواطئة أمريكا أن وإما
 بشار أمن أن أعلن كما السعودي، العدوان ضد القاهرة يف بندوة للحوثيني

، فأمريكا تظاهرت به تريد بقاء احلروب وبقاء األزمات لتحلب مصر أمن من
  .الطرفني

  .الشام لبالد الدخول قرر شأا وتراجع ترددها أردوغان رأى وملا
 وقد سيما ال ،األعمى بيد الغليظة كالعصا هيف قوية اأ ثبت لو وحىت



 

 

٢٢٨١ 

 ألجل وغربا شرقا املسلمون وهب ومكانتها، هيبتها) ترمب (محاقة أسقطت
 أن أجزم اليت املستبدة احلكومات إال هلا مؤيدا يبق ومل أنفها رغم سدالق

  .خطأ حلسابات أو مصلحي تأييدها
 من أقوى هو اليت إيران من أمريكا موقف تعرف التفسريين ذينو
  .احلوثيني

  . أحد دالئل الفشل السياسيوهذا
 يقدم العريب التحالف إن" دغر بن" هادي حكومة وزراء رئيس يقول

 مع اليمنيني من فكم اجلنوب به ويعين إليران هدية اليمين الشعب أرباع ثالثة
   وكيف لو مجعت هؤالء وهؤالء؟الشمال؟ يف احلوثي
 النهر من شرب من يشبهون الفلسطينيني من مالسال وراء جيرون الذينو
 من شربوا الشاربني أن فرقا بينهما ولكن. طالوت جيش به اهللا ابتلى الذي
 يشرب مل من إال خاسر والكل! الوهم وراء يلهثون وهؤالء احلقيقي، النهر
  .الوهم خيدعه ومل

احلل ملشاكلنا ومع هذه اإلخفاقات املتتالية نريد حال ملشكالتنا، و
 وليس احلل هو التخصيص فالتخصيص ،القتصادية واالجتماعية هو اجلهادا

  .ليس عالجا وإمنا هو يف أحسن األحوال مسكن يهدي األمل مؤقتا
وقد جرب حزب العمال الربيطاين ذلك، وخصص بعض القطاعات 

 ذلك ناحلكومية العامة مثل سكك احلديد، ولكن الفنيني والعمال اكتشفوا أ
من سيطرة فئة جديدة، حيث حتولت السيطرة من احلكومة ما هو إال نوع 

إىل الشركة، وبقي احلال كما هو، وعندنا هنا يريدون خصخصة املطارات 
واجلامعات واملستشفيات والصناعات مث فرض ضرائب أو رسوم عليها، بل 

 كما لنومع هذا فلن يتغري جوهر األمر  ،يريدون خصخصة شركة أرامكو
   أمالك الدولة إىل شركات مسامهة؟ ل املشكلة بتحويلحن

وكيف تتغري األمور واملالك احلقيقي واحد ووكالؤه هم نفس الوكالء، 
 سواء أكان شركات ،بل إن كل شيء يف الدول الرأمسالية حقيقة خاص
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 وأشركات البناء والتطوير العقاري  وأالسيارات أو املطاعم الكربى 
  .الصيدليات أو الوحدات السكنية والفنادق

بون يف أكثر دول العامل، إمنا يعملون يف احلقيقة ملصلحة واحلكام املنص
 يوقعون على الصفقات ويعقدون املعاهدات، ويزورون همالطبقة الرأمسالية ف

الدول األخرى، وكل ذلك ضمن توجيها ت األغنياء وال بد أن يصطحبوا 
ة  حلق، والشعوب تدور يف يف كل زيادةمعهم الكثري من رجال األعمال

عمم ما كان خاصا، وتنشئُ املؤسسات تصص ما كان عاما، وختمفرغة، إذ 
 مخس ة مداالعامة حينا، مث ختصصها حينا آخر، وبعد أن كنا نسري وفق خط

  .سنوات، أصبحنا نسري وفق رؤية مدا مخسة عشر عاماً
ا والشيء الغائب يف العملية، هو ذكر اهللا والدار اآلخرة والزهد يف الدني

 واحملكومون الفسقة يلهثون وراء شهوام ويشغلهم ،والعمل ملا بعد املوت
املأل بالتعري والدورات الكروية واملالهي املختلفة والوطنيات الضيقة، وأول 
من يكذّب باحلق وجيحده هم املأل الذين أترفهم اهللا يف احلياة الدنيا وإمامهم 

Â   Á   É   È   ﴿فرعون وهامان وقارون وصدق اهللا     Ç   Æ   Å   Ä   Ã
Î   Í    Ì   Ë    Ê﴾ ]رب انتقل من مرحلة  ويبدو أن الغ،]١٦:اإلسراء

رجال االعمال إىل مرحلة أن يكون رجال األعمال هم لالتحكم اخلفي 
ريكس "وامللياردير النفطي ) ترامب(أنفسهم احلكام مثل امللياردير العقاري 

  .كسون موبيل رئيس شركة أ"تلريسون
فلما ) عامةاملؤسسات ال( زمن الشيوعية كانت احلكومات تسعى إلجياد ويف

  .جت للتخصيصجاء زمن الرأمسالية ا
  .وهكذا جعلوا الشعوب حقال للتجارب الغربية

ا خطأ، فاليوم إأهلها اليت يقول واألتباع يسريون يف تلك التجارب 
رهم حىت ، فهل ننتظان إن حرم على العراق كانت خطأيقول األمريك

 وأن التحالف مع الشيعة ؟يعترفوا بأن حرم على اإلرهاب كانت أيضا خطأ
كان خطأ، وأن تقسيمهم كان خطأ، وأن وعدهم مبظلة أمنية لدول اخلليج 



 

 

٢٢٨٣ 

  كان خطأ؟
أم جيب علينا مجعيا اجلهاد يف سبيل اهللا، وإلغاء كل التحالفات مع كل 

 اجلهاد هي توفري  عقبات ورمبا كان أكرب،من يكفر برسالة رسول اهللا 
نعه حمليا أو توفريه من املسلمني ومن الشركات الغربية صالسالح، وميكن 

نفسها، حىت من الشركات الصانعة له يف أمريكا وإسرائيل، هذا فوق الغنائم 
 احمللي، وينبغي مقاتلة من يقاتلنا على الدين قبل مقاتلة من يقاتلنا واإلنتاج

 األمام ااهد عبداهللا بن املبارك حني انتقل إىل قتال على الدنيا، فهكذا فعل
  .الروم بعد أن كان مقاتال للترك

وأظن أن االمريكان كانوا صادقني حني قالوا إن قتالهم يف دير الزور 
 ومعروف من الذين يسجنهم ،ليسوا من جنود النظام إمنا هم من سجنائه

  !!النظام
 فال ختدعنا علة، من غري واجلميع يعلمون أن للظامل بطنا يشتكي

 وأا الدولة الدميقراطية الوحيدة يف ،دعاوى أمريكا أن إسرائيل هي املظلومة
 .املنطقة

 أوهلا ألسباب العراق أمريكا احتلت وقد ،قدمية ذريعة فاملظلومية
 العراق أهل حماربة من أخوف اليهود عند فليس إسرائيل، أمن على احملافظة

 يف والصدق الشكيمة، وقوة الشجاعة من العراقيني يف ما يعرفون وهم هلم
 العراقي االحتياطي يكون األمريكية املعلومات فحسب النفط وثانيا اإلقدام،
 الربع مبقدار السعودي االحتياطي من أكثر أنه أي برميل مليار ٤٠٠ حوايل
 أن وبعد ،تقريبا برميل مليار ٣٠٠ عن يزيد ال السعودي فاالحتياطي ،تقريبا

 االنتاج بكثرة تبايل أمريكا تعد مل السعودي النفط من أسهمها أرامكو تباع
  .املوارد ألهم استرتاف هو الذي

 عليها واملعتدى املظلومة هي أا ادعت ١١/٩ أحداث بعد وأمريكا
التعاطف الستجالب مهم سبب املظلومية أن التاريخ سنن من متوعل، 

 ذلك وأن ،املظلومة هي أا البحار وراء من تأيت وهي حىت تدعي ولذلك
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  !القومي أمنها على حمافظة منها
 كان حيث باملظلومية، الروم تعاطف استجلبوا قبل من والنصارى

 مظلومية واستغلوا ذلك الرافضة موتعلّ ،ويضطهدوم يعذبوم الروم أباطرة
  .التشيع لنشر البيت آل

 ،النازية جرائمو" اهلولوكوست "احملرقة ضخموا العصر هذا يف واليهود
 مما املظلوميات تلك وأمثال هلم، قوميا وطنا وجيعلوها املباركة األرض ليحتلوا

  .معلوم هو
 عامليا املعروف الطقوسي الدين إىل تدعو ال الوهابية إن اأمريك وتقول

 حممد وحماضر وأردوغان مرسي حممد يريد الذي السياسي اإلسالم إىل بل
  .الغربية للحضارة بديال وجيعلوه العامل به احيكمو أن اليمين التجمع وحزب

 أهل من ليسوا واإلخوان الوهابية بأن جروزين مؤمتر حكم لذلك وتبعا
  . املؤمترين على أملي كما السنة

 من وال احلق نصرة يهمها ال أمريكا أن الواقعة األحداث علمتنا وقد
  :أمران يهمها ما بقدر مثال صنعاء حيكم

 على سيطرا استمرار به تستطيع الذي املندب باب على السيطرة -١
 بنفسها هي تستطع مل وإن ،هرمز ومضيق السويس وقناة األمحر البحر

  .ركاا يف السائرة اإلمارات دولة فلتحتله
 هلا يوفر حماولتها القصاص ألن اليمن يف القاعدة تنظيم على القضاء -٢

 والبحر العرب حبر يف جوالبوار واملدمرات الطائرات حاملة لزيادة املربر
، وتعني عليها قائمة هلم تقوم أال وتضمن املسلمني حتارب وبامسه األمحر،

زيادة قوا البحرية بعد ان أرغمت على تقليل وجودها البحري ايام أزمة 
 .اخلليج

 أوعزت أمريكا إىل أممها ، واتساقا مع احلقد الكتايب على املسلمني
ت التحالف العريب يف اليمن، وذلك مغزى ما املتحدة بالتركيز على انتهاكا

هـ من ضرورة ١٤٣٧صرح به جون كريي للقيادة السعودية يف جدة عام 
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، وهو )احلوثيون يف اليمن، ورافضة السعودية: (احترام حقوق األقليات أي
وجعل سيناء وطنا فلسطينيا بديال، " صنافري وتريان"أيضا أحد قناعات قضية 

) الصديق احلقيقي لإلسالم(من مساه بعض السعوديني ال سيما بعد أن ألغى 
فكرة حل الدولتني الذي كانت تتشدق به أمريكا، وتبعا ملا " ترامب"أي 

قررته أمريكا اختفى التصنيف العقائدي يف السعودية، بل أصبح ذلك 
  !!التصنيف ضد الوحدة الوطنية ويثري الفتنة الطائفية

ودية ختوض حربا بالوكالة يف وصرح وزير خارجية بريطانيا أن السع
  !.اليمن

 فبدال من مساندة أهل السنة يف العراق باعتبارهم ،وإليك مثاال آخر
خط الدفاع األول ضد املطامع اإليرانية واحلشد الشيعي ونظرا لكون أمريكا 

 فإنه ينبغي هلا أن تبادر وتنتهز الفرصة الساحنة بوجود ،يف تراجع ملحوظ
تزال تظن أن أمريكا قوة ال تقهر، وأا على كل شيء  ال يةزعامات استبداد

  .قديرة
وليست قوة األمة اإلسالمية والطاقات اجلهادية فضال عن القوة الفكرية 

 أمريكا يسعون إىل إفراغها يف ءواألخالقية فيها مهدرة فحسب بل إن أوليا
ثار صنوف امللهيات كاملباريات والسباقات والترفيه املزعوم واالحتفاء باآل

 هذا عدا إشغال الشباب بالتدخني وتعاطي املخدرات ،واالهتمام بالسياحة
  .والتسكع يف األسواق وأمثال ذلك

سقط يف ايديهم حني يبور مكرهم وينقلب متعاطي املخدرات وإمنا ي
 وأمثال ذلك ، وينقلب املغين إىل داعية،جماهدا وتنقلب املتربجة إىل متحجبة

مة عنيفة، وهذا ما يوجب على الدعاة إحباط مما يسبب ألهل الكتاب صد
 ،املشروع األمريكي الليربايل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل مكان

  .وإذكاء اجلهاد وإيقاظ الغافلني ومعرفة حقيقة املعركة
وكيف ال تكون أمريكا مع الرافضة وتطالب حبريتهم الدينية والرافضة 

  .ن الصفويون مع الربتغالينيمستعدون للتعاون معها كما تعاو
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 وهم يعدون العدة لالنقضاض على أهل التوحيد وبناء املقامات يف
ثاروا يف العراق، ورمبا بعلمها دفنوا السالح يف البقيع واملعالة، وبإيعاز منها 

  .القطيف وقتلوا رجال األمن يف العوامية
 الالت حزب وتابعها إيران إن مثال كالعربية السعودي اإلعالم يقول

 ألمريكا، املوت "وتعلن السياسية، ملآرا جسرا الفلسطينية القضية تستخدم
 وحنن وإسرائيل، أمريكا مع عالقاا به تغطي لكي كذبا، "إلسرائيل املوت
  .بصدق مثله أنتم تفعلون ال ملاذا نقول

 إيران تكون أن اعتدالكم يعين فهل ،متطرفة دولة إيران كانت وإذا
 وأن تكون إسرائيل الظاملني؟ هم الفلسطينيون يكون وأن الوحيد عدوكم
  صديقة؟

 اجلهاد فرض يؤكد فهذا سعوديتني" وصنافري تريان "جزيرتا اكانت وإذا
 جيب بل فيها اإلقامة لليهود جيوز ال اليت العرب جزيرة من ومها لتحريرمها

 العرب جزيرة يف جيتمع ال( : الرسول قول مبقتضى شرعا ذلك من منعهم
  .)دينان

 العقبة خليج يف حرية بكل يبحرون اليهود ندع أن شرعا جيوز فال
 أم الفلسطينية التسمية ألغوا أن بعد ،"إيالت خليج "اليهود يسميه الذي

 معاهدة يف طرفا السعودية تكون لكي حيلة دجمر هذا أن أم ،"الرشراش
  !إسرائيل؟ مع مباشرة حدود وهلا" ديفيد كامب"

 عن مينع الذي رفح معرب يقفل وهو لسيسيا نظام ندعم وكيف
 الذي وهل واخلضروات، الفواكه من واألطنان املعتمرين آالف السعودية
  فلسطينيون؟ إرهابيون مصر يف السعودي األعمال رجل اختطفوا

 ما مع الشيخ شرم إىل السفر يف السعودية اخلطوط استمرار يعين وماذا
  .الكارثة؟ تقع أن أفننتظر أمنية؟ خروقات من فيه

 سنة إسرائيل سقوط األمريكية للمخابرات سري تقرير يتوقع وكيف
 املتحدة الواليات إىل يهودي ماليني ثالثة هجرة من ويتخوفون ٢٠٢٥
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  .مكشوفة أصبحت إسرائيل مع سرية عالقات حنن ونقيم
بعد أن كان الغرب حيظر على املسلمني أي شكل من أشكال التدين و

 يف العامل اإلسالمي وكراهية املسلمني الشعبيةوالصحوة اضطره الربيع العريب 
 خصائص اتمعات وعدم مصادمة ة إىل اإليعاز ألوليائه مبراعا،للغرب

 وملا كان املسلمون ،)املودرن(الشعوب والتزام مؤسساته بنوع من اإلسالم 
ال القرآن بتالوته قوال يعظمون كتاب اهللا كان ال بد من السماح إلذاعات 

أو " سوا"، كما تفعل إذاعة لندن وإذاعة صوت أمريكا وحمطة عمال
  .تلفزيونه

 كان ال بد من السماح للمحطات مون رسول اهللا وملا كانوا يعظّ
 وإقامة املولد يف بعض عن احلديث النبوي أو ملصقات يف الصالة عليه 

  .البالد
 ما هو من خصائص اتمعات اإلسالمية  لبعضكما يسمحون

دون اإلسالم الرباين الكامل الذي حيكم احلياة كلها، ودون أن كاحلجاب 
 وعلى هذا نصت ،تقوم دولة على اإلسالم وحتكيم الشريعة يف كل أمر

 ويف الوقت نفسه جيعلون ، به خزانات فكرهموأوصتمؤمترام ومراكزهم 
خمالفا للمجتمع و ،مساندة احلركات اجلهادية يف العامل دعما لإلرهاب

 ويقولون إنسالم خاص يفصلونه على مقاسهم أي أم يسمحون بإ ،الدويل
 وملا التفت األفعى الصهيونية اليهودية ،"إسالم سياسي"الدين الذي أنزله اهللا 

حول املسجد األقصى، عصرت الصهيونية اإلجنيلية املنشار العراقي، وملا 
 أحست أمريكا أن دماءها تسيل من عشرات العمليات يوميا للمقاومة

العراقية، اضطر األمريكان إىل االستنجاد بعمالئهم الذين تسميهم 
" بوش"الدبلوماسية األمريكية حلفاءنا أو أصدقائنا يف املنطقة، فأشاروا على 

كما تسميهم أمريكا، وهم الذين يسميهم العراقيون ) الصحوات(بتكوين 
إن ، ونشر فكرة اإلرجاء لتكون عماد تلك الصحوات، وتقول )اجلحاش(

 وأن من قتل أمريكيا !"بول برمير"املقاومة خارجة عن طاعة ويل األمر 
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  .وجبت عليه ديته لويل األمر
وأعقب ذلك زعم أمريكا أن الرافضة هم األكثرية يف العراق، وأنْ 

هو الذي شجعها على ) أمحد اجلليب(توليهم احلكم تقديرا جلهودهم، أوليس 
) حبر العلوم(ثاروا على صدام حسني والذين هم احتالل العراق؟ والرافضة 

هو الذي ابتهج بقدومها، وطالب بإلغاء كل عيد يف العراق إال عيد دخوهلا 
 نيسان، واملالكي هو الذي أمر عشرات األلوف من قواته ٩البالد يف 

باالزام أما عشرات من داعش يف املوصل، وقوات بدر هي اليت محت ساقة 
، أمل يقل البنتاجون بل وزير الدفاع األمريكي اجليش األمريكي أيام عدوانه

الفلوجة، (، إن مقاومة األمريكان إمنا تأيت مما يسميه املثلث السين )رامسفيلد(
وأمثاهلا من املناطق السنية اليت انتقم منها طريان ) والرمادي، واملوصل

  .التحالف فيما بعد
عسكرين وبسقوط االحتاد السوفيييت ومخود احلرب الباردة بني امل

، )نصر بال حرب" (نيكسون"الشيوعي والرأمسايل، حتقق لألمريكان ما أمساه 
وسنحت الفرصة لتكون أمريكا هي القطب األوحد وشرطي العامل الوحيد، 

، وأصبحت قوم الناعمة يف كل "العوملة"ونشر األمريكان حضارم باسم 
  . الناعمةشارع وجعلوا حرم على أفغانستان والعراق متهد لقوم

أنه يقتل املسلمني ويتهمهم ) املتحضر(فليست مشكلتنا مع الغرب 
باإلرهاب فحسب، بل إن محلته الصليبية املعاصرة تعين استعمار حيام يف 

فثروام منهوبة له، وأراضيهم الزراعية يستخدمها الغرب : جوانبها املختلفة
مني هي مدفن لزراعة ما يفسد األرض ويتلف التربة، وصحارى املسل

ملخلفاته النووية واإللكترونية، وكل ما هو ضار بالغرب وبيئته وممرات 
املسلمني املائية يستخدمها الغرب لتجارته ويسميها مياها دولية، وحبار 
املسلمني يصيد الغرب فيها أمساكه، مث يصدرها بأغلى األسعار للعامل 

ادها ببناء قواعده العسكرية يف اإلسالمي، هذا غري القوة الصلبة املعروفة اليت ز
بالد اإلسالم وفوق اجلزر اإلسالمية، وهو حيكم على أي جمتمع أنه متقدم أو 
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متأخر، حبسب قربه أو بعده من الثقافة الغربية، فثقافة املسلمني وعادام 
جمرمة عنده، وال بد لكل مسلم أن يرطن بلغتهم ويندمج يف عادام وجيعل 

اخل، ... ولباسه مثل لباسهم وجامعاته مثل جامعاممسكنه مثل مساكنهم،
وهكذا أصبحنا نسبح عكس التيار، فنحن نسري يف االجتاه املعاكس لسري 

  !.العامل كله وإليك هذه األمثلة
 يف حني يزور أنور عشقي الدولة الصهيونية وتظهر الصحف -١

برملاين هولندي اإلسرائيلية نفسها صوره مع مسؤولني إسرائيليني ميتنع نائب 
  .عن مصافحة نتنياهو؟ ويقول إنه قاتل، وصدق

 لكي ، بينما تضع بعض شركات الطريان العاملية صورة ال مالمح هلا-٢
 جند اخلطوط ،يتعلم منها الركاب ربط احلزام والعمل يف حالة الطوارئ

لتتوىل تلك " مضيفة كما يسميها"السعودية تعمد إىل خادمة جوية 
غل كثري من الركاب بالنظر إليها، وال يفقهون شيئا من اإلشارات، فينش

  .اإلرشادات
 بينما جند رائد فضاء ماليزي يصلّي يف الفضاء، جتد بعض -٣

السعوديني ال يصلي مطلقا وبعض الوزراء ال يعرف الكعبة، وبينما جند أهل 
 جتد املرجفني وبعض ،الدين والقبائل عامة يفرحون بفشل االنقالب يف تركيا

كتاب يف الصحف السعودية أو بعض القنوات يفرحون بوقوع االنقالب ال
  !!ضد أردوغان ويتمنون جناحه؟ فكهذا تريد أمريكا

 ويف حني جند أن معاملة الفرنسي يف السعودية تفوق معاملة -٤
وحتاكم قائلها، " اهللا أكرب" جند أن فرنسا الصديقة تستنكر كلمة ،املواطن

مبقت وازدراء إىل حمالت بيع اللحم احلالل، أي وحتكم عليه بالسجن وتنظر 
أن حرية التجارة عند هذه الدولة العلمانية إمنا هي ملن يبيع اجليف واخلنازير، 
وأما اللحم املذبوح فهو دليل قاطع عندها على أن آكله وبائعه ومشتريه 

  !.إرهابيون
 كيف تتحدى كوريا الشمالية اوسية أمريكا وروسيا واليابان -٥
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ويعجز عن ذلك املسلمون؟ ال سيما أهل التوحيد املزعوم؟ وعرفت كوريا 
ورضينا أن نضع أنفسنا يف مصاف الدول . أن املرء حيث يضع نفسه

  املتأخرة؟
 يف حني جند إيطاليا تقيم العامل كله وال تقعده، ملقتل طالب إيطايل -٦

أي حدث واحد، جند أن املبتعث السعودي يقْتل يف أمريكا ومير ذلك ك
مع أن قبيلته معروفة بالشجاعة مشهورة بالقوة وتستطيع االنتقام ملقتله، ! عابر

 إن مل ينصفها القضاء األمريكي الذي ال يعرف اإلنصاف، ال سيما وبعض
قصاص يف   ينص قانوا على حترمي احلكم باإلعدام، أي أا الوالياا
  .شرعها

 سوف تقرر إن )اإلف يب آي(وأقول ألسر الضحايا وقبائلهم مقدما إن 
ويقولون إن الطالب !! القاتل كان خمتال عقليا، أو يعاين من اضطرابات نفسية

ذهب إىل أحياء اجلرمية، وقد قتلوا مسلما يف احملكمة فهل هو الذي السعودي 
  .احملكمة أيضا من أحياء اجلرمية؟

 يف -فهكذا املرأة املسلمة-حني تعود املسلمات للتحجب يف  -٧
لفلبني مثال، دع مصر والعراق وبالد الشام وكل بلد إسالمي، وانتشر ا

أو ) اليب، يب، سي( عامليا حىت ولو كانت احملجبة مذيعة يف تلفزيون باحلجا
  .عاملة يف مركز األهرام، جند بعض السعوديات تريد نزع احلجاب

،  يقبل الناس حىت يف الدول الغربية على تعلم اللغة العربية يف حني-٨
ويقول العلماء اللغويون إا اللغة الوحيدة اليت ال تفىن، جند أبناءنا اجلهلة 

  !.يتسابقون لتعلم اللغة اإلجنليزية والرطانة ا
 العقيدة لتعلم البالد هذه إىل مكان كل من الناس إقبال مع -٩

 العقيدة هذه عن التخلي يريدون اهللا هداهم هنا الناس بعض جتد ،الصحيحة
  .واإلمارات وإسرائيل أمريكا ترضى لكي املناهج وتغيري

 أن بعد الشريعة تطبق اليت الواليات أو الدول عدد يزداد حني يف -١٠
 للحقوق كليات يفتحون هنا القوم جند طويالً، الوضعية القوانني جربت
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 وحييلون ،معا والقانون الشريعة كلية جعلوا أحسنوا وإن للقانون وأقساما
  .القانونيني ويستشريون ،العام ئبالنا إىل القضايا

 إسالمية قنوات الشيوعية الدول يف حىت يفتحون الدعاة من كثري -١١
 فتوايل الرمسية للسياسة هنا اإلسالمية القنوات خيضعون بينما تشاء ما تبث

  !.قرار كل على وتثين، فيها وتعادي
 وم،ي بعد يوما له املتلهفون ويزداد اجلهاد على املسلمون يقبل -٢١

  !.وخلفان للغرب إرضاء اإلرهاب يسمونه هنا الناس بعض جتد بينما
 متطرفا هنا يسمونه لكنهم) متدينا أو سنيا (املتدين الناس يسمي -١٣

  !، أو حمافظا خيطو اخلطوة األوىل عندهم حنو اإلرهابمتشددا مطوعا أو
 قرار أي على يعترض أن الغرب أو أمريكا يف ءاملر يستطيع -١٤
 رأي له كان ومن ،"أرى ما إال أريكم ما" مبدأ فعلى هنا أما ،حكومي

 ويل على خارجا تسميته من بد وال عمره، طول ورمبا السجن فمكانه خمالف
  .األمر

 يف حني تقفل دور السينما أبواا يف كثري من الدول جتدهم هنا -١٥
لبالد يفتحون دور السينما، والشواهد كثرية، وكلها تدل على أننا يف هذه ا

  .نسبح عكس التيار العاملي
 سيما ال األمة، نقاذإل منطلقا نواملعاصر األتراك سيكون هأن يبدوو

 من اهللا ولينصرن الواعد، البديل فيهم يرون العرب جزيرة يف واملسلمون
 بالقوة أقاموها سوريا مشال عازلة منطقة يقيموا أن أمريكا رفضت وملا ينصره

 أمريكا جند مرة وألول ،كم ٣٠ عن تزيد أال ءالرجا إال أمريكا متلك فلم
 )الشام( املباركة األرض جريان وهم ، لألتراك استجابة مث تنسحبتتوسل

 الكتاب أهل مكر به اهللا ففضح ،الشام بالد يف العسكري اجلهاد بدأ وقد
 مولده سيكون الزمان آخر نيب أن املتقدمة الكتب ويف والروافض، والقوميني

 ،والغرب الشرق يهاا قوة ولألتراك بالشام، وملكه ملدينةا ومهاجره مبكة
  النيب رأى وقد ،زنكي آل عهد يف املوصل من جهادهم انطلق أن منذ
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 نور يطفئوا أن يريدون للذين فتبا املقدسة، األرض إىل ينتقل الكتاب عمود
 تلك القطيعية املرحلة بقايا من اجلهاد أن يزعمون والذين ،بأفواههم اهللا

 إىل تعمد حني ألمريكا وتبا ،ا نؤمن أن اليهود يريد اليت الومهية، املرحلة
 ال بينما ،تركيا أو عثمانيا احتالال حكمهم يسمي ملن وتبا ،األتراك استثارة
 الصليبيني غاظ وقد ،عداداإل ندع أن منا ويريد ،كذلك األمريكان يسمي

 منا ويريدون ،الفاتح مدوحم وقطز بيربس والظاهر الدين صالح حققه ما جدا
 اللورد اشترطها اليت الشروط وعلى ،لنا صنعوها اليت األغالل يف نقبع أن
 ،منها بد ال اليت واملدافعة املراغمة عن ونتخلى ،"أتاتورك "على" كريزن"

  .القيم ابن العالمة أوضح كما
 اليت العراقية العشائر م وأعين ،األبطال النشامى جريان أيضا واألتراك

  .األمرين وأذاقتها أمريكا هزمت
 بالسالح الكردستاين العمال حزب متد أا ،اليوم أمريكا محاقات ومن

 الناتو حلف يف شريكتها هي تركيا أن مع ،جانبه إىل وحتالفها هي وتقاتل
 الطريق األتراك تعلم بذلك وهي شيوعي، إرهايب عندها العمال وحزب

 دولة على حزبا وختتار شكيمة ضاألر أمم أشد عداوة وتستجلب الصحيح
  !كبرية استراتيجية

 من حلفائها وليس يف يد أمريكا سوى احلصار والضائقة االقتصادية
  .على األتراك

 طالبان هزمية تستطع ومل ،الطوال السنوات هذه أمريكا ظلت وقد
  .بتركيا؟ الظن فكيف

 -ومسؤولون سابقون رؤساء ومنهم- اليوم األمريكان من كثري ويقول
  .تركيا قرن سيكون القرن هذا إن

 يف مدينة أكرب ثاين هي اآلن اسطنبول أن الدميغرافيون الباحثون ويقرر
  .األوىل تصبح وقد ،العامل

 وإمنا ،الناتو حلف يف قوة ثاين هي تركيا أن على الغرب جيمع كما
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  .األوىل تصبح مىت اخلالف
 بني عسكرية مواجهة أي أن الربيطانية  اجلارديانةصحيف ذكرت وقد

 الظاهرة القوة يف هذا تركيا، لصاحل تكون سوف سوريا يف وتركيا أمريكا
 اليت ميزانيتها عن تركيا أعلنت وقد أصال، مقارنة فال الباطنة القوة يف أما

، نعم الغرب كلها العربية الدول وميزانيات أوربية دولة ٢٥ ميزانية تساوي
  ن سنرى؟ك اقتصاديا ولهاحياصر

رابة أن جتتهد أمريكا يف وأد أي منوذج إسالمي ناجح ولذلك ال غ
 مصر أو يف باكستان أو يف ماليزيا، وأرادت أمريكا  تركيا أوسواء أكان يف

أن تنتصر هلزميتها يف الفلوجة فحرضت احلشد الشعيب على غزوها وانتقمت 
 أما احلرب اإلعالمية فهي، وثأرت هلزميتها املنكرة) املثلث السين(مما تسميه 

 والكل يسمي الشيعة ،مستعرة دائماً توالها اإلعالم البديل أو إعالمها
ومثلما أوحت بريطانيا إىل أمحد القادياين دينا ال جهاد فيه، ) القوات العراقية(

أوحت اإلدارة االمريكية إىل شورش أن يضع قرآنا خاليا من اجلهاد ولكن 
 تكذب أمريكا ينبغي أن  ولكثرة ما،الناس اليوم أوعى منهم أيام اإلجنليز

 أخبارنا قال الرئيس األمريكي كذا، أو قال الكوجنرس كذا، أو قال  يفنقول
مل يتسن لنا معرفة حقيقة ذلك من مصدر (البنتاجون كذا مث نتبعه بقول 

 وال يصح االقتصار على رأي واحد فقط، بل نأيت بالرأي والرأي ،)مستقل
  .اآلخر املقابل له

لوجه احلقيقي ألمريكا، فاقرأ ما كتبه من جيرؤ على وإذا أردت معرفة ا
" رمزي كالرك"الكالم من وزرائها السابقني مثل وزير العدل األمريكي 

، وما يعترف به الباحثون األمريكيون أنفسهم "تشاك هيجل"ووزير الدفاع 
  .وإمجاال كل حملل خيرج عن رأي حكومته ويقول احلق

 ﴾e   d   c   b﴿: باعتداد عاد اليت قالتوأنا أشبه اعتداد أمريكا بقوا 
، فأمريكا هي عاد هذا الزمن وخذ مثاال قرآنيا واحدا خمتصرا وهو ]١٥:فُصلَت[

ما ذكره اهللا عن عاد يف سورة األحقاف وقارن بني عاد وأمريكا لتجد 
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  :املشتركات بينهما
 ^    [  ﴿ :عاد قالت فقد الباطلة، واألوهام الكاذبة باألماين التعلل .١

 .مفاجئ مناخي وتغري طبيعية ظاهرة هذه أمريكا وتقول ،]٢٤:األحقاف[ ﴾_
 ﴾ u   t   s   r   q﴿ اهللا سنة حسب احملتوم املصري .٢

 العصيان من عليه هي ما على ظلت إن أمريكا مصري هو وهذا ،]٢٥:األحقاف[
 األعراف سورة يف ما يفسره األحقاف سورة يف الذي وهذا تسلم، ومل
﴿ 5   4<   ;   :   9   8   7   6  =     B   A   @   ?   >

 R    Q   P   O   N   M   L    KJ   I   H   G   F   E   D   C
S    b    a`   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T

g   f   e   d   c﴾ ]على طبع اهللا أن شك وال  ،]١٠٠-٩٧:األعراف 
 .األمريكان كفرة قلوب

~   �   ¡   ﴿ :عاد عن تعاىل قال األرض، يف التمكني .٣    }   | 
 أرادوا حيث العسكرية القواعد يبنون اليوم واألمريكان ،]٢٦:األحقاف[ ﴾¢

 .التقين التقدم من فيه هم مبا ويعتدون
 ﴾ £   ¤   ¥   ¦   §﴿ :عاد عن تعاىل قال العلم إعطاؤهم .٤

 واملراصد واملختربات جرييبالت العلم األمريكان أعطي واليوم ،]٢٦:األحقاف[
 .ذلك وغري الصناعية واألقمار
 بالقحط عادا أنذر فقد بوقوعه تنذر مقدمات للعذاب جيعل تعاىل اهللا .٥
 عليه وقامت الدعوة بلغته اممنه وكل االقتصادية، باألزمة أمريكا وأنذر

.   /   0﴿ :عاد إىل هودا اهللا أرسل فقد احلجة،    -   ,   +   *   )﴾ 
 .أمريكا إىل  وحممدا ،]٢١:قافاألح[

 تصبح وسوف أحد يسكنها ال الرمال من حبارا عاد أرض أصبحت .٦
 بعد ومن قبل من األمر وهللا اجلليد من جباال أو الرمال من حبارا أمريكا أرض

 العصر يعود أن يتوقع وبعضهم اجلفاف، يعتريها أن يتوقع الباحثني وبعض



 

 

٢٢٩٥ 

°   ±   ²   ³   ´﴿ مترا، مخسني مسكه ويكون ويغطيها اجلليدي    ¯﴾ 
 .]٣١:املدثر[

 وإن ،"من يشتري مين تركة آل عاد بدرمهني"وصدق أبو الدرداء 
  .بقيت أمريكا على هذا فسوف يأيت من يقول مثل ذلك يف حقها

وعكس ذلك كان السلف الصاحل فلما قيل للربيع بن خثيم أال نأيت لك 
 األوجاع واألسقام وكان فيهم بطبيب قال ال إن عادا ومثود كانت فيهم

 مع أن التداوي ليس حراما ولكن الصرب ،"األطباء فهلك املداوي واملداوى
  .حق

أخريا نقول إن الراجح أن األحقاف هي بأرض اليمن وكانت خصبة 
أي بلغة عصرة كانت (كانت كما قال قتادة والسدي بيت مملكة عاد و

د ذكر املقريزي أن شداد بن وال مينع ذلك امتدادهم خارجها فق) العاصمة
عاد كان حيمل احلجارة من مقطع األقصر إىل اجليزة، والتشابه بني الصحراء 

 اآلثاريون، بل إن  اجلغرافيون أوالكربى وصحراء الربع اخلايل ال ينكره
  .بعضهم يقول إنه عثر على آثار مينية قدمية يف غرب أفريقيا

فيه ) نقش(ثر على كتاب أو ومما يؤيد كالم املقريزي أن أحد السلف ع
  ."إخل...أنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد"

وبعض السلف قال إن عادا كانوا بدمشق كما يروى، عن سعيد بن 
ة، وقد روى املسيب وعن حممد بن كعب القرظي وأن مدينتهم اإلسكندري

ى الصخرة فيحملها علأن الرجل فيهم كان يأيت على (ابن أيب حامت مرفوعا 
 وال مينع أن تكون عاصمتهم العامة يف حضرموت ،)احلي فيهلكهم

  .واالسكندرية عاصمة فرعية
وذكر ابن كثري أن من اخلرافات اإلسرائيلية اليت وضعها زنادقة أهل 

ة من فضة ولبنة من ذهب، بنيثهم عن مدينة بنتها عاد كانت لالكتاب حد
  . وهو فعال من اإلسرائيليات، ومل أجده مرفوعا

ما دامت تلك اخلرافة إسرائيلية فال بد من أن يصدقها األمريكان بل و
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ناعية مثل رمبا جزموا أا وحي من اهللا، ويرون مساكن عاد باألقمار الص
  .فإذا هبطوا إىل األرض مل جيدوا ذهبا وال فضة) تندساال(

 إمنا هم جزء من الغرب ،واألمريكان حني يرتكبون هذه احلماقات
تحضر يف نظره هو العامل الغريب فقط بل الغرب هو العامل، وما حيث العامل امل

عداه حواش مهجية متأخرة فإذا قال الغرب احلربان العامليتان فاملقصود هو 
وإذا قال العامل ال يقبل كذا فاملقصود أن الغرب ال يقبل ، لغربيتاناحلربان ا

  .ذلك
موعات من دول اخلليجية فهي عند احلكومات الغربية جمرد جمالأما 

 وهم غري إنسانيني وغري ،البدو املتأخرين لديهم ثروات ال يستحقوا
دميقراطيني وغري جديرين بالثقة وواجب الغرب حتضريهم ما أمكن وأدلة 

 به املستورد من به املاءغبائهم كثرية منها أم يبيعون النفط بأقل مما يشترون 
  ! غربيةن الشركات اليت تستخرج النفط والغازإ و،الغرب

ومنها أم يبالغون يف االحتفاء مبن يزورهم، ومنها أم يعقدون 
 ومنها أم ال يعتربون بل يصادقون اليوم ،الصفقات الضخمة مع من يعاديهم

من كان عدوا هلم باألمس، واملهم أن ميدحهم إعالميا ويقول إم سائرون 
  !يف طريق التقدم

، فللغريب ميزات مامل به مواطنيهومنها أم يعاملون الغريب غري ما يع
  .كثرية مهما كان جهله

  .ومثل دول اخلليج سائر الدول اليت تقول إا إسالمية
بثمن خبس للغرب وغريها الكاكاو والصمغ من ومنها بيع األطنان 

 ومن ذلك أن الغريب إذا ،الذي يبيع اجلرامات من تلك األطنان بثمن غال
 ويسكنونه يف ،خم والبدالت الكثريةضتب اله الرانتقاعد يذهب إليهم فيعطو

  .الشقق الفخمة وحيرسونه باجلنود وحييطون سكنه باملكعبات اخلرسانية
 أطلقت سراحه الشرطة بال حماكمة، وإن حاكموه وإذا ارتكب جنايةً

وفروا له كل ما يتوفر من ضمانات ومن ذلك إطعام كالبه وقططه، وإذا 
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 ورمبا عفا عنه رئيس ! من املتحضرينسجنوه ففي أماكن مجاعية مع غريه
  .الدولة

 ومهجيتهم كما يقول الغربيون أن دينهم حيكم برجم من تأخرهمومن 
  !!وجيلدون من يشرب املشروبات الروحية! ميارس احلب

، ون اجلمال يف تنقالم بني املدنومن تأخرهم أم ال يزالون يركب
  .هكذا ينظر إلينا الغرب عامة واألمريكان خاصة

من األخطاء العقائدية اليت يقع فيها بعض الشباب املسلمني ظنهم أن و
بد أنه يوافقهم يف كل شيء وأن من يعاديهم البد أن   النيمن حيالف الغربي

 وال كعب بن األشرف ،خيالفهم يف كل شيء، وما كان هكذا عبداهللا بن أيب
أن ينافق ، فقد آثر ابن أيب حليف اليهود  حال شركهوال عمرو بن العاص

ويقف على املنرب يوم اجلمعة حاثا األنصار على اإلسالم وأن خيرج مع رسول 
 بشعره ويشبب  يف الغزوات، بينما آثر كعب أن يهجو رسول اهللا اهللا 

ه ئقد ذكر مناقب أعداحىت بعد إسالمه بنساء املؤمنني، أما عمرو بن العاص ف
  .دل حىت مع اخلصمالروم وخصاهلم احلسنة حيث أن اإلسالم دين الع

:  عن املنافقنيواهللا تعاىل يصحح هذه اخلطأ السيما يف قوله تعاىل
، ومل ]٢٦:حممد[ ﴾{   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §﴿

  .يقولوا سنطيعكم يف كل شيء
والغرب اليوم ليس أسلوبه مع رجاله هو أسلوب األمر فقط بل له 

  :أساليب كثرية منها
، كما يأمر السيد عبده)  تفعل كذاعل كذا أو الاف( األمر املباشر -

  .وهو ما يعرفه الناس غالباً
د كذا أو الدميقراطية ي إظهار الرغبة مثل العامل يرغب كذا أو ير-

  .تقتضي كذا
  . والعميل يتصرف، فتح اإلشارة اخلضراء-
 تشجيع اخلطوات التابعة لثقافته كفرحه بالتغريات االجتماعية يف -
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  .له هذه خطوة يف االجتاه الصحيحالسعودية وقو
قد يفعل األولياء فوق ما يظن السادة كما يفعل شياطني األنس فوق  -

ما يظنه شياطني اجلن، ويبتكر أصحاب الضرار ما مل يأمرهم به هرقل 
  .وأصحاب املدراس

وعلى هذا األساس ينبغي أن ننظر إىل حتالف املسلمني مع الكفار 
لدول اآلمرة والناهية بل يقول عن أمريكا احلليف واإلعالم العميل ال يقول ا

با الدول الصديقة، واملخرج من تلك التبعية هو واالستراتيجي وعن أور
  .معاداة الكفار مجيعا

ومن بركات اجلهاد أن كل من جاهد جعل اهللا له لسان صدق يف 
 وانظر إىل العصر احلايل كيف رفع اهللا ذكر عمر املختار وجعل ،اآلخرين

س يترمحون عليه ويتحدثون عن شجاعته بينما يلعن العامل عدوه موسوليين النا
ويذكره بأقبح النعوت، وكذلك من جاهد بالقرآن كالشيخ حسن البنا الذي 

أو امللك فاروق أبقى اهللا ذكره بينما ال يكاد أحد يذكر ملك بريطانيا آنذاك 
  . يف عهدهالذي قتلوا البنا

 واهللا يقبل  ولو كان هو يف نفسه ضاالًوكل من جاهد نصره اهللا وأيده
 وقد قال ، خذ مثال حزب اهللا يف لبنان إذا جاهد اليهود،دعاءه على من ظلمه

: )اتقوا دعوة املظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب(.  
 علينا جبى القرى الشيعية يف جنوب لبنان وفإذا اعتدت إسرائيل عل

 املعتدى عليه ضد املعتدي، وانظر مثال معود الظامل الوقوف مع املظلوم ض
 أن األمريكان هم الذين جاءوا إىل  أمهل ذهب حزب اهللا إىل واشنطن

  ). مشاة البحرية(بريوت 
قد يقال حزب اهللا رافضة يدعون غري اهللا ويطعنون يف الصحابة وذلك 

ناس بعد  وال يقرون على الشرك أو الطعن يف خري ال،صحيح بالنسبة للروافض
األنبياء، ولكننا ال نقف معهم إال يف هذا اجلانب فقط أي جانب أم 

¨   ©   ª   »   ﴿مظلومون واهللا تعاىل يستجيب دعاء الكافر إذا أخلص 
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 كما ،]٦٧:اإلسراء[ ﴾!  "   #  $   % &   '   )  (  *﴿ ،]٦٢:النمل[ ﴾¬
  .]٢٠:اإلسراء[ ﴾ADCBEG F﴿ رزق الكفاريأنه هو الذي 

  :ميا قال أبو نواسوقد
   فمن الذي يرجو ويدعو ارم   إال حمسن يرجوكإن كان ال 

 وأمرنا أن ،وربنا تعاىل أمرنا بالعدل حىت مع من يصدنا عن البيت احملرم
  . ولو على أنفسنا أو الوالدين واألقربني،بالقسطنكون قوامني له شهداء 

أو حزب اهللا ما هو وإذا فعلت إسرائيل أو أمريكا أو إيران أو احلوثيون 
حق قلنا هذا حق، وإذا فعلنا حنن أو هم أو من حنب باطال قلنا هذا باطل قال 

M L K O  N PQ R    U﴿: تعاىل  TS 
W  V﴾ ]٩٠:النحل[.  

  . وإما دفعا وإما طلبا،وإلحقاق احلق جناهد إما فريضة وإما تطوعا
إلسالم  املنهزمون نفسيا يقولون إمنا شرع اجلهاد يف ا:جهاد الطلب

 وهذا فوق أنه خطأ شرعا هو خالف سنة اهللا يف خلقه ومن ،للدفع فقط
 خرج إىل ، والنيب )ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا( كالم علي 

نصارى الروم عام تبوك وهم أعىت الناس آنذاك، وقد غلبوا االمرباطورية 
 قد غزا املدينة  وإن كان اإلمرباطور الرومي،الفارسية ومل ينتظر أن يأتوا هم

استخباراتيا كما يف حديث كعب بن مالك يف صحيح البخاري كما كان له 
فيها أولياء كأيب عامر الراهب واملنافقني الذين اختذوا مسجدا ضرارا ومعهم 

  .سويلم اليهودي وحزبه
وملا استعد املسلمون لقتال الروم سخر منهم املنافقون وقالوا أحتسبون 

وهكذا املنافقون يف كل عصر وهم . اخل… ال العربجالد بين األصفر كقت
 اليوم يقولون أحتسبون قتال القوى العظمى سهال مع أن لديهم رؤوسا نووية

  .خلإ.. وقاذفات استراتيجية وأسلحة ذكية
والليرباليون يقولون ال نستطيع منع إسرائيل من اإلحبار يف خليج العقبة 

 واملسلمون هم وأحرار ،جياهدون طلبا واألصل أن ااهدين ،أو البحر األمحر
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عمود الضيعة ( حسب املثل الشعيب عندنا معاونون على املقصد،العامل إمنا هم 
  .) فزاعةواجلماعةراعيها 

والزانية الكربى ) أهلوبية( احلجارة ارمجوا الزانية -بل أبطال-فيا أطفال 
عليه اليت زنت مع كل جتار األرض وارموا جالوت العصر مبقالع داود 

السالم واعملوا أن إخوانكم يف كواالملبور وجاكرتا لن خيذلوكم مهما 
 واعلموا أن الدفاع عن القبلة احلالية يف مكة يقتضي ،خذلكم األقربون

 ومعكم اهللا وهو نعم املوىل ونعم النصري مث ،الدفاع عن القبلة األوىل القدس
 معكم  العربن يف كل مكان، واعلموا أن شعوب جزيرةواملسلمإخوانكم 

 من يتحدث عن االحتالل التركي وليس ا عد،وإن كانت صرختها مكبوتة
  .االحتالل األمريكي

ولينظر ملك األردن اهلامشي كيف اجتمعت حوله القلوب ملا حتدث عن 
 الذي أصبح بدرا كما يقولون، مث إن نشامى األردن رفعوا ،اهلالل الشيعي

حكم األردن بكتاب اهللا وال يبايل قدره بعد موقفه من القدس، فليستمر ولي
 إذا ما كانت املاليني من املسلمني معه، ،مبا يقدمه ترامب من ماليينه العفنة

يسيا وماليزيا فوق املاليني وكل املغاوير يف الغوطة الشرقية ومصر أندون
ودعوا السلطة البائسة تلهث وراء كم، معرقة للثأر يف الهور واسطنبول تحامل

 ، أكثر من ربع قرن بال جدوى"أوسلو"كأنه مل مير على سراب السالم و
ودعوها تبحث عن وسيط جديد يكون يف نظرها نزيها، ومىت عرف عامل 

نوا أنه ال حل إال باجلهاد وأنكم إن مل الظلم واملصاحل الدنيوية الرتاهة، وأيق
جتاهدوا العدو راضني فسوف جيربكم هو عليه، أومل يرفض كل مشروعات 

 ما يسمى السالم؟ أومل يرفض إقامة دولة فلسطينية مرتوعة السالح ومبادرات
 كيف تعاديه دول يف أمريكا اجلنوبية واأقل من أن تكون بلدية؟ وانظر

 بينما يتسابق ،وختفض متثيلها الدبلوماسي معه دولة كجنوب أفريقيا
 فالقدس إذا إسالمية ،املتصهينون العرب لتقبيل قدميه ومتويل مشروعاته

  . ظل كذلك إىل األبد وليست فلسطينية أو عربية فقطوست
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 وذكره رسوله الكرمي ،واحلل وحده هو اجلهاد الذي ذكر اهللا يف كتابه
، وحنن ال نعترف بقدس شرقية وأخرى غربية، فبادروا قبل أن يذبح 

  .هابر واذحبوا أنتم بقرة االحتالل واإل،ترامب بقرته إذا نفد حليبها
 الرئيس األمريكي ترامب بأنه سوف يبحث عن وقد هدد حممود عباس

غري أمريكا لتكون وسيطا للسالم؟ وهكذا من رضي بالعبودية واعتادها البد 
أن يبحث عن سيد آخر، ورمبا كان كالسيد األول أو أسوأ وبدال من أن 

 أوليس الشعب يدينه، يدعوه أن يرزق من ،يدعو اهللا أن يرزقه من فضله
 أوليس كتاب شهداء األقصى ؟رب إليك من كل سيدالفلسطيين يا عباس أق

مشروع ( أما آن لك أن تعرف حقيقة ما يسمى ؟أقرب إليك من كل راع
 وتعلم أن الدولة الكرتونية املتومهة لك لن يعطيك إياها نتنياهو أبدا؟ ،)السالم

وملاذا ال جتعل كل جهودك السياسية والقانونية جزءا من املقاومة للمحتل؟ 
 بل وكل حمب ،تمع عليك الفلسطينيون والعرب واملسلمون كافةوبذلك جي

  للعدل واحلق يف العامل حىت من كان منهم حتت حكم ترامب؟
  :أمل يقل الشاعر اجلاهلي يا عباس

  ال تسقين ماء احلياة بذلة  بل فاسقين بالعز كأس احلنظل
  فكيف ترضى أن يسقوك بالذل كأس احلنظل؟

د منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عاإلدارة األمريكية تأليست 
  ؟وتقول إنك ال تريد السالم

 ال نقول ،أنقول إنه ال فرق بني أيب ديس ورام اهللا وبني القدس ال واهللا
  .ذلك أبدا وال يقوله إال من كفر بالقرآن والسنة

وأمريكا تسمى عميلها من العرب رجلنا وجتعل مشروعاا مقابل 
 ألن إسرائيل تريد ذلك حىت كون الفلسطينيني ،"أونروا"ة الدعم ودد منظم

  .الجئني ال تريدانه بل القضاء ائيا على حق العودة
وإمنا احلل الصحيح هو أن يتحول الالجئون إىل جماهدين بكل أنواع 

 البأس الشديد و أمريكا وعمالئها فهم العباد أولاجلهاد ويكفروا مبؤامرات
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ن اهللا كما دخلوه أل مرة، وال ختدعكم أمريكا الذين يدخلون املسجد بإذ
ببديل تصنعه أو مشروع تزعمه، وقد أثر صبغة اهللا جمددي يف أفغانستان على 

  .، وتريد أن يكون عباس مثلهااهدين ونشرت التصوف
مث إا بعد التراجع امللحوظ للطرق الصوفية حتاول نفخ الروح يف 

رة القضاء على التطرف الوهايب  وضرو،التصوف مستخدمة فزاعة اإلرهاب
  :كما تسميه ومن أهم اإلجراءات العملية لذلك

  . تقرير مؤسسة راند الشهري-
  . مؤمتر جروزين املعروف-
 تشجيع ما يسمى اإلصالحات يف الدول اليت خيشى فيها انتشار ما -

يسمى الفكر املتطرف مثل مصر ودول اخلليج ومن أهم هذه اإلصالحات 
شر الثقافة الغربية وحتجيم دور الدين يف احلياة العامة وإطالق عمل املرأة ون

  .وصف اإلرهاب على مناهضة إسرائيل
 واحترام العقائد اهلندوسية والبوذية والزرادشتية ، التطبيع مع اليهود-
  .وغريها
اإلسهام بواسطة احلكومات احمللية وصرف املساعدات األمريكية يف  -

  .القبور واملقبورينالبناء على األضرحة وتقديس 
  .تشجيع إقامة املوالد واالحتفاالت الدينية الراقصة -
تنفيذ التوصيات واالقتراحات املقدمة من شيخ مشائخ الصوفية يف  -

  .من أمحد صبحي منصور وحممد هشام قباين وأمثاهلمو ،مصر
 وأن اجلهاد ،دعم احلكام املستبدين وتقوية احلركات املوجبة لطاعتهم -

  .بغري إذم السيما إذا قالت إا سلفيةال يصح 
ومن مشروعاا لغري املتدينني مشروع الشرق األوسط اجلديد وتقوم 

  :فكرته على ثالثة عناصر
  .التقنية اإلسرائيلية -١
  .العمالة العربية -٢



 

 

٢٣٠٣ 

 وهو رأس ،دخلوا عنصرا ثالثا جعلته إدارة ترامب ركنا ركيناأو -٣
  .املال اخلليجي

 وإمنا فائدته فضح املتصهينني ،ع هو فشل املشروع كغريهغري أن املتوق
  :العرب الذين قال عنهم الشاعر الشعيب خلف بن هذال
  من دون صهيون بذتنا صهاينا

  ).يهود العرب(وأصدق منه تسمية الشيخ أمحد القطان هلم 
 :   ;   >   =   <   ?   @   A   ﴿: وأصدق منهما قوله تعاىل

   F   E    D   C   B   P   O    N   M   L    K   J   I    H   G
Q﴾ ]وقد وضع ترامب العربة قبل احلصان حني قرر أن ]١١:احلشر ،

فرفضه الفلسطينون ! لعالقات ذلك االندماج الثالثيليسبق الطبيع الكامل 
سيما وأن احلرب مع اليهود حتمية ذكرها اهللا   ال،واملسلمون وأكثر العامل

'   )﴿: ىليف القرآن قال اهللا تعا    &  أي يف كل مرة تفسدون ،]٨:اإلسراء[ ﴾ 
فيها نبعث عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد وإذا كانت هذه اإلفسادة هي 
األخرية فنحن نؤمن بأن مسيح اهللا املسلم عيسى ابن مرمي سوف يقتل مسيح 

  .اليهود الدجال وليس عندنا أدىن شك يف ذلك
 والبد من نقص األنفس والثمرات  ال بد من احلصار أنهواملقصود هنا

 واملؤمنني وبين وإذا كان املشركون حاصروا النيب " الفقر"والبد من العيلة 
مل وهاشم سنوات فال نستغرب أن حياصر اليهود وأعوام قطاع غزة قرونا 

ما وصل إليه الصحابة أثناء احلصار حيث أكلوا إىل يصل أهايل غزة بعد 
  .ذاء غريهورق الشجر ومل يكن هلم غ

وإمنا ندعو اإلخوة يف فلسطني وأرض الشام كافة إىل اجلهاد والصمود 
واإلنفاق يف هذه املرحلة الصعبة، فلنكن يدا واحدة على العدو املشترك ويف 
نفس الوقت نتباحث يف ديننا ونتبع الدليل أو ما هو أقرب إىل الدليل وهذا 

Ê   É   È   Ç﴿أوان البذل والعطاء، و    Æ   Å    Ñ    Ð   Ï   ÎÍ   Ì   Ë   
×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò﴾ ]ولس من غزا أو جهز جيشا يوم ، ]١٠:احلديد



 

 

٢٣٠٤ 

  العسرة مثل من غزا بعدها؟ 
والواجب التفاؤل والثقة يف وعد اهللا وتأييده مهما تقلب الذين كفروا 

، وبنوا املستوطنات لقوة وانتجوا الصواريخ والطائراتيف البالد، وبلغوا من ا
ادوا من احلضارات ما شادوا، فكل ما يعملونه هو غنيمة املسلمني يف وش
  .ستقبل القريب بإذن اهللامل

 ،احلية الكائنات كل حياة حيكم الذي هو الصراع قانون جعل واهللا
 ،النفس وعلماء األحياء وعلماء االجتماعيون الباحثون به يؤمن ما وهذا

  .لشروربا األرض المتألت الصراع لوال إنه ويقولون
 ¡   ﴿ :عنها تعاىل اهللا قال ،كونية إهلية سنة اإلسالمي باملفهوم أنه أي

¨  ليس لكنه ،]٢٥١:البقرة[ ﴾¢   £   ¤   ¥   ¦   §   
 يظن كما احلضارات بني وال ،"ماركس توهم كما الطبقات بني صراعا

 له وجعل آدم خلق قد فاهللا والباطل احلق بني صراع هو وإمنا ،"هانتغتون"
 وأقوامهم الرسل بني وكذا ،]٢٤:األعراف[ ﴾ 0   1   2﴿ عدوا ليسإب
﴿º   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³﴾ ]أتباع احلق دعاة وبني ،]٣١:الفرقان 

 النماردة رأسهم وعلى ،يناملستكرب املأل ألسيادهم املتبعني وبني األنبياء
  .والفراعنة

 ولو آخر، جمال يف باملوت اهللا ابتاله تركه من اجتماعية ضرورة واجلهاد
 الصحيح، والتعامل احلكيمة السياسة مقتضى هو لكان شرعيا واجبا يكن مل

 الواقع هذا يف فعله ينبغي ما هو لكان دينا به مأمورا اجلهاد يكن مل ولو
 الذئاب، أكلته ذئبا فيها املرء يكن مل إذا اليت الدولية، والعالقات السياسي

 والغرب مقاتل، كل عن ا ينفرد اليت ضوابطه له املسلم الذئب أن على
 الذي وهو ،أنواعه بكل اجلهاد غري جماال لنا يترك مل وعنصريته بعدوانيته

 وكذا مشهور، ذلك يف أمريكا رؤساء وكالم وحديثا، قدميا علينا يعتدي
 قوات قائد" كالرك ويسلي "أمثال من البنتاجون عينهم الذين القادة بعض

 اإلرهاب ضد املتحدة الواليات حرب إن ":قال ذيال تقاعده قبل التحالف



 

 

٢٣٠٥ 

  ."اإلسالم إمنا هو حرب ضد
 مسى فقد" ولزي جيمس "األمريكية لالستخبارات السابق الرئيس أما

" هوفمان مراد "سابقا األملاين السفري صدق وقد" الرابعة احلرب "احلرب تلك
 ،"تالشت قد الصليبية الروح أن نعتقد أن خطريا ومها سيكون "قال حني

  .األخري دافوس مؤمتر يف ترامب كالم تدبر وينبغي
 وإال اهللا، سبيل يف القتال ومنه الشامل الواسع مبعناه اجلهاد من بد فال

 الناعمة أو اخلشنة للقوة وإخضاعهم الغرب، يف املسلمني بتنصري الفتنة كانت
 فقد )مليالعا اإلسالم (يسمى ما دعاة اهل يسبح اليت األوهام أما ،الشرق يف

 البشر بني العداوة بأن الزعم وحسبهم بطالنا، األيام وستزيدها ابطال ثبت
  !.القطيعية احليوانية املرحلة بقايا من

 ويف ،عنه القاعدين ا ويعد الشيطان يضخمها اجلهاد مشقة لكن
  . مغارم بدون املغامن حصول حمبة البشرية النفس طبيعة من نفسه الوقت

رضوان اهللا عليهم كانوا أكثر الناس شوقا إىل اجلنة، فمع أن الصحابة 
وحبا للشهادة وغيظا على أعداء اهللا ذَكر اهللا أم يودون أن غري ذات 

  .الشوكة تكون هلم، بل إن فريقا من املؤمنني كانوا كارهني كما ذكر اهللا
 حىت ، اهللا نفوس البشر ال سيما أهل اإلميان على حمبة ااهدينفطر لكن

ذهبت لزيارة أسر الشهداء : حد املنافقني ملا زار الدولة الصهيونية قالأن أ
  .وأذاعوا رمسيا أنه ال ميثل إال نفسه

وال نستنكر أن جياهد من ينتمي إىل الطريقة النقشبندية مثال، بل نرجو 
أن جهاده األمريكان والروافض، يكفر عنه اتباعه هلذه الطريقة، وقد جاهد 

تيمية كثري من املنتمني للطرق، وأهل السنة مل يكونوا مع شيخ اإلسالم ابن 
م، والنيب هلا عن اجلهاد لكن القيادة دائما مينعون أحد ترك عبد اهللا بن أيب 

 ، ومل يول أحدا من املنافقني أي والية،خيرج معه للجهاد لكن مل يوله القيادة
  .فحسن املعاملة شيء والتولية شيء آخر

 ،جياهد الكفار وأولياءهم ولو بالدعاءوجيب على كل مسلم أن 



 

 

٢٣٠٦ 

  : فوائد كثرية منهاوللجهاد
 اليهودي الكفر قوى لنجاحه ختطط الذي الكتايب املكر إحباط -أ

 .والصلييب
 ولكن خالف أو أخطأ من فيهم كان وإن املسلمني كلمة مجع -ب
 العلمية لذنوبه كفارة هو ،معها وجهاده اإلسالمية القيادة حتت انضواءه

 توحدنا فلسطني أن جتد ،السيئ هذا عصرنا يف حىت ،اهللا بإذن مليةوالع
  .جيمعنا واجلهاد
  .اتمع من العفن إزالة -ج
  .اجلنة إىل للمشتاقني الفرصة إتاحة -د

  .اإلسالم شعائر إحياء -هـ
 بعض بقول الشام بالد يف اليوم القائمة اجلهادية الثورة ابتدأت وإمنا

 املظاهرات خرجت مث ،"نصلي بدنا "األسد افظح اهلالك للرئيس البعثيني
  .اجلهادية الفصائل تكونت منها مث السلمية
  .األسريات النساء سيما ال املسلمني أسرى استنقاذ -و

  :املبارك بن اهللا عبد ااهد اإلمام قال
  املعتدي العدو لدى واملسلمات   مسلم يهدأ وكيف القرار كيف

  نولد مل ليتنا ملقالةا جهد   فضيحة خشني إذا القائالت
 اهللا رمحهما الدين صالح أستاذ زنكي حممود الدين نور ااهد وأقسم

 الاليت املسلمات أكثر وما مسلمة، الكفار أيدي يف دام ما يبتسم أال
 الكوميدية، باألفالم املسلمني يشغلون ذلك ومع جميب، وال اليوم يستصرخن
  .يسمونه كما رفيه،والت العفنة، واملسلسالت،الكروي والتشجيع

 ،علٍ من لألمور الناظرين أحد قال وقد وقوته، اإلسالم عزة إظهار -ز
  :ثالثة إىل فلينظر اإلسالم عز إىل ينظر أن أراد من

  .باملسجد احلرام التراويح صالة. ١
  .ببغداد اجلمعة صالة. ٢



 

 

٢٣٠٧ 

  .صالة العيد بالثغر. ٣
واما كانوا ولكي تعرف بنفسك فضل اجلهاد وكيف يرفع اهللا به أق

منخفضني، انظر كيف كان حال األتراك أيام اجلهاد وكيف أصبح حاهلم 
  "أيام التغريب؟ وقارن بني حممد الفاتح، وكمال أتاتورك

ة خاملة يف أواسط آسيا إىل أن وانظر بأي شيء رفعهم اهللا من عشري
وليس بعد ذلك من ! نوا أعظم دولة يف العامل تسيطر على ثالث قاراتيكو
" عبداهللا فيليب"وإمنا الذل يف ترك اجلهاد واالشتغال باحلرث، وقد اعترف عز، 

 بأن حل مشكلة اإلخوان" الذكرى العربية الذهبية"يف كتاب اليوبيل الذهيب 
!! إمنا هو يف أن حتل احملاريث حمل السيوف، أي توطني هؤالء" الغطغط"

  .واشتغاهلم بالزرع وأخذهم بأذناب البقر وترك اجلهاد
ومن فوائد اجلهاد، إحالل السالم يف العامل وقد أصبح ذلك مقررا  -ح

يزعمه قادة اجليوش، حىت إنين مسعت كثريا من رؤساء أمريكا والغرب 
خياطبون جيوشهم بقوهلم أنتم حتاربون من أجل السالم، وهذا هو ما شرع 
اهللا اجلهاد ألجله حقيقة ال شعارا أجوف، وشتان بني من حتكمه الشريعة 

  . خالق ومن حتكمه املصاحل واألطماع والشهواتواأل
  أبطح بالدم سال ملكتم وملا   سجية منا العفو فكان ملكنا
ونصفح منن األسرى على غدونا   وطاملا األسارى قتل وأحللتم  

  ينضح فيه بالذي إناء وكل   بيننا التفاوت هذا وحسبكم
 تاريخال به يشهد ما هو حقيقة السالم إلحالل اإلسالمي واجلهاد

 صالح دخلها وكيف القدس عمر دخل كيف فانظر الواقع، به وينطق
 يف اليهود احتلها كيف مث الصليبيني مث الفرس باحتالل ذلك وقارن ،الدين

 مل من حق وتسلب ،ومشاال ميينا تضرب عمياء عدوانية اجلهاد فليس! عصرنا
 حيولون الذين الطواغيت بإزالة احلرية ومنها املشروعة، أهدافه له بل يقاتل،

 اجلنة إىل يقادون من الناس من يكون أن غرابة وال واختياره، اإلنسان بني
  .بالسالسل



 

 

٢٣٠٨ 

 احلرية إتاحة بزعم الدول، من كثري على تهانهيم تفرض اليوم وأمريكا
 ينكرون فكيف بالعامل، الدميقراطية بنشر االستباقية حرا وتربر للشعوب

  .دلالعا الرحيم جهادهم املسلمني على
  .ااهدين يد يف كاملة القضية تكون أن -ط

  .األعظم القوتني يد يف كلها القضية أوراق: السادات أنور قال وقد
 الزمن أثبت أقول وأنا أمريكا، يد يف القضية أوراق من% ٩٩ :وقال

 مث وتعاىل سبحانه اهللا بيد القضية أوراق من% ١٠٠ وأن باطل، كالمه أن
  .شيء األمر من روسيا وال ألمريكا وليس ينيالفلسطين ااهدين بيد

 اجلشع أهل طريق واجتناب فيها الزهد وقيمة الدنيا قدر معرفة -ي
 :"نيكسون "الرئيس قال وقد، ينفع ال فيما الثروة وإنفاق والتبذير والترف

 فيم يدرون وال يستحقوا ال السماء من ثروة عليهم هبطت الوهابيني إن"
  .ذلك من قريبا هغري وقال ،)يبذروا
من األدلة على كالم أولئك األعداء، أن أحد أمراء النفط تربع مبليار و

دوالر إلعادة بناء مركز التجارة العاملي كما قال، ولوال أن والده كان وزيرا 
 ملا استطاع إنشاء شبكة مالية ضخمة، وأنا أجزم أنه لو وزع هذا ،للمالية

ة يف إفريقيا وآسيا، ولو أنه فك ا احلصار املبلغ على الدول اإلسالمية الفقري
عن غزة لكان أجدى، ولو أنه أوجد به وظائف للشباب العاطل يف البالد 
لكان خريا له، بل إن الفقراء يف بالده كثري وهم أوىل ذا املبلغ من مركز 

  !!التجارة الذي يريد األمريكيون هدمه أساسا
تاج جت حدة اإلسالموفوبيا اليت ومما يترتب على اجلهاد أيضا ختفيف -ك

  .عاملة دول الصليب من موقع النديةمالغرب بل مقاومتها و
": اإلسالموفوبيا"كتابه يقول ستيفن شيهي األستاذ جبامعة كارولينا يف 

سار سالموفوبيا مجيع مستويات احلياة األمريكية من اليمني إىل اليتسود اإل"
  ."ومن املتدينني إىل امللحدين

ادت ثقافة حماربة اإلسالم باسم حماربة االرهاب كل مناحي وقد س



 

 

٢٣٠٩ 

احلياة الثقافية األمريكية، إىل حد أن الكوجنرس األمريكي وافق باإلمجاع على 
رفع احلصانة الدبلوماسية اليت حتول دون مقاضاة املسؤولني السعوديني وذلك 

نه على القوة الصلبة أ أي ،١٧/٥/٢٠١٦هـ، املوافق ١٠/٨/١٤٣٧يف 
األمريكية أن تقسم السعودية إىل دويالت، وعلى القوة الناعمة أن تنشئ 
الشركات الكثرية وتغزو األسواق السعودية مبنتجاا، ويف الوقت نفسه 
حتاكم املسؤولني، وهكذا يدلنا التعجرف األمريكي على سلوك طريق التميز 

جمع الناس واالستعالء واجلهاد دون أن يشعر ودون أن نستجيب، وملاذا ال ي
هنا مقابل ذلك على إلغاء تأشرية كل أمريكي، ومنع البضائع األمريكية من 

نسحب من حتت و ،الدخول، وحظر الشركات األمريكية والبنوك األمريكية
 أم أن هذا أيضا استعانة بأمريكا على ،قيادم فيما يسمى التحالف الدويل

  !اخلوارج؟
يل، وهو حق سيادي لنا وهذا أليس هذا من حقنا مبوجب القانون الدو

 وإال فإن إعالن جهادهم فرض واحلرة جتوع وال تأكل بثدييها، ،أقل الواجب
واملنية خري من الدنية، وحنن أمة جماهدة بطبعها فإن مل يفتح هلا طريق اجلهاد 
جلأت إىل بدائل أخرى مثل التطعيس والتفحيط والرياضة اخلطرة وإلقاء 

أ اهللا لنا بدائل كثرية تغين عن أمريكا وغالئها النفس يف املهالك، وقد هي
T   ﴿ فكيف بأمة اإلسالم ،الفاحش، وقد قاطعت دول كثرية أمريكا

X   W   V   U﴾ ]وهل كانت أمريكا ستفعل ذلك ،]٣٨:التوبة 
F   E   D﴿ :أيام اجلهاد؟ واهللا تعال يقول    C   B    A   @ ﴾ 

 طالبان اليت ال تزيد ميزانيتها عن  وأىن هلم سبيل؟ وقد هزمتهم]١٤١:النساء[
سبعني مليون دوالر، وهزمتهم العشائر العراقية بعد احلصار األمريكي 

قناص "، واستطاع تهإسقاط طائرم ببندقي" بومنقاش"الطويل، واستطاع 
  !!أن يقتل منهم العشرات" بغداد

  .مث خناف منه" فرنكشتاين"أم أنه جيب علينا أن نصنع 
ز واحلرية تكاليف وتبعات، ولكنها أقل من تكاليف وال ريب أن للع
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 على ا وذكاؤه،قوم قوة أمريكا على ضعفناالذل والرق وتبعاما، وإمنا ت
 وشجاعتها على وهننا، ذلك الوهن الذي قذفه اهللا يف قلوب املسلمني ،غبائنا

  . حىت كان املغويل الواحد يقيم ثالثني منهم، ويقول انتظروا حىت أُحضر سيفا
احلمد هللا على أن أمريكا أثبتت بنفسها أن سياسة التعامل معها و

  . وأا ال تفهم إال لغة املعاملة باملثل،بالعبودية واالنبطاح والتبعية غري جمدية
ومن السنن الثابتة يف التاريخ كله أن القتال ال بد منه إما على سبيل 

 ، الناس من أجل الدنيااجلهاد يف سبيل اهللا وإما ألنه ضرورة اجتماعية ميارسها
إذا مل "ومن عادة األمم كلها افتراس الضعيف واهلجوم عليه حسب قاعدة 

 بل إن بعض احليوان يفترس اجلريح من بين جنسه ،"تكن ذئبا أكلتك الذئاب
  :وقد قال عنتر بن شداد يف اجلاهلية
  بل فاسقين بالعز كأس احلنظلِ  ال تسقين ماء احلياة بذلة 

هذا النمر الورقي املسمى أمريكا، ولو مجع علينا كل وهكذا ال خناف 
  .)ةأن اثىن عشر ألفا ال يغلبون من قلّ( أقطار الدنيا وقد أخرب النيب 

لك مبقاطعة أمريكا اقتصاديا وإيقاف منح األمريكان تأشريات ذونبدأ 
ال جيتمع يف جزيرة ( لدخول بالد احلرمني، وحينما قال الناصح الشفيق 

 عليه ما عنتنا اً فقد كان عزيز،)قبلتان( ويف رواية أيب داود ،)انالعرب دين
  !!حريصا علينا باملؤمنني رؤوف رحيم

فكيف نقبل األمريكي الكافر نصرانيا أو ملحدا؟ وكيف نقبل املذيعة 
  !؟املارونية املتربجة وخنالف قول النيب 

غري فهذه جزيرة اإلسالم صرفا ومن كان غري مسلم أو دعا إىل مبدأ 
  .االسالم كالليربالية واحلداثة والتأمرك فلريحل إىل بالد أخرى

وكيف حيق للمحاكم األمريكية حماكمة املسؤولني السعوديني، وال حيق 
للمحاكم السعودية حماكمة املسؤولني األمريكيني؟ أليس اإلسالم يعلو وال 

، ]١٣٩:آل عمران[ ﴾�   ¡   ¢   £   ¤﴿ :يعلى عليه؟ أمل يقل اهللا تعاىل
بل ، وال جيوز للمسؤولني يف السعودية التسوية مع املدعني بدفع أي تعويض
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جيب أن نعلن اجلهاد واحلرب، واهللا ناصرنا ومعيننا ولن نغلب من قلة، وهذه 
  : التسوية أو الصلح تشتمل على مفاسد منها

  .  أم سوف يعوضون من مال اهللا أي مال مجيع املسلمني-١
  .ة األمريكان وغريهم الفتعال املزيد من الدعاوى أنه يفتح شهي-٢

وقرار حماكمة السعودية يأيت منوذجا حيا لإلسالموفوبيا لديهم، وكيف 
ال يعادوننا وتوحيدنا عكس تثليثهم، وقد نشروا أن دولة اإلمارات دفعت 

 مليارا لتفادي مقاضاا ألجل شخص ميين واحد حيمل اجلنسية اإلماراتية ١٥
األمريكان من السعودية اليت شارك يف تلك األحداث بضعة عشر فكم يريد 

  حيملون جنسيتها؟
 ،وسوف يظل القرار سيفا مصلتا يهدد به أي رئيس أمريكي ويبتز به

فلماذا أصال توضع األموال يف أمريكا وفق شروطها؟ وقد استرتف الغرب 
 يتمئ ر منأكث اليت مات فيها "لوكريب"معمر القذايف وقال أنه أسقط طائرة 

  .مث إنه أسقطه كما يدعي راكب،
وكيف استطاعت فئة من الصوماليني أن مترغ أنف أمريكا يف التراب 

  !دولةذلك وال تستطيع 
وكيف تستطيع كوريا الشمالية أن تتحدى أمريكا وال يستطيع 

  املسلمون؟
دع كوريا الشمالية فهي دولة، ولكن انظر كيف هزمت مدينة واحدة 

  اجليش-أعين الفلوجة-من الرياض % ١٠كاا ومساحتها ال يبلغ عدد س
األمريكي، الذي استخدم يف معركته فيها كل األسلحة احملرمة اليت استخدمها 
يف معركة مطار بغداد، وقد اعترف األمريكان أن الفلوجة هزمت اجليش 

 ويف الثالثة حشدوا هلا ما يسمى التحالف الدويل أي أكثر ،األمريكي مرتني
 دولة ومع هذه الدول امليليشيات الشيعية واملنافقون من الصحوات ٦٠من 

 وهذه احلشود تقاتل بضع ،السنية، كما أن معهم طاليب الثأر من العشائر
مئات فقط، والعجيب أن هؤالء املئات قتلوا اآلالف من الرافضة حىت أن 
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  .املقابر مل تتسع هلم يف النجف وكربالء
 والعريب معه مسرحية متثال بغداد دون ذكر وكيف يكرر االعالم الغريب

واملقاومة العراقية؟ بل حىت أطفال العراق " قناص بغداد"و" بو منقاش"ما فعل 
  وكالبه؟

وحنن نعلم أنه كما جند األمريكان منافقي الصحوات يف العراق سوف 
 فلماذا يتم توظيفهم وإعطاء  استخباراتيا،جيندون هنا أولياءهم الليرباليني

  ناصب والرواتب هلم؟امل
  وكيف متوت األسد يف الغابات جوعا وحلم الضأن تأكله الكالب

حنن أطعمنا "أليس هذا هو نفس ما فعله صدام حسني حني قال بلسانه 
أي أعطينا البعثيني وتركنا أهل الدين، وقد حدثين " الكالب وتركنا الذئاب

اورة لزنزانة صدام  أن زنزانته كانت جم،أحد شيوخ عشائر العراق ااهدين
 فقلت له تفرقوا ذهب بعضهم :حسني فسأله صدام أين البعثيون؟ قال الشيخ

 ، اختفىمهإيران، وبعض  سافر إىلوبعضهم سافر للغرب وبعضهم، لبشار
من الذي يقاتل األمريكان، فقلت أهل الدين مثل اجليش : فقال صدام

منا الكالب ن أطعاحلق علينا حن: ، فقال صدام العشريناإلسالمي وكتائب
  .وتركنا الذئاب

وكيف تستطيع غزة احملاصرة من كل جهة أن زم إسرائيل ومن ورائها 
امرباطورية الشر العاملية وتصنع ما تشاء ويعجز عن ذلك من ميلكون 

  املليارات؟ 
أليس قولنا إن األعداء لديهم صواريخ وطائرات مثل قول بين إسرائيل 

  .]٢٢:املائدة[ ﴾ ®   ¯   °   ±﴿
مع أن اهللا أعطانا كل أسباب القوة والنصر، ولكنا رضينا ألنفسنا اهلوان 
والذل، فقذف اهللا يف قلوبنا الوهن فغزانا الكفار يف عقر دارنا، وتداعت علينا 

  .األمم كما يتداعى األكلة إىل قصعتها
عين ذلك، وإما إما القوة واإلعداد بكل ما ي: فهما طريقان ال ثالث هلما
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  .ية مع عذاب السعري يف اآلخرةعباهلوان والتالذل و
هب أن الشعب هنا ال يريد اجلهاد، كما يظنون أليس يف إمكاننا جتنيد 
جيش من دول الصحراء الكربى أو من دول شرق آسيا ونقاتل به 
األمريكان؟ دع من يتطوع من املسلمني بال راتب أما من يقبض املليارات 

 يف اليمن، وقد أعلن القطان بأنه سوف  ولن يقاتل معنا حىتمكالسيسي فل
  !!يعطى حىت لو عجزت امليزانية السعودية

أمل يقل أوباما نفسه إن احلرب على داعش صعبة ومكلفة فكيف تكون 
  حرب أمريكا على من هو أقوى من داعش؟

ويف حني يشن االعالم الغريب كله وليس األمريكي وحده حربا شعواء 
 كل مكان جتد االعالم مشغوالً بتذكرينا بأحداث ليل ار على املسلمني يف

  ."حىت ال ننسى "مدة طويلةالعليا واحمليا اليت مضى عليها 
 مع أن احلكومة هنا قد أعدمت عبدالعزيز املعثم ومصلح الشمراين

 فما الفائدة بالتذكري بالقدمي إال ، تلك األحداثورفاقهما الذين اموا بتنفيذ
يج نار االنقسام؟ وفتح باب الفتنة وإثارة القبائل؟ التحريض اإلعالمي وتـأج

وهل بقيت قبيلة من قبائل العرب ليس منها قتيل أو سجني؟ فما املصلحة من 
  أم أن هؤالء ليس هلم أسر وقبائل؟تذكريها بأحداث مثل تلك؟ 

أال تعترف أمريكا بضعف حجتها حني حتظر نشر أي كلمة للمال 
املقدسة، وما الذي جيمع بني املال عمر، وحني حتاكم مؤسسة األرض 

  واملؤسسة إال اإلسالم؟
وملاذا مل تستصدر أمريكا حكما قضائيا بإدانة أي دولة أو تنظيم 

 مث تبين عليه حماكمة أو حماربة احملكوم عليه وحده ١١/٩بارتكاب أحداث 
مع أن بعض الصحف  وملاذا غض النظر عن دور املوساد يف أحداث سبتمرب؟

توقعت عمال تقوم به املوساد وتنسبه للعرب قبل يوم واحد فقط األمريكية 
، وكيف تقع األحداث يف يوم "واشنطن بوست"من األحداث؟ انظر إىل 

ر اليهود ما حدث؟يغيب فيه اليهود عن العمل؟ وكيف يصو.  
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نعم، لدى أمريكا أقمار صناعية للتجسس ولكن أليست هذه األقمار 
نه الذي لو شاء جلعل مصريها مثل مصري حتت قدرة العلي الكبري سبحا

جر أو ما يشاء، وقد استخدم تنظيم الدولة اإلسالمية للوقاية من ذلك ما نلشا
 بل رمبا تتلف كالورق املقوى أو ،يف البيئة نفسها من أشياء طبيعية تافهة

كا حرب النجوم فهو ي أمرهاالنفاق حتت األرض أو حتت األار، دع ما مست
  .لغرض منه تنفيع الشركات القائمة عليهمشروع خيايل ا

 وأن ،وملاذا ينكر الليرباليون هنا االعتراف بأن أمريكا يف تراجع واحندار
 ستعني بقوة األتراك؟نال  املسلمني خصوصا تركيا يف صعود مستمر، وملاذا

  مريكا كافرة؟ وأ،تراك مسلمنياألأليس 
x   ﴿ : ويقل،]١٣٢:طه[ ﴾ ¯   °﴿أمل يقل أصدق القائلني     wv

z   y﴾ ]ويقل،]٤٩:هود : ﴿   Y   X    W   V   U   T   S   R
 ^   ]    \   [   Z﴾ ]١٢٢-١٢١: هود[.  

وأنا أجزم أن امريكا أجنب من أن تتحدى املسلمني كلهم باهلجوم على 
بالد احلرمني، وهذا وحده كاف لطمأنتنا بشرط أن ننفض عنا غبار الذل 

  .والتبعية
Ì   ﴿ :ذلك فإن اهللا تعاىل يقولوأما إذا رضينا ب    Ë   Ê   É   È  

Ð   Ï   Î   Í﴾ ]ويقول جل شأنه،]٣٨:حممد : ﴿   p   o   n   m   l
   ¡    �   ~   }   |   {   z   y   x    w   v    u   t   s   r    q

  .]٥٤: املائدة[ ﴾¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨
 ال قيمة له إىل الالاية وكما نتعلم من الرياضيات أن أي رقم بالنسبة

 فأساس قضيتنا هو كيفية ال قيمة هلاكذلك كل قوة بالنسبة إىل قوة اهللا 
فاهللا وهبنا هذه احلصانة الذاتية واحلماية اإلهلية بوجود ! التعامل مع اهللا

  .ها وشرفنا بقدوم ااهدين إلينااحلرمني يف بالدنا وتطوع املسلمني حلمايت
هنا راتبا حمددا ال يزيد عليه ما طمع فينا ولو كان لكل مسؤول 
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 يعلمون أن ١١/٩ر األمريكيني الذين ماتوا يف أحداث ساالمريكيون، ولكن أُ
تعويضام ستكون باملليارات ولذلك طالبوا مبقاضاة املسؤولني يف السعودية، 

 وكان معي متهمان اثنان أيضا الشيخ ،وأنا كنت متهما يف احملاكم األمريكية
ة ل دفع مخسة ماليني للمرح الذي احلصني واألمري سلطان بن عبدالعزيزصاحل

 وهو مبلغ ضخم أعجز ،"االكتشاف"األوىل من القضية فقط اليت يسموا 
عنه أنا والشيخ صاحل، مث إن القاضية حكمت برباءتنا وهللا احلمد، ومن أين يل 

يس لدي ول! مال وأنا ليس راتب وال تقاعد وليس يف حوش بييت بئر نفط
  !.وهذا ما أعلمته احملامي ورمبا قاله للقاضية! بيت مال آخذ منه كما أشاء

ض الشام املقدسة أرواآلن وقد احتل الصهاينة مقدساتنا ونزل الصليبيون يف 
!"#   ﴿ :ماذا ينتظر املسلمون أمل يقل رم سبحانه

+   * ، ]١٤: التوبة[ ﴾$  %   &   '   )   (   
رمي التويل يوم الزحف من الكبائر املوبقة، فكيف تتوىل أمل جيعل رسوله الك

  .األمة أو الفرد يوم الزحف
 وأم حلب قرب باألعماق الروم ونزول املالحم عن  النيب خيربنا أمل
 الدهر أول علينا ويعتدون يهامجوننا الذين فهم راية، مثانني يف يغزوننا سوف

 أن بالضرورة ذلك من لزمي وال استطعنا، ما هلم اإلعداد فيجب وآخره،
 ا يعترف اليت والقوة، السالم وسيلة هو اإلعداد ولكن فورا قتاهلم يف نشرع
 تقوى وباإلعداد العدو، إرهاب اهللا ذكر كما يكون وبه املستكرب، الغرب

y   ﴿ املنهزمون، يزعم كما ذلك باستبعاد وليس هلم مهادنتنا أو مفاوضاتنا  
~   }   |   {   z﴾ ]م وبالندية ،]٤٦:ةالتوبحجتنا يسمعون لقو 

  .دينه عن وفتنته اإلسالم يف منهم دخل من استضعاف عن ويكفّون وبراهيننا
 سلميون، حنن يقولون واملستضعفون يوم، بعد يوما يتقوى والغرب

 وفق والشامل العادل واحلل واملفاوضات الدولية بالقرارات وملتزمون
 الشام بالد يف بل وحدها، فلسطني يف ليس هعن بديل وال األممية، القرارات
 مفاوضات عن ختتلف هل وأستانه جنيف مفاوضات إىل وانظر وغريها،
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  وأوسلو؟ واشنطن
 اإلخوان نفع وهل سلمية يقولوا أن شيئا السوريون أجدى هل وانظر

، وهل رضي عنهم الغرب مع التزامهم )بالسلمية االلتزام (املسلني
  .بالدميقراطية

 والكفار التفاوض قبول على نرغمهم بل الكفار نستجدي ال وبالقوة
 وإفريقيا وبورما الفلبني مثل البعيدة الدول يف حىت املعتدون هم دائما

  .الوسطى
  .اجلهاد نم لنا بد وال الساعة قيام إىل يستمر هؤالء مع فصراعنا
 تأملت أنك ولو اإلسالم، على املستمرة املؤامرة حنبط وحده وباجلهاد

 األعداء ومن املنافقني من العظيم الدين هلذا والكيد الكتابية املؤامرة حجم
 والكيد الكبار املكر هذا جعل تعاىل اهللا ولكن رعبا، منها مللئت أمجعني،
 الشرعي مفهومه حسب اجلهاد اإلسالمية األمة أحيت إذا حابطا العظيم

  .قوة من تستطيع ما اهللا ألعداء وأعدت الصحيح،
 نور وسار ،الصاحل سلفنا كان كما واجلهاد الزهد على ميانيةاإل فبالتربية

 وحنرر األرض يف والعدوان الظلم قوى كل نغلب الدين، وصالح الدين
 جربناه الذي احللّ هو وهذا لإلنسانية، وقيادا األمة هيبة ونستعيد املقدسات

 وحني احلجاز، يف املقدسة األراضي والرافضة الباطنية احتل حني قبل من
 البالد فحرروا األتراك بالسالجقة اهللا جاء مث القدس، الصليبيون احتل

  .اهللا شاء إن نأمل وكذلك والعباد،
 تترك اليت فالدولة ،الدول شباب جيدد أنه الكثرية اجلهاد مثرات ومن

 يف خلدون ابن العالمة قرر كما) األحفاد جيل (الثالث اجليل يف تزول اجلهاد
 الدولة األمثلة أوضح ومن فتستمر، اجلهاد حتي يتال الدولة أما مقدمته

  .سقطت عنه ختلت وملا ،اجلهاد احياء بفضل اقرون استمرت اليت العثمانية
 يف القتلى كثرة منها كثرية مصائب إىل يؤدي -باهللا عياذا اجلهاد وترك

 الوعيد ومنها تركه، من على اهللا يضربه الذي الذل ومنها اجلهاد، غري
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 الرفاهية باسم اجلهاد ترك وإذا املاحقة اخلسارة ومنها يم،األل بالعذاب
 عواقب ومن  املفجعة،بالنهاية واملبشر اهللا بعذاب املؤذن فهو الرغيد والعيش

 :تعاىل قال سبيله يف جياهدون آخرين بقوم يأيت احلميد الغين اهللا أن تركه
﴿j   i   h   g    f    e   d   c﴾ ]٣٩:التوبة[.  

L   K   S﴿ :وقال    R   Q   P   O   N   M   
   ]   \   [   Z   Y   X   W    V   U   T
   k   j   i   h   gf   e   d   c   b    a   `    _   ^

l﴾ ]٢٤: التوبة[.  
 البقر بأذناب وأخذمت بالزرع واشتغلتم بالعينة تبايعتم إذا( : وقال

  ).دينكم إىل ترجعوا حىت عنكم يرتعه ال ذال عليكم اهللا سلطوتركتم اجلهاد 
 األمور، إليه آلت ما إىل مثال فانظر اليوم، واحملسوس املشاهد هو وهذا

 كانوا الذين ،للنصريية اجليش وتركوا البقر بأذناب الشام أهل أخذ عندما
 وقد اجلهاد، يف شرعوا ملا والعز اد هلم عاد وكيف املهن، أحط يف يعملون

 على إن الربيطانية املخابرات فقالت ل،الذ هذا إىل املسلمني الغرب دعا
 احملاريث، إىل وينصرفوا السيوف يتركوا أن" اهللا طاع من إخوان "اإلخوان

 السالح ونزع اإلخوان بتوطني وأذنابه، الغرب ونادى ،"فيلييب" ذكر كما
 وبالوظائف، وبالتنمية، الترفيه، تسميه مبا أمريكا تنادي واليوم أيديهم من

 نأخذ وأن، ذلك وأمثال الرفاهية، ودولة املعيشة، ورخاء ادي،االقتص وبالنمو
 املترتبة العواقب أسوأ متجرعني شيء كل نستورد عالة ونظل البقر بأذناب

 فذلك اللعب أو اللهو هو اجلهاد عن الشاغل كان وإذا اجلهاد، ترك على
 أشغلونا حيث اليوم حالنا هو كما جمال كل يف واملهلكة الدمار هو واهللا

 الشعيب روالفلكلو التنمية يسمونه وما ،واحلفالت ة والسينمابالكر
  .واملوضات
 ذلك فدل الدين إىل رجوعا للجهاد الرجوع  الرسول جعل وقد

 قوام ا العظيمة الشعرية هذه أن جهة من للدين ترك تركه وأن أمهيته على
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  .معاذ حديث يف كما األمر سنام ذروة وهي الدين
 بالد ولتحرير األقصى لتحرير كلهم جتمعوا املسلمني أن لو كيف وانظر

 النصارى حيتل ألن سببا اجلهاد عن التخلي كان كيف وانظر والعراق، الشام
 )أراكان( نوالبوذي اوس ويضطهد تركستان الشيوعيون ويضم األندلس

 الوسطى أفريقيا يف الصليب عباد ويبيد املسلمني اهلند يف البقر عباد ويقتل
  .اإلسالم بالد كل الناعمة بقوا أمريكا وحتتل ،لتوحيدا أهل

 أو املعاهدات وه احلل وليس اجلهاد  هواملاسي تلك لكل واحلل
  .الدويل واتمع الدولية الشرعية يسمى ما وال يزعمون كما املفاوضات

 وتقول غريه إىل يدعوننا جتدهم خطرا يشكل اجلهاد بأن الكفار وملعرفة
 املفاوضات من بد ال إنه متحضرا املسمى والعامل وأمريكا حدةاملت األمم هيئة
^   _   `   ﴿ :قال الترتيل حمكم يف اهللا أن غري واليهود، الفلسطينيني بني

h   g   f   e   d   c   b   a﴾ ]نبدل أن يريدوننا وهؤالء ،]٥:اإلسراء 
 الكفرة نم أعدائه كالم أم اهللا كالم أهو املسلمون يتبع فماذا اهللا كالم

  العرب؟ واملتصهينني العميلة والسلطة الدويل واتمع
 الذل واتفاقية ديفيد، كامب يف عقدوها اليت املعاهدات إىل وانظر

 مدريد، يف قدع الذي بإسرائيل االعتراف ومؤمتر أوسلو اتفاقية املسماة
 انتائجه كانت كيف االعتدال، يسمى ما جبهة قدمتها اليت العربية واملبادرة

»   ¬﴿ :تعاىل قال يرفضها، الذي ومن    ª   ©   ¨   §﴾ 
   .]١٠٠:البقرة[

 من أفرغوه نقضه من يتمكنوا مل وإن عهد، هلم ليس اليهود طبيعة فهذه
 أم الدائمة وحجتهم وإفسادهم، لسيطرم وسيلة وجعلوه مضمونه

  !مهج والعرب دميقراطيون
 أحالم وتبخرت عقود وإسرائيل مصر بني السالم على مضى وقد
 املدافع، تسكت عندما اليهود مع السالم جيلبه سوف الذي بالرخاء املصريني

  العرب؟ بقية بذلك يعترب فهل
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 اليت احلربية فاملصانع منهما كل يصنع وماذا والعرب اليهود بني وقارن
 والغساالت وحااملر تنتج إنشائها يف اخلليج دول وأسهمت مصر يف انشئت

  .ذلك شبهأ وما ،والثالجات
 والصواريخ" مركفا"و" عوزي تنتج فهي إسرائيل يف احلربية املصانع أما
 مل اآلن  دميونه وإىلمفاعل اليهود أنشأ وقدميا منها، النووية سيما ال والقنابل

 احلاخام مثل اليهود املتطرفني أفعال عدا هذا مثله؟ عربية دولة أي تنشئ
 املزعوم هيكلهم بناءل الدائم وداليه وعمل" جمري الياهور"و" غليك يهودا"

راوية ال بتذكرنا اليت الغرب يف املتطرفة التنظيمات وأفعال األقصى، مكان
 يف املتطرفة للتنظيمات األساس وهي الصليببة، احلروب أيام املعبد وفرسان
  .حاليا الغرب
  اإلسالم نيب املشركون مسى وكما قدمية لإلسالم الغرب عداوةو

  . حاشاه!! الكلب أي" هوت ما" غربيونال مساء" مذّمم"
 من كثري يف نشروها بل فرنسا، على تقتصر ال  للنيب املسيئة والصور

 ألحد كانت الرسوم تلك أن ولو إسرائيل يف نشرها أعيد كما الغربية الدول
 وأطنب السفراء، وسحب العالقات وقطع وثار لغضب ألبيه، أو الزعماء
  . اهللا ، ولكنها لرسولفيها اإلعالم

 ألنه حبذائه" حجازي صاحل "املدعو مكة يف التنفيذيني أحد داس وقد
  !!منافق يا اجلزيرة صقر تكتب خلصمه قال

 لعهد ناقض  الرسول سب أن تيمية بن اإلسالم شيخ بين وقد
 حنن "السلف بعض وقال" املسلول الصارم "القيم كتابه يف دمه، يبيح الكتايب

  ." حممد نبينا شتم على العهد نعطهم مل
 من به اهللا توعد وما ذلك، على دليال األشرف بن كعب قصة وحسبك

 جملة صور بعد الفرنسي الرئيس حضر فقد ذلك ومع براءة، سورة يف يؤذيه
 أمريكا عبيد عند فهو  الرسول أما الرياض، يف خليجية قمة" إيبدو شاريل"

 الروم قتل وقد ربه مربأ العداوة تلك يعلم  كان وقد ،فقط األتراك رسول
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 يغزو أن وأمره أبيه بثأر ليأخذ أسامة البنه عمره آخر اللواء فعقد زيدا حبه
  .عشرة الثامنة يتجاوز ال أسامة عمر وكان ء،والبلقا فلسطني يف الروم

  .املزعوم للتطبيع ويسعونالدعاة  املسلمني اهللا أعداء يعادي واليوم
 التطبيع يريدون العرب وبعض يعالتطب هو اليوم اجلهاد أعداء وأعدى

 وقد رفضها، نتنياهو أن هللا واحلمد للسالم، العربية املبادرة يسمى ما وفق
 للسالم، العربية املبادرة على الرصاص ترامب دونالد األمريكي الرئيس أطلق
 وأطلقتها" فريدمان "األمريكي اليهودي الكاتب وضعها اليت املبادرة تلك

 حزيران من الرابع حدود على فلسطينية دولة اءإنش وتتضمن السعودية،
 الصراع بشأن صدر ما كل على ضيقُ وبذلك إسرائيل، مع التطبيع مقابل
 رفضت إسرائيلو ،التقسيم وقرارات واتفاقيات قرارات من اإلسرائيلي العريب

 كل سد جرى وبذلك السيادة، كاملة فلسطينية دولة إىل يشري شيء أي
 طريق وهو سلوكه، من البد طريق إال يبق ومل افتة،املته السياسية الطرق
 ويدخلون اليهود وجه نؤوويس الذين ،الشديد البأس أويل والعباد ،اجلهاد

 فلسطني تكون أن هو الوحيد واحلل مرة، أول دخلوه كما األقصى، املسجد
 العربية املبادرة عن اإلخوة بعض يسأل قد وهنا إسالمية، لكن واحدة دولة

  :ازبإجي فنقول
 بني للحل رؤية" فريدمان توماس "األمريكي اليهودي الصحفي وضع

 السالم مقابل واألرض دولتني، أساس على يقوم  الذيوالفلسطينيني اليهود
 تبنت السعودية إن مث العودة حق وإلغاء الطرفني، بني الكامل التطبيع بشرط
 املبادرة مىتس فأصبحت بريوت يف العربية القمة مؤمتر إىلوقدمتها  رؤيته

 فتح منظمة وغيرت الدولتني حل فكرة الصغري بوش تبىن عليه وبناء ،"العربية
  .توافقها لكي ميثاقها

 رفضه الذي القدمي التقسيم قرار مضمون هي املبادرة هذه أن والعجيب
 والعقيد بورقيبة احلبيب إليه دعا ما رفض أنه كما آنذاك الفلسطيين الشعب

 يبق ومل" إسراطني "هو واحدا امسا الدولتني تسمية ترحاق الذي القذايف معمر
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 سبيل اجلهاد وجعل اهللا بكتاب آمن من إال االزامية احللول لكل رافضا
  .احلمد وهللا نييالفلسطين أكثر وهم الكامل، التحرير

 القضية حل معادلة يف األصعب الرقم هو الفلسطيين والشعب
 ترامب إمكان يف فماذا املقاومة على وأصر االستسالم رفض وإذا الفلسطينية،

  .يفعال؟ أن وعباس
 أن وأرجو لليهود قوميا وطنا فلسطني جلعل بداية بلفور وعد كان وقد

  .ايتهم بداية القدس إىل سفارته بنقل ترامب وعد يكون
 والنصارى اليهود أن إمهاله أو نسيانه لنا جيوز وال نعلمه أن ينبغي ومما

ميا وحديثا ذا أخربنا اهللا يف القرآن الكرمي وذا بعضهم أولياء بعضهم قد
 أمريكا أو معاونتها فليبدأ ةيخ وتثبت أحداثه، ومن أراد معاداينطق التار

بإسرائيل، فالصهيونية النصرانية سبقت الصهيونية اليهودية وال تزال، وملا 
اعتدت أمريكا على العراق رأى صدام حسني أن أفضل وسيلة للرد عليها هو 

 وهكذا يعرف البعثيون من أين تؤكل ،إطالق الصواريخ على إسرائيل
أمدت " بارليف"الكتف، وملا حدثت حرب رمضان واجتاز املصريون خط 

  .أمريكا اليهود جبسر جوي فيه كل أنواع األسلحة
على قبول ) الشيطان األكرب(وملا أرادت إيران الرافضية أن ترغم 

 إلسرائيل، وقتل احلزب عددا من اجلنود أجندا جعلت حزب الالت مقاوما
اإلسرائيليني، وملا أراد االحتاد السوفييت االنتقام من أمريكا سلط على إسرائيل 

" بوتني"جورج حدش ونايف حوامتة، وملا أراد القيصر األرثوذكسي املاكر 
أن حيسن عالقاته بأمريكا بدأ بتحسني العالقات مع إسرائيل، وبعد ذلك 

  ."جون كريي" و" الفروفسرجي"التقى 
  .وملا أرادت كوريا الشمالية إغاظة أمريكا هددت بتدمري إسرائيل

وملا وقع نتنياهو يف ورطة املبادرة الفرنسية أوعزت أمريكا إىل صاحبها 
  .السيسي بإنقاذه

وملا أرادت بعض دول اخلليج زيادة التقرب ألمريكا أمدت إسرائيل 
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  .والسيسي باملليارات
عض الدول اخلليجية األخرى من تصويت الكوجنرس وملا خشيت ب

األمريكي ضدها أمدت إسرائيل باملال، واملهم أنه إذا زكمت إسرائيل 
  !.عطست أمريكا

ولذلك فنحن نتوقع وندعو أن يكتب اهللا على أمريكا والغرب عامة 
 :وعلى الصهاينة العرب ما كتبه على اليهود مثل

 .الذلة - أ
 .املسكنة - ب
 .الغضب - ت
 .الفرقة - ث
 .رعبال - ج

  .يهمل وال ميهل تعاىل فهو وأمهلهم هلم أملى مهما
  :اليهود مع النصارى الغربيني وقوف مظاهر منو
   إسرائيل لصاحل دائما األمريكي الفيتو -١
 يفعله أما النفس عن دفاع بأنه اليهود عدوان الغرب يربر -٢

  !.وعدوانية إرهاب فهو حقًا أنفسهم عن للدفاع الفلسطينيون
 عن بعيدا توضع أن الغرب يشترط املشتراة املتطورة األسلحة -٣
 أو مشيط مخيس قاعدة يف أو الدواسر وادي يف توضعكأن  إسرائيل

  .الدوادمي
 واغتر اليهود، عداوة دون واحلوثيني، إيران عداوة على التركيز -٤

 هيفلت مل أخذه إذا حىت للظامل ميلي أنه ونسيام هلم اهللا بإمالء اليهود النصارى
  .حني بعد ولو املظلومني دعوة يستجيب وأنه

 ومن ،االجتماع علماء عنها يتحدث اليت اإلنسانية املرونة وختدمهم -٥
 أسري عن لإلفراج وفوده وافت املكشوف الغرب احنياز لذلك املظاهر
 األسرى آالف عن لإلفراج سرائيلإ إىل يأتون وال واحد، يهودي
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 .]٧٢:األنفال[ ﴾   Y   XZ﴿ اهللا وصدق الفلسطينيني،
!! أسلم قد شاليط إن قال محاس حركة  وفدأن املسكتة األجوبة ومن

 مع واليهود، بالغربيني ترتل مصيبة أكرب فهذه رؤوسهم الغريب الوفد فأطرق
 عن الدائم ولكالمهم الغربية، للقيم خمالفا كان ملا ذلك فعل لو شاليط أن

 وعن! االنسان حلقوق لعامليا ولإلعالن التدين، وحرية اإلنسان، حقوق
  "!.الفرنسية الثورة "ونورهم فجرهم مبادئ
باجلهاد يفتح اهللا لنا العامل، وبه يفتخر املفتخرون وانظر إىل حركة فتح و

الفلسطينية كيف تفتخر مبقاومتها التارخيية وبانتصاراا القدمية على العدو 
أن امسها وهاد  وكيف أا تعرف أن الشرف احلقيقي، هو اجل!الصهيوين

  .نفسه مأخوذ من الفتوحات، وهل يكون فتح بال جهاد
وكيف أن اليهود غاظهم جدا تكوين حركة شهداء األقصى وحاصروا 

  .لذلك ياسر عرفات
 مبقاومة العدو بكل وسيلة ال سيما املقاومة )فتح(خوة يف وأنصح اإل

وليس ما  ، وأن ماضيهم الذي يفخر به املسلمون هو ماضي اجلهاد،املسلحة
ومنع " جربوين"يفعلون اليوم من التنسيق األمين ومصادرة السكاكني، وقول 

  .االنتفاضة
 النصريية مناصرة عن يتخلوا أن سوريا يف السنة أهل أنصح كما
 أو بالثوار ااهدين تسمية عن بالكف السعودي اإلعالم وأنصح ،والبعثيني

 حبال يتعاونوا أالّ األكثرية وهم العراق يف السنة أهل أنصح كما املتمردين،
 شيعة العراقيني يف ولكن عراقيون، نعم عراقيون، كلنا أننا باسم الروافض مع

 من الصحوات جنت ماذا وانظروا! أخرى وأقليات وصابئة ويزيدية ونصارى
 إضعاف بعد املعسولة الوعود ذهبت وأين والعبادي؟ واملالكي األمريكان

  .املقاومة
 هللا جهادهم يف خيلصوا أن اليمن يف يقاتلون لذينا اإلخوة أنصح كما

 البشر، من التعويض ورثتهم هم يكن وال الدنيا مههم يكن وال ،العاملني رب
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 اهللا سبيل غري يف قتل من فكل) الواجب شهيد (يقول مبن ينخدعوا وأال
 العثيمني صاحل بن حممد كالشيخ الفقه أهل بذلك أفىن وقد ،بشهيد فليس

 فسلفه العرب أو القبيلة أو الوطن سبيل يف مات منو الفوزان، صاحل والشيخ
 مصريه فكان مات مث ، النيب زمن قومه أحساب دون قاتل الذي قزمان
  .النار

 أن  النيب زمن رجل اشترط فقد الراتب أجل من أيضا تقاتلوا وال
 إال جهاده يف له أجد ال: (قال مصريه، عن  النيب سئل وملا ماالً يعطى

  .)اشترطها يتال رامههد
  اجلهاد؟ عن نتوقف هل

جيب االستمرار يف اجلهاد مهما كانت التضحيات، وال يصح أن ينظر 
إخواننا ااهدون يف فلسطني وبالد الشام عامة، إىل كون اخلسائر البشرية 
كثرية، أو يسول هلم الشيطان إيقاف اجلهاد بتلك الذريعة، وإمنا جيب 

 سواء بني من ميوت شهيدا من املسلمني وبني اليهودي إخالص النية هللا، فال
  .أو النصراين الظامل الذي رمبا جاء من وراء البحار

 العلوم يدرس يهودي، استراتيجي خبري وهو "كرفيليد فان "قال وقد
 املنتفضني من الكثري يقتل احلرب هذه يف" :العربية اجلامعة يف العسكرية
 ألف مخسون قُتل لقد" :قائال ذلك ويوضح ،"احلرب يكسبون ولكنهم
 ألف ٣٠٠ مقابل الفرنسيني من آالف وعدة فيتنامي، ماليني وثالثة أمريكي

 ٨٠٠ مقابل األملان اجلنود من اآلالف عشرات قُتل البلقان ويف جزائري،
  .كالمه انتهى "مهم غري شيء فاألرقام يوغسواليف، ألف

 وقد رأينا قوات ،قاليهود هم أحرص الناس على حياة وأجنب اخللو
النخبة االستخباراتية يفرون من مهاجم فلسطيين واحد كأم محر مستنفرة 
فرت من قسورة، فأين هم ممن أمنيته الشهادة ويقدم على الطعن أو الدهس 

 بيته ويعاقبون أسرته كلها، نمع علمه أن اليهود سوف يقتلونه، ويهدمو
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ي الذي يسكن فيه، وما ذا لو أن ويفرضون عقوبة مجاعية على املدينة أو احل
 أال يصبح ،هذه األعمال كثرت يف كل قرية وحي ومدينة يف األرض املباركة

هو اهلجرة من إسرائيل إىل أي بلد؟ وهل ذلك الفرار حيصل " هعالي"الصعود 
  .باملفاوضات

وترك اجلهاد يؤدي إىل تكالب قوى الكفر علينا، وكما تداعى شذاذ 
تداعى إخوام " فلسطني"ى أرض األقصى املبارك األفاق من اليهود عل

فجاء الروم من كل " سورية"النصارى على بقية األرض املباركة املسماة 
واستخدم " الربيطانيون، واألمريكيون، والفرنسيون، واألملان، والروس"مكان 

 أما الروس ،الغرب سياسة املراوغة واملخادعة استفادة من جتربته االستعمارية
 ورشوا ،دهم لبوتني وجيشهيأعلنوا تأي" األرثوذكس"جال دينهم فإن ر

 وأصروا أا حرب مقدسة أي صليبية ،األسلحة الروسية باملاء املقدس عندهم
 غري أن مصري هذه احلملة الصليبية سيكون مصري احلمالت السابقة ،عصرية

وا اليت استمرت قرابة قرن يف أرض الشام، كما أن الروس بالذات مل يعترب
مبصريهم القريب يف أفغانستان مع اجلزم بأن ااهدين من أهل الشام ال 

  . ولكل ميزته ويف كل خري،يقلون بأسا وشكيمة عن ااهدين األفغان
وهكذا يتضح يوما بعد يوم، أن الشعارات عن السالم واالستقرار 

م يتذرعون  وأنه ال حل إال باجلهاد يف سبيل اهللا، وأن الصليبني وأعوا،زائفة
ظاهرا مبحاربة اإلرهاب، بينما يقتلون املدنيني من أهل األرض املقدسة حىت 

 بينما يدمرون ،"داعش"باألسلحة احملرمة دوليا ويدعون أم جاءوا حملاربة 
 ليس فيها داعشي واحد، ويتهم بعضهم بعضا بأنه غري جاد يف حماربته بالدا

  .وقإذا اختلف اللصوص ظهر املسرواإلرهاب، 
ترك اجلهاد يؤدي إىل إضاعة شرائع أخرى من اإلسالم، كما أن 

  . كاجلزية واسترقاق الكافر وأحكام الغنائم والفيء
واليهود مهما زوروا التاريخ أو نقبوا يف األرض، وحفروا حتت املسجد 

"  إسرائيل القدميةقاختال"دا هيكلهم املزعوم، وكتاب األقصى لن جيدوا أب
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مسلما، وقد شحنه بالنقول عن اآلثاريني " وايتالم ثينك"ليس مؤلفه 
  . اإلسرائيليني أنفسهم وباحلجج العلمية الدامغة

مث إن اليونسكو أصدرت قرارها بذلك، فكان صفعة قوية لنتنياهو، 
  .وخطط املستوطنني جعلت إسرائيل تعلّق مشاركتها يف اليونسكو 

 حق تارخيي يف  جاء قرار اليونسكو األخري بأنه ليس لليهود أيدوق
الباب  مسجدا، وفتح  سليمان عليه السالم بىنأن من ا قاله ملالقدس مؤيدا 

ن املسجد األقصى، ثاين مسجد بين يف األرض أليعلم املعرضون صدق حديثه 
ات واألساطري قذا يشهد احلق للحق وتبطل االختالبعد املسجد احلرام، وهك

 املسجد األقصى واحلمد هللا مل اليهودية ومنها احلفريات اليت حيفرون حتت
  .يعثروا على شيء يدل على أساطريهم، ولن يعثروا

�   ¡   ¢   £   ﴿وقد كان سليمان عليه السالم كتب مللكة اليمن 
 î   í   ì   ë   ﴿ : وانتهى ا األمر إىل أن قالت،]٣١:النمل[ ﴾¤

ô   ó   ò   ñ   ð   ï﴾ ]مجيعا فاإلسالم هو دين األنبياء ]٤٤:النمل.  
 مجيعا ومن بالد والقضية الفلسطينية هي القضية املركزية للمسلمني

وستكون االنطالقة بإذن اهللا، وفيها سوف يرتل املسيح بن مرمي الشام املباركة
  .عليه السالم

 دع تعاملها مع الفلسطينيني ونظرا ،إسرائيل ليست دولة دميقراطيةو
 ومتنع نشر الصحف ،الصهاينةإىل العرب، وانظر كيف تعامل اليهود غري 

  )! ناطوري كرتا(لصور حاخامام وحتظر مظاهرام ومن هؤالء مجاعة 
واملمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيين هم ااهدون الفلسطينيون 

  . ويسعون لطردهم وحترير فلسطني من البحر إىل النهر،الذين يقاومون اليهود
كتابا جعلوا عنوانه " أوسلو"اقية وقد كتب أبو مازن أو كُتب له عن اتف

 ميثاقها استرضاء لليهود، ومع هذا الذل )فتح( وغيرت ،)الطريق إىل أوسلو(
أخلفت إسرائيل كل ما يتعلق ا يف هذه االتفاقية املشؤومة، وحاصرت 

  !قطاع غزة بدال من السماح له مبطار وميناء
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  !وهكذا يثبت اليهود أنفسهم أنه ال حلّ إال بالقوة
مع ما فعله ياسر عرفات من ضالل وشر يظل أوعى سياسيا ممن جاء و

 فأرضى بذلك ،)كتائب شهداء األقصى(بعده، فقد احتاط لألمر وأنشأ 
 وجعل للمفاوضات سندا يدعمها ويقوي موقفه ،)فتح(مريدي اجلهاد من 

يف ) أبو مازن(أثناءها، وملا مات كثرت االنشقاقات يف فتح وضعف موقف 
، وكلما أظهر وسيط عداوته حبث  إذ أصبح يفاوض بال بديل،املفاوضات

  .املسكني عن وسيط آخر
ليس لدينا فوبيا ضد احلق والعدل أينما كانا، بل حنن ندعو العامل وحنن 

  .كله شرقه وغربه إىل اتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السالم
  !رىوحنن أوىل مبوسى عليه السالم وأوىل بعيسى عليه السالم من النصا

وهذا طبعا عكس املخطط األمريكي الظامل حيث اعتدت أمريكا على 
تها قالعراق وافتعلت إلسقاط بغداد متثيلية إسقاط التمثال وكان حيمي سا

 بديال عن أمحد توإمنا فعلت ذلك بعد حصارها الطويل ووجد) بدر (جيش
ل ولكي تفص. اجلليب يف حيدر العبادي ونوري املالكي وصحواا املزعومة

بني أهل السنة يف جزيرة العرب وإخوام يف األنبار جعلت األجزاء اجلنوبية 
  !!من األنبار تابعة حملافظة النجف

جير أذيال اهلزمية ومن أوحال ذلك املستنقع استنقذها أوباما فانسحب 
ن الغنيمة باالنسحاب، وانسحب معها حتالفها الذي يضم مورضيت أمريكا 

مل يعثر ضباطها يف بغداد بالطبع ال على القاهرة وال أكثر من ثالثني دولة، و
  .على شارع اهلرم وإن كانوا سألوا عن ذلك كثريا

يف شكل جديد توىل كرب تسويقه ) قادسية صدام حسني(وظهرت 
  .السعودي" مهساية " برنامج 

 ضعفولكي تدمر أمريكا ما مساه البنتاجون املثلث السين حشدت 
إىل ) املوصل والفلوجة(ق  جتمع سين يف العراالتحالف السابق وحولت أكرب

  .رائب وقتلت وهجرت املاليني من أهل السنة يف العراقخأطالل و
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مساعيل إركة ما هو مثل ذلك أو أشد وجعلت وفعلت يف األرض املبا
هنية إرهابيا ولكن أولياءها من املنافقني ومرضى القلوب والظانني باهللا ظن 

  .ين كله إرهابياالسوء جعلوا الشعب الفلسطي
وحنن ال ننكر أن بني الفلسطينني خالفات وكذا بني املسلمني، ومنذ 

 ولكن ما جيمعنا أكثر مما يفرقنا وحسبنا أن القدس جتمعنا، ،مقتل عثمان 
واألقصى جيمعنا وظلم الصهاينة جيمعنا وأمثال ذلك، وال يعين هذا أال 

يما بيننا، وإمنا ننبذ نتحاور ونقرب وجهات النظر ونضيق شقة اخلالف ف
دعاة االستسالم والساعني وراء مشروعات السالم الومهية، ونوقن أن ما 
أوخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة وأن اجلهاد ليس فرصة لتحرير األرض احملتلة 
فقط بل هو فرصة للتربية والتوبة، وقد كانت القادسية أشد معارك اإلسالم 

لسابقني األولني كسعد بن أيب وقاص هوال وقد كان فيها بعض خيار ا
  .وبعض املتهمني باملعاصي كأيب حمجن الثقفي
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  مشكلة ما يسمى اإلرهاب
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  :اإلرهاب يسمى ما مشكلة
 قرآين، وأن معناه )اإلرهاب(جيب أن نعلم قبل كل شيء أن مصطلح 

ع هلا، وأن رات الدولية واإلعالم التابيف كتاب اهللا غري معناه املتداول يف القرا
الناس مل يتفقوا حىت اآلن على معىن حمدد له، وهيئة األمم املتحدة مل تضع له 

  .تعريفا حىت اآلن
  .]٤٠:البقرة[ ﴾L   K﴿: فاهللا تعاىل قال لبين إسرائيل
°   ﴿: وقال خماطبا عباده املؤمنني    ¯   ®   ¬   «   ª    ©    ¨

¶   µ   ´   ³   ²   ±﴾ ]٦٠:األنفال[.  
º   «   ¼   ½   ﴿: ن أنبيائه الكراموقال ع    ¹    ¸

  .]٩٠:األنبياء[ ﴾¾   ¿
  : أسباب اإلرهاب-

ليس لإلرهاب سبب واحد كما يظنه بعض الناس، بل لإلرهاب أسباب 
كثرية بعضها يرجع إىل التكوين النفسي للغالة وللمجتمع، حيث إن بعض 

بيته اإلميانية فيها الغالة مرضى نفسيا، واتمع بطبيعته منغلق حمافظ، وتر
  .ضعف وتناقض

 حيث يضخم اليهود والنصارى ،وبعضها يرجع إىل العدو اخلارجي
  .والليرباليون واملنافقون واملخدوعون ما يفعله الغالة ويرتكبونه من أخطاء

 ضعيف أو معدوم، )الغالة واتمع( الطرفني  كالوالوعي السياسي عند
بية للغالة ال سيما مع انتشار الفقر، مما يتيح وجود حاضنة اجتماعية شع

وكثرة املظامل االجتماعية، وفقد املساواة، وترك حماسبة املهمل وانعدام 
  . والرأي اآلخرالشفافية

  .وبعضها يرجع إىل املخالفات الصارخة اليت تدفع الشباب إىل العجلة
وبعضها يرجع إىل التحريض اإلعالمي املستمر الذي يصب البرتين على 

ر، وامللح على اجلرح، وال يعدل يف القول حىت ال يتهم مبساندة اإلرهاب، النا
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شفوكله تجنام وتوا .  
 وكثر ،ومنها ما يرجع إىل طبيعة العصر حيث سهلت وسائل االتصال

  .املسافرون، وأصبح تناقل املعلومة أو اخلرب يف املتناول حلظة بلحظة
 واملركزية الشديدة اليت جتعل ،وبعضها يرجع إىل البريوقراطية القاتلة

اختاذ القرار يستغرق وقتا طويال، حىت أن بعض اللجان تنتهي مدا ومل تبدأ 
  .عملها

ومنها ما ترتكبه اجلهات األمنية من أخطاء جسيمة، كالقوة الكبرية 
للمدامهة واالعتقال، وإخالف الوعود، والتعذيب، وطول مدة االعتقال، 

  العمل يف أي جمال، وقلة الوظائف أو انعدامهاوسجن من تاب وحرمانه من
  .واإلضافات اإلدارية على ما حيكم به القضاة

مع فتح اال ملن يسافر للفساد اينما شاء، ال سيما يف ديب كل هذا 
والبحرين، واملمنوع هو أال يكون سفره للدين، أما من يسافر للدنيا أو 

  . واجلواز مدته سننيللسياحة أو ألي شيء غري ديين فاألمر متاح،
  .من سجناءوالتراجعات الفكرية ال قيمة هلا ألا تتم 

وهكذا يجمع احملللون واملراقبون على أن اإلرهاب مشكلة كربى 
ومصيبة خطرية، ولكن كثريا منهم يغفل عن األسباب املؤدية إليه، وال 

عي يتعمقون يف دوافعه وأنه مل يأت من فراغ، وال يعاجلونه العالج الشر
  .الصحيح

وقد بين اهللا تعاىل أن أي مصيبة تقع فإمنا مرد ذلك إىل أنفسنا حنن، 
Û   ﴿: فقال ألكرم جيل    Ú   Ù   Ø×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï

Ý   Ü﴾ ]١٦٥:آل عمران[.  
×   Þ   ÝÜ   Û   Ú   Ù   Ø   ﴿:  وهو لنا من باب أوىلوقال لنبيه الكرمي 

ã   â   á   à   ß﴾ ]٧٩:النساء[.  
فعلى كل من يقول إن اإلرهاب مصيبة أن يفتش نفسه أوال قبل أن 

  !يتهم اآلخرين
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وكل والسيسي، " بشار"و" نتنياهو"و" ترامب"والشيء الذي يتفق فيه 
احلكومات يف العامل اإلسالمي هو حرب اإلرهاب، فهو الشماعة املشتركة 

  .بني املختلفني
وغريها هو أكرب مشكلة، وخلطورته واإلرهاب عند احلكومة السعودية 

يكثر احلديث عنه يف اإلعالم، وتكثر عنه التصرحيات والبيانات، كما يعلنون 
  .إخل.. عن املطلوبني أمنيا ويشفعون ذلك بصورهم وأمسائهم وجنسيام

ويعقدون لذلك ندوات وجلسات توصياا معدة مسبقا، وقد قالت 
 املقدمة فضفاضة وغري من توصيات األوراق% ٨٨صحيفة عكاظ إن 

  .عملية
والواجب على املسلم هو اإلميان بكل أقدار اهللا، وأن له يف ذلك حكَما 
ال نعلمها وأنه جيب اام النفس، حىت وإن ظن اإلنسان أنه مل يشارك فعال ال 
يف األسباب وال يف النتائج، فاملصائب تعم واالبتالء يقع حىت ملن ينكر املنكر، 

7   ﴿: نوع من أنواع االبتالء، قال تعاىلوكل حي مبتلى ب    6   5   4
C   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8﴾ 

  .]٤:البلد[ ﴾T   S   R   Q   P﴿: ، وقال]٧:هود[
¢   ﴿: هو العدل مع من حنب ونكره، وقد قال تعاىلكما أن الواجب 

®   ¬    «   ª   ©¨   §   ¦   .]٨:املائدة[ ﴾£   ¤   ¥   
وأنه ليس من سنته أن يدوم األمن مع هذه الذنوب واملعاصي، اليت ما 

  .حلت بفرد أو أمة إال ابتالها اهللا مبا يشاء من املصائب
وذه املصائب يعاقب اهللا املنحرفني، ويكفّر اخلطايا عن املؤمنني، ويرفع 

  .درجات احملسنني
 من وهذا واضح يف سري السلف الصاحل، ولكن دع ذلك وانظر إىل

رمحه -وفقه اهللا يف حياتنا املعاصرة، فقد بلغين أن الشيخ عمر عبدالرمحن 
اضرب " ملا كان الزبانية يعذبونه يف مصر كان أحدهم جيلده وهو يردد -اهللا

، كما أن من سنن اهللا املعتادة أننا ال جنين من الشوك "جسدا طاملا عصى اهللا



 

 

٢٣٣٤ 

N   ﴿ أمرنا بالعدل، العنب، وال نوقد النار من املاء، واهللا تعاىل    M    L   K
O﴾ ]٩٠:النحل[ ،﴿º   ¹   ¸   ¶﴾ ]٢٩:األعراف[ ،﴿   ¬   «   ª   ©

¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®﴾ ]8   ﴿، ]٥٨:النساء
  .]١٥٢:األنعام[ ﴾9   :

ومن جمافاة العدل االحنياز لطرف واحد من أطراف الرتاع، إما احلكومة 
دولة اإلسالمية، والقول بأن أحدمها حمق مطلقا واآلخر مبطل وإما تنظيم ال

 ،مطلقا، مع أن أسباب ذلك مشتركة بينهما، كما دلت عليه وقائع التاريخ
ومما ينبغي : "وتكلم عنه علماء اإلسالم، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا

  ".أن يعلم أن أسباب الفنت تكون مشتركة
غي والبدع والفجور يف الدنيا مشتركة، تعم أسباب الضالل وال: "وقال

  ".بين آدم ملا فيهم من الظلم واجلهل
وسيأيت ما يؤيد ذلك من كالم عمر وسعيد بن املسيب رضي اهللا 

  .عنهما
والعدل يقتضي النصح لكال الطرفني وإن كان أكثر الناس ال حيبون 

 كالم الناصحني، وهو يف حق هذه الدولة أوجب، ألننا نعيش فيها ونسمع
مسؤوليها ونعرف سياستها ونتبني أخطاءها، ونرى كيف تعامل الدعاة إىل 

  .اهللا رأي العني
أما السكوت عن قول احلق فهو نوع من الغش ال نرضاه ألنفسنا وال 

  .ألي مسلم
ال : " الناس وكان مما قالوملا وقع اجلدب عام الرمادة خطب عمر 

  !"أدري السخطة علي دونكم أم علي وعليكم
وقعت الفتنة : " كما روى البخاري وغريهوقال سعيد بن املسيب 

األوىل فلم تبق من أهل بدر أحدا، مث وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أهل 
  ".احلديبية أحدا، مث وقعت الفتنة الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ



 

 

٢٣٣٥ 

É   ﴿: وهذا تصديق لقوله تعاىل    È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã
Ê﴾ ]٢٥:األنفال[.  

وملا انتشرت البدع وكثرت الفلسفات والترمجات سلط اهللا على 
املسلمني الصليبيني مث التتار، وملا احنرف بعض األتراك ومالوا إىل التغريب 
والعلمنة واالقتداء بأوروبا واقتبسوا منها القوانني، واستقدموا الكفرة لتدريب 

سلمني باالستعمار اجليش، وغلبت الغفلة على صاحليهم، ابتلى اهللا امل
  . وقسموناومزقونااألورويب وفتتنا املستعمرون 

وأخزى من ذلك وأنكى أن اهللا تعاىل يعاقب على الذنب بالذنب، قال 
  .]٥:الصف[ ﴾«   ¼   ½   ¾   ¿﴿: تعاىل

p   o   n   ﴿: ه إبراهيموقال على لسان خليل    m   l   k   j
t   s   r   q﴾ ]٤٥:مرمي[.  

ن أديل بدلوي يف هذا املوضوع الشائك، راجيا قبول ولذلك رأيت أ
نصحي واجتهادي، وإعذاري وتنبيهي إىل ما أخطأت فيه على رقم الفاكس 

  .املذكور
كما آمل أال تكون هذه الورقات جمرد اقتراحات فضفاضة كغريها، 

وعملية، ويف إمكاننا التطبيق لو فكل احللول اليت سأطرحها حقيقية وواقعية 
  .ولةردنا بسهأ

وسوف أنطلق يف احلديث عن اإلرهاب من أن اإلرهاب ليس فعال بل 
  .هو رد فعل، ولكن رد فعل ألي شيء؟ هذا ما سوف يظهر بإذن اهللا

  :اإلرهاب يف السعودية رد فعل لعوامل كثرية ومنها -
 سوء اختيار العاملني يف األجهزة اإلعالمية السعودية، فهم إما -١

 للكرة، وإما منافقون ينظرون لألمور إما مشجعونمنتكسون ومالحدة وإما 
من جانب مصلحتهم املادية، ويكيلون املديح ملن يعطيهم والعداء للطرف 

عل ذلك إىل اختيار أصحاب التقارير اآلخر، ويلقون الكالم على عواهنه، وج



 

 

٢٣٣٦ 

السرية الذين يريدون التخلص من املسؤولية، فرشحوا كل من هو بعيد عن 
بعيدون عن التدين " اهلوليجانز"ا رؤساء التحرير، وال شك أن الدين ال سيم

بل عن أي شيء جاد، وكون املندوبني الرياضيني يتحولون إىل إعالميني 
  .مأساة، وإن رضي بذلك الساسة وختلص به أصحاب التقارير

وذه الطريقة توىل اإلعالم أناس أكثرهم يصبون الزيت على النار، 
راح، من خالل إطالقهم عبارات جارحة جدا، ويسكبون امللح على اجل

وأوصاف تفسد وال تصلح، فوق أن هذا ينايف ما أمر اهللا به من العدل يف 
القول، فأعطوا املربرات للشباب كي يهربوا إىل اخلارج، أو يلتزموا بتعليمات 
ممالة عليهم، واملؤسف أن هيئة كبار العلماء وبعض طلبة العلم الشرعيني 

متجردين من الدين " العبارات غري الشرعية، كعبارة يستعريون هذه
، فكيف يكون وقْع مثل هذه "ال ميتون للدين بصلة"، وعبارة "واإلنسانية

ال "العبارة على الشباب؟ وهناك عبارة أخرى قاهلا أحد املذيعني وهي 
هب أنك حقا  ، وملاذا يا حضرة املذيع؟"أذكرهم يف هذا الس احملترم

يذكر اهللا تعاىل إبليس وفرعون أم أن الس أكثر حرمة من تعاديهم، أمل 
  القرآن؟

م اهللا يقولون إن املفجر كان ينوي كذا، وهؤالء اإلعالميون أصلحه
  .فكيف عرفوا نيته، ورمبا مل خيطر له ذلك ببال أصال

، فقد أصبح )وينطق الرويبضة(وهكذا صدق حديث الصادق املصدوق 
أمر العامة، وانطلقت ألسنتهم مبا ال يعرفون  يفهؤالء الرويبضات يتكلمون 

أثره وال يدركون أبعاده، فهم يزيدون الفتنة اشتعاال والطني بِلة رمبا وهم ال 
 أن  ملا أخذ اليهودي بتالبيبه وأراد عمر يشعرون، وأين هم من قوله 

سن الطلب، وتأمرين  هذا يا عمر، كان عليك أن تأمره حبغري: (يبطش به
  .، وأمر عمر أن يزيد اليهودي مقابل ترويعه)ضاءحبسن الق

ويكرر هؤالء الرويبضات أن اإلسالم دين الرمحة، وهو كذلك، ولكن 
  . أنه دين القوة والشجاعة أيضاال يذكرونملاذا 



 

 

٢٣٣٧ 

رحم الناس، ما يف ذلك شك، لكن كان أيضا أشجع أ كان والنيب 
ليه، وهو نيب امللحمة الناس، وكان األبطال يتقون به صلوات اهللا وسالمه ع

  .كما هو نيب املرمحة
 فقدان املعاملة الشرعية ملن يغلو أو يضل، فرمبا كان جاهال حث -٢

الشرع على تعليمه، ورمبا كان مغررا به، ورمبا كان يف قلبه حقد لسبب ما 
جيب إزالته، ورمبا كان لديه شبهة فيجب كشفها، والتعامل إمنا يكون بالعدل 

ه، ويقوم به العلماء وليس الرويبضات، فهيئة كبار العلماء مثال الذي أمر اهللا ب
  .هي اليت حتكم يف ذلك بعدل وحرية

إن هؤالء : "وقد وىل عمر بن عبدالعزيز رجال على إقليم فكتب لعمر
كذبت، إمنا يصلح : "فكتب له عمر"! القوم ال يصلحهم إال السيف والسوط

  ".الناس العدل
علوا حمله التعذيب والسجن للمخالف إذا جوالتعامل الشرعي مفقود، 

كان متدينا، حىت من تاب ورجع عن خطئه، وقد قال تعاىل عن احملاربني 
﴿}   |   {   z   y   xw   v   u    t   s   r   q    p﴾ 
  .]٣٤:املائدة[

رفعنا أربع مرات عن فالن، : وقد قال مدير املباحث يف إحدى املناطق
عليه شيء يف التحقيق، لكن مل ترد علينا الداخلية، وقلنا إنه بريء، ومل يثبت 

وبذلك بقي يف السجن، بل إم ليسجنون من يعرف املفجر أو جالسه حىت 
 السجني املثايل، ويشهد مبثاليته هوإن نصحه وبين له أخطاءه حىت من يسمون

 يكون  قدكل من يتعامل معه من الضباط واجلنود، فالتمديد فقط يف حقه
بينما ال تفعل ذلك إسرائيل يف !  فوق احلكم القضائي!!اتعشر سنو

  .أحكامها اإلدارية
  فهل هذا عالج فعال؟ ومن الذي أشار ذا التصرف السيئ؟

  )!فاحش (هفكيف إذا أطلقوا علي) داعش(وتنظيم الدولة ال يقر تسميته 
 أن نتبع سنة اخللفاء الراشدين وقد أمرنا اهللا على لسان رسوله 



 

 

٢٣٣٨ 

 تديديهم، وقد أمجع الصحابة الكرام على صحة ما فعلوه فكيف و
  :عاملوا املعارضني

 رضي عثمان رضي اهللا عنه أن يقتله الثائرون وال تقع األمة يف فتنة -أ
  .عمياء يقتل بعضها بعضا

" علي بن أيب طالب"اشتد أمر اخلوارج زمن اخلليفة الراشد الرابع  -ب
م إال هللا، وكفروه ال حك: ، وصاحوا يف جنبات املسجد فبماذا 

  عاملهم؟
  ".كلمة حق أريد ا باطل: "إنه مل يعاقبهم بشيء، بل قال

، وقد يكون ، وكذلك إبداء الرأيال عقوبة عليها قطوجمرد املخالفة 
 الذي سببها أن صاحبها ال يدرك احلكمة من وراء ما يظنه خطأ، والنيب 

إا : "يصرة التميمي ملا قالاالعتراض على حكمه كفر، مل يعاقب ذا اخلو
، وملا أراد بعض الصحابة "اعدل يا حممد"، أو "لقسمة ما أريد ا وجه اهللا

  ).وما يدريك أنه يصلي: (أن يبطش به، قال 
فحرية الرأي حق مكفول يف اإلسالم، ومن ذلك حرية احملكوم يف 

  .خمالفة رأي احلاكم وسياسته
أيه إىل السب فإنه يقابل بالسب، أما إن تعدى صاحب املخالفة إبداء ر

على أن العفو والسكوت أفضل، وإن ضرب ذلك املخالف عوقب بالضرب، 
«   ¼   ½   ¾   ﴿: قال تعاىل    º¹   ¸   ¶   µ    ́   ³   ²

  .]١٢٦:النحل[ ﴾¿
أما إن لكم علينا : " قالوملا قال اخلوارج ما قالوا وكفّروا عليا 

، فانظر كيف أنه بين هلم ما "عكم مساجد اهللاأال منن: "، وذكر منها"ثالثا
 فكيف مبن يسجنون املخالف؟ أليس أدىن بذلك،جيب عليه، ورمبا ابتدأ 

  !الدرجات عندهم أن مينعوه مساجد اهللا
من بيت "، أو "من الفيءحقكم وأال مننعكم : "دع قوله يف احلق الثالث

 حماكمة، وهذا مما ، فكم فصلوا ظلما بال"املال ما كانت أيديكم مع أيدينا



 

 

٢٣٣٩ 

يغيظ املسجونني املفصولني ومنهم من مجعوا له العقوبتني معاً، أي السجن 
 ومل والفصل، مع أن املفصولني ليسوا خوارج ومل يتحيزوا عن املسلمني

 جبذه أعرايب جبذة شديدة أثّرت يف عاتقه الشريف، ، والنيب حياكموا
 تعطيين من مال أبيك وجدك، أعطين من مال اهللا يا حممد فإنك ال: وقال له

فمن يقبل منك اليوم أن متدحه مث تبدي . فضحك صلوات اهللا عليه وأعطاه
   فضال عن أن جتبذه؟رأيك بألطف أسلوب؟

وقد ذكر قصة أمري املؤمنني علي مع اخلوارج بعض العلماء مسندة 
كابن أيب شيبة، وبعضهم ذكرها بالغا كالشافعي، كما ذكرها املؤرخون 

ومنهم ابن قدامة صاحب -اريون وكتاب السري، وذكرها الفقهاء واإلخب
، كما ذكرها املؤلفون يف األحكام السلطانية كاملاوردي، ويذكرها -"املغين"

  . عند حديثهم عن أحكام اخلوارج أو البغاة عادةالفقهاء
   أنهواركت به املذاهب األربعة وغريها، وذواملقصود أن هذا ما قال

 تعامل اخلوارج ال البغاة كما علم الصديق كيف تعامل ألمة كيفاعلم 
  .املرتدين

وملا حتيز اخلوارج وسفكوا الدم املعصوم أرسل إليهم أمري املؤمنني علي 
 م، فناظرهم ورجع منهم اآلالف، فمن الذيحرب األمة ابن عباس ملناظر 

  وناظرهم؟" داعش"ذهب إىل 
  .لوا أو أساءوا أن هلم حقوقا ال تسقط شرعا وإن غواملهم

 االامات الباطلة كقوهلم إنك إرهايب أو تدعم اإلرهاب أو حترض -٣
عليه أو تثري الفتنة، أو خارجي أو تنتمي إىل تنظيم حمظور، أو تريد قلب نظام 

، وأشباه حمافظ وغدا ستكون متطرفا مث تكون إرهابيا اليوم ك، أو أناحلكم
، وهل كل من أبدى رأيا "ةإسالموفوبيا غربي"ذلك مما يصح أن يسمى 
  خمالفا ملا يرون يكون متهما؟

¨   ﴿: أوليس فرعون هو الذي قال    §    ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �
، )أشريوا علي أيها الناس(:  فقد قال اهللا ، أما رسول]٢٩:غافر[ ﴾©



 

 

٢٣٤٠ 

إمنا أنا بشر أقضي بنحو ما أمسع، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته : (وقال
  . احلديث)من اآلخر

، وهو مرض تفشى يف كل "عقدة اخلواجة" اإلصابة مبرض -٤
الوزارات واملصاحل، وعندنا هنا مناذج منه، ومما رأيته بعيين أن اجلسور اليت 
أقامها سالح املهندسني األمريكي اجتاحتها السيول وكأا ورق، ومل 

  .حياسبهم أحد على ذلك، ولو كانوا مواطنني الموهم وحاسبوهم
م تعد القضية قضية إتقان بقدر ما هي قضية من املنفذ وكم تكلفة فل

  .الذين يذكروا لبيان االحنراف يف اتمع ليسوا خمطئني فاملشروع؟
 حماصرة الشباب من كل جهة، وهم طاقة ال بد أن جتد هلا منفذا، -٥

وماذا سيخسر الذاهب الذي ال عمل له، بل تلهب ظهره هذه املنكرات 
 يرى ائزه هذه القنوات، وهو يسمع الكالم من احلكام والعلماءوتدغدغ غر

، ويرى أن كتب العقيدة والدعوة يف واد وحالة الناس يف واد آخر، التناقض
ويقال له جيب التمسك بالكتاب والسنة واحملافظة على اهلوية، وأمثال ذلك 
من الشعارات، مث يرى أن واقع الشعب واحلكومة بعكس ذلك، وهذا 

قض الصارخ يوقعه يف أزمات نفسية يظن أن املخرج منها هو املغامرة التنا
  .والسفر ملواضع املوت

 النور، والنور ومعلوم أن الظالم ال حيتاج ملولِّدات، بل حسبك إطفاء
  .هو العلم والدعوة، وقد منعوها عمن ال يريدون

حدة،  اعتبار بالد احلرمني جزءا من العامل وانضمامها هليئة األمم املت-٦
مع أن هذه اهليئة تعادي اإلسالم، ويتحكم فيها الطواغيت اخلمسة، وتتهم 

، وتنشر القيم الغربية يف العامل، وتتهم معاداة اليهود مبعاداة اإلرهابباملسلمني 
  !السامية
ل  انتشار التغريب بكل مظاهره، وال سيما يف صروح العلم، ولع-٧

كليات للحقوق أو اقساما ، وإنشاء "ثول"أوضح مثال لذلك هو جامعة 
للقوانني حىت يف اجلامعات اإلسالمية، بل يف مدن ليس فيها كليات للشريعة 



 

 

٢٣٤١ 

  .أصال
  . اجلهل بأحكام اجلهاد، ويستوي يف ذلك مجاعات الغلو واحلكومة-٨
 حديث اإلعالم الدائم عما يسمى الوحدة الوطنية، مع أن يف -٩

  .الوطن من جيب عداوته والرباءة من عقيدته
 سوء توزيع الثروة والتفاوت اهلائل بني الناس، فاألغنياء يزدادون -١٠

غىن، والفقراء يزدادون فقراً، واملترفون يشكون التخمة، والفقراء يشكون 
الفاقة، وبعض الناس ميلك طائرات أو يتحكم يف الطائرات العمومية، وميلك 

  فاتورة،املليارات، ويركب السيارات املصفحة بالذهب، وال يدفع أي
والضغط دائما على الفقري املعدم، وهو الذي تتجرأ عليه البلديات وجلان 

والفقر هو الغالب حىت يف التعديات، وهو الذي يدفع الضرائب لألغنياء، 
  .املدن الكربى ذات العمارات الشاهقة

  أو عنهيف كتاب لهصاحب مؤسسة الراجحي وقد قال صاحل الراجحي 
 من املتقاعدين ن مخسة آالف يستحق الزكاة، فكمقل مإن من كان راتبه أ

   فضال عمن ال عمل له وال وظيفة؟ ذلكجيدمن ال 
 القول بأن األمر يرجع للشعب يف اليمن أو بالد الشام، والواجب -١١

هو تذكري احلكام والشعوب بأن األمر يعود للكتاب والسنة يف كل شيء، 
ية، إذ ذلك ناقض من نواقض حتكيم القوانني الوضعوأنه ال جيوز نبذمها و

  .اإلسالم وال تقبله الشعوب
 ال وجود لتداول السلطة والقرار، فأمراء املناطق كلها من أسرة -١٢

مة، وصاحب السلطة يبقى فيها إىل أن ة، والسلطة التنفيذية هي احملكَّواحد
ميوت، أو يتنازل مبحض إرادته، وكان يف بعض املناطق أمراء مثل تركي 

  .فهد بن زعري وبتال املطريي، مث إن ذلك اختفى، واملاضي
 وعداوة اليهود، وقد كان حق ذلك برامج  إنساء املسجد األقصى-١٣

 واحنصار التركيز على ، واملواقغيومية توعوية وكتابة مستمرة يف الصحف
  .عداوة إيران فقط، وباعتبارها فارسية فقط، وإلغاء اجلهاد



 

 

٢٣٤٢ 

ت رأيت بعضها بعيين، وبعضهم  تعرض املعتقلني للتعذيب بآال-١٤
أجل تبغى : "كشف آثار التعذيب يف جسمه للقاضي، لكن فضيلته قال له

  "!يعطونك حالوة
 تكميم األفواه ومنع الكلمة الصادقة والنقد البناء وتعليم الناس -١٥

  .النفاق
 وقوع كال طريف املشكلة يف خطيئة داود عليه السالم، فال الدولة -١٦

 هم يستمعون للدولة، وداود عليه السالم كانت خطيئته التستمع للغالة، و
  .على الصحيح أنه حكم ألحد اخلصمني ومل يسمع من اآلخر

 العدالة االنتقائية، فبعض الناس ال حياكم أصال، وبعضهم يعفو -١٧
عنه، وبعضهم يطول سجنه حبسب املكانة األسرية وحبسب اجلنسية، حىت أن 

، " جنسيتك أقول لك مباذا سيحكمون عليكقل يل ما هي"العامة يقولون 
، "طال عمرك وقع حادث"وحيكون أن أحد العاملني يف املرور قال للمدير 

، "االثنني أجانب طال عمرك": حط احلق على األجنيب، فقال: فقال له املدير
  ".!حط احلق على املصري": فقال

  !ب تقسيم املسلمني ألول مرة يف التاريخ إىل مواطنني وأجان-١٨
، وحجب احلقائق عن الناس، خذ مثال تقصري واخليانةكثرة ال ١٩

  .سقوط الرافعة، وحوادث مىن، وكوارث السيول وأمثال ذلك
 كثرة املخالفات الصرحية لكتاب اهللا كالربا والتربج، ومنع الزوج -٢٠

 من تأديب زوجته، والسماح للكفار بسكىن غري احلرمني، مع أن عمر 
ران، وأمجع على ذلك الصحابة، وكتب أحد الفقهاء أجالهم من خيرب وجن

، والتشبه "ن جدةالفرج بعد الشدة يف أن النصارى ال يدخلو"كتابا امسه 
  .وغري ذلكبالكفار والنساء 

 التدخل يف شؤون القضاة، مع أن ذلك ينايف ما قرره الفقهاء، -٢١
، "طنيالقضاء ليس من شأن السال: "ومنهم العز بن عبد السالم الذي قال

، مع أن الواجب هو م باألنظمة واملدونات أو األوامروإلزام القاضي بأن حيك



 

 

٢٣٤٣ 

إحالة تلك األنظمة واملدونات واألوامر إىل القضاة األحرار لتصحيحها 
  .جعتهااومر

أيهما الفئة الضالة؟ أهم سجناء الرأي يف سجن : لينظر كل عاقل
  مثال؟" العربية"يف قناة ، أم هم دعاة التربج واالختالط "احلاير وذهبان"

ني ملا رأى على ابنه سابق املنع من التدين، وقد قال أحد امللوك ال-٢٢
، وقد حدثين أحد من هداه اهللا وكان "تبغى تسوي يل مطوع"مظاهر التدين 

العبا كرويا مشهورا أنه يصعب عليه اجلمع بني التدين والنجومية الكروية، 
ه متدين ويقولون له يا مطوع على سبيل وأن أهل الشأن كانوا يعريونه بأن

ن إال ال يستسلمو) ما يسمى اإلرهاب(االستهزاء، والشباب الذين احترفوا 
ألسرة احلاكمة نفسها، فالواجب على من يريد ملن يثقون يف دينه حىت من ا

ني يف األسرة احلاكمة ويف القضاء على اإلرهاب هو اإلكثار من املتدين
  .فسي وعرفته عن يقنيالشباب، وهذا جربته بن

واحلاصل أن دوافع اإلرهاب ختتلف، فمنها ما يعود لنفسية املفجر، 
ومنها ما يعود لطبيعة اتمع، ومنا ما يعود لسوء معاملته، ومنها ما يرجع إىل 

بل رمبا  اإلعالم،يركز عليهاالعداوة الغربية املكشوفة لإلسالم، وهي عداوة ال 
ف ا املنظمات الغربية نفسها، ولو أن احلزب  وإمنا تعترال يذكرها أصال،

جلذْب " اإلسالموفوبيا"يعلمون ما هو أكثر تأثرياً من " ترامب"اجلمهوري و
اجلماهري لسلكوه، فإذا كان املصابون ذا الداء يعدون باملاليني، فماذا نتوقع 

  منهم؟
V   U   T   ﴿: وكل هذه األسباب ترجع إىل الذنوب، قال تعاىل

 X   W`   _   ^   ]   \   [   Z   Y  ﴾ ]١٠٠:األعراف[.  
وإعماال للنصوص وإلمجاع الصحابة يستطيع املرء أن جيزم أن كثريا ممن 

، وغريمها من الدعاة مظلوم، كالشيخ "ذهبان"أو " سجن احلاير"هو يف 
العلوان والدكتور سعود اهلامشي، والقاضي سليمان الرشودي، والدكتور 

شيخ عبدالعزيز الطريفي، واألستاذ عبدالرمحن بن صديق، موسى القرين، وال



 

 

٢٣٤٤ 

فهو مدرس يف ومن ال حيصيهم العد، خذ مثال الدكتور سعود خمتار اهلامشي 
 بعد سقوط  غامر حبياته لكي يعاجل املرضى يف العراقكلية الطب جبدة،

الوضع األمين هناك يف أسوأ أحواله، ومجع التربعات علنيا يف كان ، وصدام
يون السعودي، ولديه خطاب باجلمع من األمري نايف، وهو من أهل التلفز

البيت الشريف، وآل املختار يف كثري من الدول، ولكن ذلك كله مل يشفع له 
  !يف شيء

وقارن حاله مبن ارتدوا عن اإلسالم عياذا باهللا، ومبن طعن يف رسول اهللا 
م خصصوا برناجما يستمر شهر رمضانكله  من املالحدة، وكيف أ 

  ألحد املشككني يف السنة؟
وكيف أم عرضوا برناجما عن احلزب الشيوعي العراقي وقت اإلفطار 

أنا : " وعلى اهلواءهـ، وكيف أن أحدهم قال بلسانه١٤٣٧يف رمضان سنة 
، وأمثال ذلك من الضالالت، األمر الذي ذكّرين "ال أعتقد أن إيران عدوة لنا

امر ملكية جتعل عقوبة من يهني علم مبا كنت قرأته من قبل عن صدور أو
دولة صديقة بكذا، وإذا قارنت ذلك بعقوبة من ينشر اإلحلاد وجدا أغلظ، 

  : ومن الكفر الصريح قول الغريايف
  ".واسأيل يا بنت رب العاملني واسأيل من أنزل اآليات والسور؟"

  ".منذ تبت وحىت نزول القناع: "وقول احلريب
ب العاملني، ومن الذي أنزل اآليات والسور وأمثال ذلك كثري، فمن ر

  أو أنزل سورة تبت، وأنزل آيات احلجاب؟ وهل هذا حيتمل التأويل؟
" ذهبان"أو " احلائر"وهل مسعت عن ليربايل أو علماين أدخلوه سجن 

  مثال؟
p   ﴿: ، وقال]٢٩:غافر[ ﴾�   ¡   ¢   £   ¤﴿: ومن الذي قال    o    n

t   s   r   q﴾ ]٢٩:الشعراء[.  
 عن الدخول على سالطني أما كفانا غفلة وسكوتا، أمل ينه النيب 
 ﴾µ   ¶   ¸   ¹﴿: السوء أو تصديقهم مع أم كما قال تعاىل
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  ؟]٤:املنافقون[
بعض الناس يعيش : وجزى اهللا خريا األستاذ عصام العطار الذي قال

  !لإلسالم وبعض الناس يعيش على اإلسالم
  :لتنبه هلاحقائق عن اإلرهاب ينبغي ا

 أن املنطقة مل تعرف اإلرهاب قبل قيام دولة إسرائيل، فأصل -١
اإلرهاب هو هذه الدويلة اليهودية املسخ، وهذا ليس كالمي وحدي، بل هو 

رئيس وزراء "  حممدحماضر"قبلي، أي الدكتور كالم من جرب وعرف 
ل يف ماليزيا السابق، وانظر إىل اغتياالت إسرائيل ليس يف غزة وحدها ب

فهي الدولة اإلرهابية الظاملة ! أوروبا وهجومها على املدارس يف مصر مثال
وليس ااهدين يف محاس واجلهاد وشهداء األقصى وألوية صالح الدين 

  .وأمثاهلا
من إرهاب بشار واليهود % ١ال يساوي إال " داعش" أن إرهاب -٢

، وقد " العراقيةالقوات "لكن اإلعالم السعودي يسمي احلشدواحلشد الشيعي 
جاء يف جريدة الشرق األوسط السعودية أن إيران أخطر من داعش بألف 
مرة، فهب أن يف ذلك القول مبالغة وأن إيران وداعش متساويتان يف 

  اإلرهاب فهل مها سواء يف احلرب؟
وإذا كنت يف نظر القوم إقصائيا أو متشددا فليدعوا قويل ولينظروا يف 

إن اخلطر : "برات األمريكية أيام أوباما حني قالقول سيدهم رئيس املخا
احلقيقي على استقرار العراق واألمن يف املنطقة على املدى الطويل يأيت من 

  ".ميليشيات احلشد الشيعي املدعوم من إيران وليس من تنظيم داعش
 أن أكرب إرهايب يف التاريخ وهو أمريكا إمنا تضع جرائم القتل اليت -٣

 يف ذيل القائمة، بينما تضع جرائم املتطرفني األمريكيني يف ارتكبها مسلمون
رأسها، وانظر إن شئت القائمة اليت أصدرا املباحث األمريكية املسماة 

، وصدق شيخ اإلسالم "إف يب آي"عندهم مكتب التحقيقات الفيدرايل 
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  ".الشر يف هذه األمة أقل منه يف غريها: "حني قال
ا شأوا بعيدا وصل إىل حد أن أحد الشهود وقد بلغت العدالة يف أمريك

هذا هو : يف قضية الشيخ عمر عبدالرمحن وضع يده على الشاهد اآلخر وقال
اليت )  عاما٧٠عمرها (وحكموا على العجوز األمريكية ! عمر عبدالرمحن

  !تولت احملاماة عن الشيخ عمر بالسجن عشر سنوات
عمل حتت قيادته فكيف يتحالف مسلم مع من هذه عدالته؟ بل كيف ي

  بذريعة حماربة اإلرهاب؟
وكيف تدعي أمريكا احلرب على اإلرهاب وهي حتارب مع من 

  وقاسم سليماين؟" حزب الالت"تضعهم يف قائمة اإلرهاب مثل 
 جاء من أفغانستان أو الشيعي الذيوكيف ال يكون اإلرهايب هو 

أيت من الدول  حتصره أمريكا يف من يبينمابنغالديش ليحارب تنظيم الدولة، 
  السنية ااورة للعراق كالكويت والسعودية؟

 أخطاء الغرب وتضليله اإلعالمي كثرية، وتشويهه للتاريخ وتزييفه ،نعم
للحقائق ال ينكره أي عاقل يف الشرق أو الغرب، غري أن ذلك ال يربر أن 
يقتل املسلمون أنفساً بريئة معصومة، فديننا ينهانا عما هو دون ذلك وهو 

، وجعل عليه )سباب املسلم فسوق وقتاله كفر: ( املسلم، فقد قال سب
، وحذر أمته أن )االستطالة يف عرض املسلم(الصالة والسالم أرىب الربا 

يرجعوا بعده كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض، وحرم قتل الذمي وقتل من 
س مل يقاتل كالرهبان واألطفال، وغري ذلك من آداب احلرب الشرعية اليت لي

" اإلسالموفوبيا"هذا موضعها، ولكن الغرب وأتباعه إمنا ينشرون ثقافة 
ويتهمون املسلمني مبا صنعوه هم، ومن أخطأ أو ضل من املسلمني فإمنا 
يقتدي بالغرب، وكل من درس االعتداء على األبرياء والتعصب على 

  .املخالف يعلم هذه احلقيقة
وبعضها ينافس م  آالف التنظيمات وبعضها وصل للحكويف الغرب

  .عليه فهي ليست شاذة
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كما قرأت أن عدد امليليشيات األمريكية املطالبة باالستقالل عن 
ميليشيا، وهي تنظيمات  ٤٠٠احلكومة الفيدرالية يف واشنطن تبلغ أكثر من 

 عبداهللا عن التنظيمات أمحدسالم إإرهابية معروفة، وحتدث األستاذ أبو 
ذا عدا االجتاه األصويل املنتشر يف أمريكا وأوربا االرهابية القبطية الكثرية، ه

، اليت يشترك فيها أربعمئة مليون جندي" هرجمدون"والذي جيهد ملعركة 
حتدثت عن ذلك قد  وويتأمل لنجاح أي مشروع سالم أو الدعوة إليه،

 كما حتدثت كتب ألفتها عنه، يف "غريس هالسل"املوظفة يف البيت األبيض 
عالم امريكي، وهلؤالء اإلرهابيني وجود ظاهر يف عنه صحف أمريكية وإ
هم نكان مرشحا رئاسيا وكان م" بات روبرتسون"أمريكا حىت أن أحدهم 

  .، مث جاء دونالد ترامب املعروفتانالرئيس بوش الذي غزا العراق وأفغانس
ومههم األكرب ، "رحيل الكرة األرضية العظيمة"وهم الذين كتبوا كتاب 

  !!ات السالم وقيام معركة هرجمدونهو إخفاق كل مشروع
  .وأخواا االنشغال م عن محاس واإلخوان) العربية(وكان على 

كما صرح هو " رجيان" الرئيس األمريكي رجمدونوممن كان يؤمن 
عندما كانت موظفة يف البيت األبيض، فمن " غريس"بنفسه ونقلت كالمه 

  اإلرهايب إذن؟
ظيمات صرحية يف أمسائها مثل وقد أنشأوا يف أمريكا وغريها تن

، وجيش الرب، وهناك تنظيمات كثرية تتخفى أو خيفيها )الصليبيون اجلدد(
ما : "، ويقولون إن املسيح عليه السالم قال)الشعبويني(الغرب حتت اسم 

  .، ولكن ال يذكرهم املنهزمون"جئت أللقي سالما بل سيفا
رام هو رب اجلنود  أما اليهود فإن رم كما يف تو،هذا عن النصارى

فاحلرب مسة أساسية هلم، وكل تارخيهم هو تاريخ العنف، وعلى هذا العنف، 
ماكس "قامت دولة إسرائيل وال تزال إرهابية، ويقول الباحث االجتماعي 

لماذا ال يتكلم االعالم فتعين شعب إله احلرب، " إسرائيل" أن كلمة "ربفي
   للسيسي ولقناة العربية؟العريب عن إرهام؟ وكيف أصبحوا أصدقاء
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  وهل اإلرهاب جائز إذا كان إرهاب دولة؟
ما يسمى "استخدام تعبري " اجلزيرة"وملاذا يعيبون على قناة عربية 

طفال يف سجن إا تعادي أمريكا باحلديث عن األويقولون " اإلرهاب
غوانتنامو؟ وهل وضعت هيئة األمم املتحدة تعريفا لإلرهاب ميكن االلتزام به، 
أم أن تنظيمات الغرب ودوله كلها معتدلة إنسانية واإلسالم هو الدين 

  االرهايب الوحيد؟
أوليس من حق كل أحد أن يقول ما يسمى اإلرهاب ما داموا مل 

  يضعوا له تعريفا؟
  وكيف يرى الغرب القذاة يف عيون املسلمني وال يرى اجلذع يف عينه؟

 اطالع ولكن نقول عن حنن ال ننكر وجود البدعة والشر يف املسلمنيو
  أنإن الغرب أكثر منا يف ذلك وقد بين شيخ االسالم يف مواضع من كتبه

  ." منهأكثركل شر يف املسلمني ففي غريهم "
، أو كتاب )اهللا ليس أكرب(وحنن مل نؤلف كتبا مستفزة مثل كتاب 

 أو نصور فلما عن حياة املسيح اجلنسية، أو نسيئ ألي )االعتقالدفاع عن (
  . قطنيب

  .وإمنا الغرب هو أكثر شيء يف الدنيا إرهابا وظلما
وهو الذي رمى املسلمني من الطائرات وهم أحياء، فاملصدر احلقيقي 
تارخييا النتشار العدوان يف الدنيا هو ما فعلته أمريكا حني كانت تصطاد 

 حكم من باع حرا  وقد بني النيب السود من أفريقيا وتسميهم عبيدا،
أولئك السود مبائة " تزفيان ديروتوف" وقد قدر املؤرخ الفرنسي وأكل مثنه،

 مليون إنسان، وكثري منهم مات يف ةمليون إنسان، وبعضهم قدره بثالمثائ
الطريق، وحشروهم مسلسلني إىل أمريكا، وهناك يقطعون أقدامهم 
ويشغلوم يف مزارع الذرة والقطن، وجيربوم على شرب اخلمر وأكل 

  .يفاخلرتير واجل
أما أوروبا فقد استعمرت بالد اإلسالم وغريها وأبادت كثريا من 
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 الشعوب كاملة، وظهرت يف الغرب حركات ومذاهب تستحل قتل خمالفها
، وجيش الرب، وكنيسة اهللا، وغريها "الكوكس كالن"ايا كان مثل حركة 

 ال يتحدث عن عنصريته واعتباره املسلمني شياطنيمما ال يذكره اإلعالم هنا و
  .جيب قتلها

وكانت حماكم التفتيش جترب املسلمني على التنصر وإن أبوا قتلتهم، 
وكان اإلسبان جيربون خمالفيهم يف أمريكا اجلنوبية على الكثلكة، وأمثال ذلك 

  .مما ليس هذا موضع البسط فيه
  : الغربإرهاب

الغرب املظلم هو منبت اإلرهاب وأكرب داعم للتطرف، وفيه نشأت 
 مراء، والكوكس كالن، وحليقو الرؤوس، والقبعات السود،األلوية احل

 والنازية اجلديدة، وعصابات املافيا، واليمني املتطرف، والقمصان السود،
وامليليشيات الكثرية، وقتل املخالفني وإغراق املهاجرين، وهو باعتراف أهله 
 ومفكريه لديه أكثر من ألف تنظيم، وبعض متطرفيه وصلوا إىل احلكم وهلم

 مبنع أسلمة أوروبا ون يصرحاب معلنة وحاضنة شعبية كبرية، وهمأحز
 موجة اإلسالموفوبيا، ومع هناك لذلك مظاهرات كثرية، وتنتشر ونوخيرج

  .ذلك وأمثاله حيصرون اإلرهاب يف اإلسالم وحده
  ".الوهابية"ورمبا حصروه فيما هو أضيق كالدعوة السلفية اليت يسموا 

شاروا إىل املساجد وقالوا إن السعودية أو أ لغرب يف اوإذا وقع انفجار
_   ﴿أثرياء النفط يف اخلليج بنوا مسجدا قبل عقود، وصدق اهللا     ^    ]

e   d   c   b   a   .]١١٨:آل عمران [﴾`   
t   s﴿: وقال سبحانه    r    q   p﴾ ]١١٩:آل عمران[.  
  ".واهللا ما مسعنا أحدا منهم سأل املسلمني: "قال ابن عباس

والعجب أن بعض املسلمني حيصل على درجة الدكتوراه يف الفقه أو يف 
  !احلديث من لندن
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والواجب على املسلمني هو االقتداء بإبراهيم عليه السالم والذين معه 
»   ﴿: الذين قالوا لقومهم الكفار    ª   ©   ¨    §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �

نهانا ، وحسبهم أن ديننا ي]٤ :املمتحنة[ ﴾¬   ®   ¯   °   ±   ²   ³
  .عن ظلمهم وغشهم والغدر م، فنحن حنسن معاملتهم مع كراهيتنا لدينهم

فبثت الرعب يف املنطقة، " إسرائيل"مث إن الغرب أنشأ الدولة املسماة 
" شترين"ونشرت اإلرهاب بني أهل األرض األصليني، وكانت عصابات 

 ونشأ احلزب -ملعىن املتداول حاليابا-وأمثاهلا عصابات إرهابية " األرغوي"و
، وفجر "حزب الدعوة اإلسالمية"اإلرهايب الرافضي الذي مساه الروافض 

أتباعه مصايف النفط ومنشآته يف املنطقة الشرقية، كما أن اإلرهايب إبراهيم 
اجلعفري خطط للتفجري يف مكة أيضا، وبلغين أن احملكمة الشرعية الكربى يف 

 باإلعدام إذا قبضوا عليه، وهو اآلن وزير يعلى اجلعفرمكة حكمت 
خارجية العراق، وهو الذي هدد أتباعه باغتيال السفري السعودي يف بغداد 

، فسحبته اخلارجية السعودية من العراق، وهو الذي اشترك "ثامر السبهان"
  !معه عادل اجلبري يف مؤمتر صحفي واحد يف بغداد وأثىن عليه معاليه

فيه استنفر بعض املسلمني " اإلسالموفوبيا"لة نسبة والغرب كلما رأى ق
لعمل ما يشعلها، ويستهني باإلرهاب الذي يفعله غري املسلمني، ويتابعهم يف 

  .ذلك اإلعالم العريب
، وإنشاء منظمات غربية ومن االستفزاز نشر الصور املسيئة للنيب 

، بل ، واألمريكيون ال يذكرون هؤالء"الصليبيون اجلدد"تسمي نفسها 
يقولون إن مصدر أيديولوجيا التطرف هي رغدان ووادي مهور، ويقولون إن 

 هم أكثر املقاتلني مع داعش، دون احلديث عن السبب  والسعودينيالتوانسة
يف ذلك، وعن أثر سياسة جتفيف منابع التدين وسجون بن علي، ومثل ذلك 
سوف خترجه سجون السيسي، كما خرجت مجاعة شكري من سجون 

  .لناصرعبدا
 القرم وتتارستان كما يفوال يذكرون جرائم الروس ضد املسلمني 
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 اللغة  حيث يفرضونوالشيشان وداغستان وغريها من مناطق باب األبواب
  أين التنوع الثقايف املزعوم؟ف ،الروسية واملظاهر األرثوذوكسية

أما الصني، فقد رصدت جوائز سخية ملن يدل األجهزة األمنية على 
أو امرأة حمجبة، ويرغمون املسلمني على اإلفطار يف رمضان رجل ملتح 

والدخول للمسجد بالبطاقة، وعلى جهم يسري إخوام يف بورما ضد 
  .الروهينجيا

 ايجانت اراتيا"والدميقراطية اليت يريدها الغرب هي دميقراطية حزب 
  . فقطنه يريد اهلند دولة هندوسيةأالذي يقول علنا " اهلندي

جلائر يتحدث عن تنظيم أو تنظيمني لدى املسلمني، ويسكت والغرب ا
عن اإلرهابيني الذين يبلغون عنده آالف التنظيمات، وبعضها مع استخدام 
السالح والعنف يطالب باالستقالل علنا، مثل ميليشيات ميتشيجان يف 

 شخصا ٩٠ الذي قتل األبيض النصراينالنروجيي  :أمريكا، وممن سكتوا عنه
يف أوكالهوما الذي قتل أكثر من " تيموثي ماكفي"ب، ومثله غري من أصي

  .شخصا غري من جرح) ١٦٠(
بل إن اجلماعات املتطرفة يف الغرب قد تصل إىل احلكم وهلا وجود علين 

  . عنا بعيد يف فرنسا"ماري لوبون"يف الربملان األورويب، وما مثال 
مثل غرب نفسه يفجر وينسب ذلك ألعدائه، الوأفظع من ذلك أن 

 شخصا، وقالوا إن الذي عمله هو ٨٥تفجري قطار روما الذي قتل فيه 
  .األلوية احلمراء اليسارية

ورمبا هيأ الغرب نفسه لوقوع بعض التفجريات كما هيأ الصومايل حممد 
  .عثمان حممد نور أو الباكستاين رضوان فردوس

حىت الطفل الرضيع، ومر عليهم " الدوابشة"واليهود أحرقوا عائلة 
  !اإلعالم مرور الكرام

وانظر من الذي يغرق اآلالف من املسلمني يف البحر األبيض، ويعلن 
  .بصراحة السماح لليهود والنصارى وحدهم بالدخول إىل بالده
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  .ومن يقول إن هؤالء املهاجرين املساكني يريدون أسلمة أوروبا
م إليه وانظر كيف برر االحتاد األورويب عالنية منع األتراك من االنضما

  .نصرانية واألتراك مسلمونبأن أوروبا 
  ؟"جاستا"وضد أي عقيدة أصدر الكوجنرس األمريكي قانون 

وأوامره التنفيذية؟ ومن هي اتمعات " ترامب"وضد أي دين يقف 
  . ومنعتهم من دخول أمريكااليت استهدفت قوانينه مواطنيها؟

مى اإلرهاب والشواهد على ذلك تفوق العد، فلنعد إىل نشأة ما يس
  : املسلمنيدعن

ملا قام اجلهاد يف أفغانستان ضد السوفييت هرب إليه جمموعة من منظمة 
اجلهاد املصرية وغريها، مث اشتهر الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا باعتباره 
مؤسس قاعدة اجلهاد، والشيخ إمنا استفاد من املنظمات الفلسطينية مع 

 الشجاعة اليت أبداها ااهدون العرب املنظمات األفغانية، ووجد بغيته يف
هناك ال سيما الشيخ أسامة بن الدن رمحه اهللا ومن اتبعه، ومن هؤالء نشأ 

األب اخلليج، كان أسامة بن الدن " بوش"، وملا احتل "تنظيم القاعدة"
وتنظيمه ال يزالون حيترمون رجال األمن السعودي، بل إن الشيخ أسامة 

 سلطان، وكانت السياسة األمريكية آنذاك مع عرض مساعدته على األمري
 السوفييت، وكانت التربعات للجهاد األفغاين جتمع عالنية يف ضدااهدين 

  .املساجد
االبن العراق نشأت املقاومة العراقية، وهي عمل " بوش"وملا احتل 

أبو "ه شرائع السماء، وتقره شرائع األرض، وهنا بزغ جنم تقرمشروع 
 رمحه اهللا، وأبلت املقاومة العراقية بالء حسنا يف جهاد "مصعب الزرقاوي

احملتلني، وفوجئت أمريكا مبا مل يكن هلا يف احلسبان، وبعد القاعدة ظهر 
، وبعد أن كانت القاعدة "تنظيم الدولة اإلسالمية"التنظيم الذي أمسى نفسه 

  !نبوةجمرد حركة أصبح التنظيم اجلديد دولة أعلنت أا خالفة على منهاج ال
" الفلوجة" ومن مدينة املآذن ولكي تنتقم أمريكا من املقاومة السنية
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، واستبدت أمريكا "التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب"وأمثاهلا أنشأت ما مسي 
بقيادته وانفردت بتوجيهه، وخضعت لذلك بالطبع املنظمة الدولية املسماة 

  ".هيئة األمم املتحدة"
إمنا نشأ كإحدى نتائج " داعش"يم إن تنظ: وباختصار شديد نقول

العدوان األمريكي على العراق، ذلك العدوان الذي تسبب يف إجياد حاضنة 
شعبية لداعش من أهل السنة يف العراق، ال مشاركة منهم يف أيديولوجية 
التنظيم وال حباً فيه من كثري منهم، ولكن ألم وجدوه أخف من ميليشيات 

، حىت أن "احلشد"شيات الرافضة وما يسمى بدر وسوات وأمثاهلا من ميلي
نفسه ينكرون " العبادي"بعض الشيعة كالصدر ورئيس وزراء العراق 

انتهاكات احلشد وخيافون من عواقبها، ويصرح العبادي بأن احلشد لن 
  !يدخل منطقة كذا
" حيدر العبادي"و" نوري"املالكي املتسمي " جواد كاظم"ولئن كان 

شيعي علماين، كما " إياد عالوي"الشيعي، فإن " وةحزب الدع"ينتميان إىل 
شيعي عريب، يتزعم التيار الصدري، ويعادي املالكي " مقتدى الصدر"أن 

كثريا، وهكذا ألقى اهللا العداوة والبغضاء بني الرافضة كما ألقاها بني اليهود 
  !من قبل

وال مانع لدى الغرب أن يصنع بعض اإلرهابيني على عينه، أو يقتل 
  .مواطنيه من أجل نسبة اإلرهاب إىل املسلمنيبعض 

، أو "اهللا أكرب"ومن السهل جدا عليه أن يكتب على الطرف املفخخ 
  .يقول إن املفجر مسلم من أصل أفغاين أو مصري أو تونسي

اليت كانت وزيرة للخارجية األمريكية إن " هيالري كلينتون"وقد قالت 
" داعش"إن الذي صنع " مبترا"، وقال "داعش"أمريكا هي اليت أوجدت 

الذي ووغريه إن بشار هو الذي أوجدها، " اجليش احلر"، ويقول "أوباما"هو 
جنزم به هو أن الداعشيني ليسوا صنفا واحدا، وأن دواعش الشام غري دواعش 

للمجاهدين يف بالد الشام ال جتوز، وإنه ال جيوز " داعش"العراق، وأن مقاتلة 
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ألمريكان والروس وإيران يوجهون أحد، وأن ايسافر إىل ذلك التنظيم أن 
أعماله خلدمة سياستهم، وأن كثريا من أعماله تصب يف مصلحة بشار 
واألمريكان واألنظمة، وأن األوىل به أن يقاتل اليهود والروافض، أما 
ااهدون فيناظرهم بينه وبينهم، وأنه ال جيوز حمالفة الكفار حلرب هذا 

  .من اخلوارج فعالالتنظيم حىت لو كان كله 
إسرائيل، وإن أمريكا هي وإن أصل كل إرهاب هو أمريكا : ونقول

الدولة الوحيدة اليت حكمت عليها حمكمة العدل الدولية، وإا رفضت 
التوقيع على اتفاقية عدم اإلبادة ملّا وضعوها، كما رفضت التوقيع على اتفاقية 

سان حني وضعها، وإنه حقوق الطفل، كما مل توقع على اتفاقية حقوق اإلن
قبل أن حيتل األمريكان العراق كانت إسرائيل قد دمرت املفاعل النووي 

أن ترى  اليت تستطيع ،دون أن تراها اإليواكس" أوزيراك"العراقي، فاغتالت 
  !ما هو أدىن من ذلك وأبعد

دع االغتياالت األمريكية فهي تشمل كل قارات العامل وتزيد عن 
يف " أولف بامله"يف تشيلي، واغتيال " سلفادور اليندي"اغتيال : ، منها)٣٠(

يف الكونغو، " لومومبا"يف باكستان، واغتيال " ضياء احلق"السويد، واغتيال 
بتعثون وهي اليت اغتالت أيضا أسامة بن الدن رمحه اهللا، وال يزال امل

  !السعوديون يغتالون فيها
إن القتال يف وهكذا تكون أمريكا مثل مشركي قريش الذين قالوا 

الشهر احلرام ال جيوز، ونسوا ما هو أكرب منه وهو الكفر وإخراج املؤمنني من 
  .املسجد احلرام

ومع أفعاهلا اليت يعلمها القاصي والداين، تريد أن تعلّمنا العدل كما قال 
األستاذ فهد العرايب احلارثي، وترسل جلنة خاصة قابلت وزير العدل 

  !عن حقوق اإلنسان يف السعوديةللتقصي " العيسى"السعودي 
  .أما اغتياالت إسرائيل فهي تشمل تونس ولبنان وأوغندا وغريها
" داعش"واإلرهاب عند هاتني الدولتني اإلرهابيتني حمصور يف 
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  !فقط" القاعدة"و
كما أنه من اخلطأ استنكار ما حيدث من تفجريات يف سينما باريس 

ا حيدث يف املسجد األقصى من ترك إنكار م، مع )وماذا يف سينما باريس(
اقتحامات اليهود اليومية، وجنزم أن الفكر خري ما يواجه به هو الفكر، أما 
مواجهته بالقوة فهذا هو ما يريده الغالة، وقد أثبتت األحداث إخفاقه، وال 
يستفيد منه إال جتار السالح، وأن مفهوم اجلهاد يف اإلسالم أوسع من جمرد 

، وأن البديل عن تنظيم الدولة "اجلهاد"يف مبحث القتال، كما هو موضح 
ليس هو األنظمة الرافضية وال األنظمة املستبدة، وال تأييد اليهود والنصارى، 
وأن االستقرار املنشود ليس هو استقرار أصحاب الفواحش واملنكرات 

  .واخلبائث
  هل السعودية تدعم اإلرهاب؟

 ذلك أصدر يزعم الغرب أن السعودية تدعم اإلرهاب، وعلى
استنادا إىل أا دولة وهابية كما " جاستا" قانونه املسمى يالكوجنرس األمريك

،  عندهميقولون، والوهابيون كما يسمون تكفرييون يستحلون دماء اآلخرين
وعند اإلدارات " مؤسسة راند"والوهابية عند مراكز البحوث األمريكية  مثل 

ويل املتطرف، وهي السبب يف ظهور األمريكية املتعاقبة جزء من التدين األص
القاعدة وداعش، ويتبع الغرب يف هذا الزعم الروافض حىت داخل السعودية، 
ويساندهم يف ذلك كل من يصف املتدينني بأم أصوليون أو إسالمويون 
شعر أو مل يشعر وهذا عندي حمض افتراء مل يتفوه به أي مسؤول سعودي، 

  :ولدحضه أجوبة عدة منها
غرب يضغط بشدة لتغيري املناهج يف السعودية وصرفها عن  أن ال-١

عقيدة أهل السنة إىل أي عقيدة أخرى، وهي مناهج تبني أنواع الكفر 
  .وأنواع النفاق وحترم قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق

 أن أحفاد كال الرجلني الشيخ حممد بن عبدالوهاب واألمري حممد -٢



 

 

٢٣٥٦ 

ا، وآل ثلهما، فبعض آل الشيخ ينشر إحلاده علنبن سعود رمحهما اهللا ليسوا م
  .سعود فيهم الصاحل والطاحل

عقيدة الشيخ حممد بن ل تنسب نفسها أن السعودية يف احلقيقة ال -٣
عبدالوهاب، وليس يف نظامها األساسي ما يدل على ذلك أو يشري إليه من 

نذ أن  مالرافضة مل جتاهد والسعوديةقريب أو بعيد، وال أي عقيدة أخرى، 
هامجت كربالء والنجف قدميا، وقد صرح عبدالرمحن الراشد يف قناة العربية 
بأن احلكم السعودي تسلق على الدين لالستيالء على السلطة، بل صرح أحد 

، ومن جاء بعده يقول بلسانه "وهابيا"ني بأنه ليس سابقملوك السعودية ال
الدرر "ليا، فمنعوا تداول لسنا طائفيني وال مذهبيني، وقد نفذوا هذا املبدأ عم

والطبعة األصلية من فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم، وإذا ظللنا أو " السنية
بقينا ذه السذاجة والغفلة فسوف مينعون فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز 

اإلمام حممد بن "والشيخ حممد بن صاحل العثيمني، وقد مسوا اجلامعة باسم 
  .ن خري منه الشيخ حممد بن عبدالوهابوهو إمام ال شك، ولك" سعود

والسعودية حسب التصنيف األمريكي دولة معتدلة، والوهابية كما 
يسموا حركة متطرفة حسب التصنيف األمريكي نفسه، فكيف جيتمع 

  هذان؟
وأمريكا نفسها يف القرن احلادي والعشرين ليست على ما كتبه أو قرره 

، فكيف تكون ١٨ و١٧قرنني املؤسسون من أفكار عصر التنوير يف ال
  السعودية على ما كتب حممد بن عبد الوهاب؟

نعم دعوة الشيخ حممد هي مصدر شرعية النظام السعودي، ويوافقها 
النظام يف بعض القضايا، وال يصادمها، ولكن فرق بني أنه ال يصادمها وبني 

 فكرة أنه ال يعاقب من يطعن فيها، ولكل دولة يف العامل عقيدة أو فلسفة أو
أو أيديولوجية تستمد منها شرعية بقائها، وال خيص ذلك السعودية، وقد 

 كل من مسافة واحدة  يفصرح وزير اخلارجية السعودي أن السعودية تقف
الطوائف يف العراق، فكيف تتركون قوله وتتبعون ما يف كتب الشيخ حممد 



 

 

٢٣٥٧ 

  بن عبدالوهاب املتوىف قبل قرون؟
ين وعن الدعوة ينبغي حتديده أوالً ولو وللسعودية مفهوم خاص عن الد

بطريق االحتمال، ولو أا على نفس ما قرره الشيخ حممد بن عبد الوهاب ملا 
دخلت حتت قيادة أمريكا أصال، والشيخ حممد بن عبد الوهاب يدعو للرباءة 

 فكيف تساوونه ،من أعداء اإلسالم وله كتاب خاص يف الرد على الرافضة
لدويل، ويقول الرافضة إخوة يف الوطن ويعاقب من يثري مبن ينضم للتحالف ا

  !!اخلالف بني طوائفه بالسجن كما ينص نظام مكافحة اإلرهاب
كل دعوة، فليس الشيوعيات كلها هي شيوعية جيب النظر يف وهكذا 

، وليست كذلك الوجودية وال البنيوية وال احلداثة األدبية، كما أن "ماركس"
  .دةالربوتستانتيات ليست واح

: وبعض من ينتسب للسلفية اليوم ليس سلفيا قط، خذ مثاال على ذلك
قطعة قماش علقتها إحدى اجلماعات اليت تدعي السلفية مكتوب عليها 

فهل هؤالء سلفيون؟ وقس على ذلك "! الدعوة السلفية ترحب بقداسة البابا"
  .ويل أمر، وإن بشار األسد ويل أمر، وهكذا" بول برمير"من يقول إن 

لو أن أحدا عمل بتوصيات مؤمتر جروزين ملا كان اإلخوان و
  ! يعدون من احلركات السلفية-كما يسمون-والوهابيون 

 وقد يتفق ،، واملفاهيم تتغري"ليلىوكلٌّ يدعي وصال ل"لسلفيات كثرية فا
الناس يف الشعار ولكنهم خيتلفون يف مفهومه عمليا وعلميا، مثل شعار 

 ولكن تطبيقاته ختتلف، فليست العلمانية اليت ، واحد، فهو شعار"العلمانية"
املبادئ "، وليست "روزفلت"، وال "ستالني"كعلمانية " هتلر"نادى ا 
حزب "هي نفسها اليت كان يقوهلا " أتاتورك"اليت نادى ا " األتاتوركية

  .، مث جاء حزب العدالة التركي مبفهوم آخر"السالمة الوطين
د انقسموا فريقني واختلفوا مجاعتني، فذهبت وأتباع دعوة الشيخ حمم

جمموعة مع ابن بطي، وجمموعة مع ابن عمرو، وكل منهما يدعي السلفية، 
وبعد سقوط الدرعية اختلف كثري من أهل الدعوة يف تكفري الدولة العثمانية 



 

 

٢٣٥٨ 

الذي مل يتعرض له الشيخ حممد مطلقا، كما اختلفوا بشأن قتل عبداهللا بن 
 وقاتلوه هم فقال بعضهم قتلوه مظلوما،" اسطنبول حاليا"ة سعود يف األستان

 وقال آخرون بل قتلوه تعزيرا ألنه خرج على ويل األمر، ولو أن البغاة،
  .الدولة العثمانية سكتت عن كل خارج الضطرب أمرها جدا

النجاة "وكتب الشيخ محد بن عتيق يف الرد على اخلصوم رسالة 
، وعلى كلٍّ ظهر يف هذه الدعوة املباركة "والفكاك من مواالة أهل اإلشراك

  .غالة ومتساهلون، واهللا هو احلَكَم العدل وكتابه هو املتبع وجوبا
الصحف و  القنواتيف" وهابية"وقد اشتد اهلجوم على الدعوة املسماة 

، وقد رد عليهم جمموعة من السعوديني منهم الدكتور منصور أخرياالسعودية 
دة الدكتوراه يف القانون الصحي، وقد حدثين بن تركي اهلجلة حامل شها

رمحه اهللا رئيس مجاعة أنصار السنة بالسودان أن اخلرافيني " اهلدية"الشيخ 
  !الوهابية تركها أهلها يف بلدها وأنتم هنا الزلتم متمسكني ا: هناك قالوا

واملتهمون للسعودية باإلرهاب يتجاهلون أن السلفيات أنواع كثرية يف 
، فيصدرون حكما انطباعيا مستهلكا، والعقيدة السائدة اليوم لدى هذا الزمن

!! أكثر السعوديني هي حب الدنيا والرفاهية االقتصادية والوحدة الوطنية
ومقارنة عجلى بني ما كتبه الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا وما عليه 

ناء املشاهد الواقع اليوم، ينطق باحلقيقة، وليست عقيدة الشيخ هي جمرد ترك ب
ورفع القبور، فهذا جزء منها، وهي أمشل من ذلك وأوسع، كما أن هناك 
فرقا بني من ال يبين املشاهد معتقدا أن بناءها وسيلة للشرك باملوتى، وبني من 

  .ال يبنيها مسايرة لواقع الناس واستبقاء للشرعية ومراعاة للظرف السياسي
نت جبهة اإلنقاذ تريد إسالما إذا كا" ميتران"وقد قال الرئيس الفرنسي 

على النمط السعودي فال مانع لدينا، وإن كانت تريد على النمط املتشدد 
  !فسوف نتدخل عسكريا يف اجلزائر

 لكن مقارنة بني دعوة ،تدعي داعش أا تسري وفق دعوة الشيخو
  .امهرق بينالشيخ ودعوا تظهر الفا



 

 

٢٣٥٩ 

شعارات من عودية ولذلك فإن األمريكان ال يأخذون السياسة الس
، بل من واقعها العملي ومن كالم عبدالرمحن  إال استهالكيةبعض مسؤوليها

، ومن  وماجد التركيالراشد وخالد الدخيل وخالد با طريف وعثمان العمري
أفعال عادل اجلبري الذي زار العراق وفق العالقة مع حيدر العبادي، ومن 

  !رائيلأفعال االستخبارايت أنور عشقي الذي زار إس
  .ولذلك أيضا هرب حممد أسد ومل يهاجر مالك بن نيب

 قرأت كالم من قال إن العقيدة الوهابية -كاتب هذه السطور-وأنا 
  .أصبحت عبئا على الدولة

صحيح أن يف السعودية قناة للقرآن الكرمي، ولكن فيها أيضا قنوات 
مها، والقرآن  وغري والروتانا"إم يب سي"قنوات ، و"العربية"خمالفة للقرآن كـ

الكرمي حيرم الربا، والبنوك الربوية يف كل شارع، والقرآن يدعو إىل التوحيد 
ولكن الرافضة يطالبون بالشرك بل إن يف السعودية من هم أخطر من الرافضة 
وهم اإلمساعيلية، بل كتب الليرباليون يف السعودية أن سبب اإلرهاب هو 

ويعرفه األستاذ " جاستا"مما يؤكد قانون ، وأمثال ذلك "الوهابية"و" التيمية"
عادل الطريفي جيدا، أومل يصرح تركي احلمد بأنه جيب التخلي عن ابن 

  تيمية ومل يعاقبه أحد؟
وصحيح أن يف السعودية مساجد كثرية، ولكن فيها أيضا هيئة للترفيه 

  ! قدوا ديبوالسياحة
  .نادريةوصحيح أن فيها موسم احلج، ولكن فيها أيضا مهرجان اجل

  .وصحيح أن فيها الكعبة، ولكن فيها أيضا مدائن صاحل
 لو كانت السعودية تدعم اإلرهاب، لكان معىن ذلك أن -٤

وأمثاهلا من متويلها أيضا، وهذا ال " أا"و" القديح"التفجريات اليت وقعت يف 
  .يقوله أحد

 لو كانت السعودية تدعم اإلرهاب ملا كانت عضوا يف التحالف -٥
 حملاربة اإلرهاب الذي تقوده أمريكا، وملا كانت املمول األكرب حلرب الدويل



 

 

٢٣٦٠ 

اإلرهاب، بل رمبا الوحيد الذي ميول مركز مكافحة اإلرهاب، علما بأن 
هاجم السعودية كثريا، وحالف " باراك حسني أوباما"الرئيس األمريكي 

وفة يف كان مسلما مث أصبح معمدانيا، وله أسرة معر" أوباما"عدوها إيران، و
كينيا، وبعضهم يعتمرون ويأتون إىل مكة، وهو أيضا قانوين فهو أعرف 

  ".ترامب"بالوهابية من 
 لو كانت السعودية تدعم اإلرهاب لدعمت أكرب اإلرهابيني يف -٦

وامليليشيات األمريكية واليمني األورويب املتطرف، ونظام " نتنياهو"العامل وهم 
دعم إسرائيل عن طريق اإلمارات مل يثبت بشار، وما يقال عن أن السعودية ت

  .حىت اآلن
 تقف السعودية مع عبد ربه منصور هادي ضد احلوثيني واملخلوع -٧

، وتصف نظام هادي دائما بالشرعية استنادا إىل أن أكثرية "علي صاحل"
  ".حممد مرسي"الشعب اليمين انتخبته، ومل تفعل مثل ذلك مع 

إلخوان باإلرهاب اعتربم السعودية  املصرية ابل ملا امت احلكومةُ
كذلك، وفصلت من ثبت عندها انتماءه منهم، أما السلفيون فقد حظرت 

  ن داعمة لإلرهاب؟وكتبهم أصال، فكيف تك
 ال يعرف للسعودية موقف واحد خمالف لإلمجاع الدويل والقانون -٨

  .الدويل وقرارات جملس األمن واألمم املتحدة
ن املناهج السعودية خترج إرهابيني، فما هو إال أما دعوى الليرباليني أ

نوع من جلد الذات تكذِّبه التفجريات اليت حدثت يف فلوريدا وبلجيكا 
وأوكالهوما والنرويج اليت قام ا نصارى بيض درسوا يف مدارس نصرانية، 
وبعض املفجرين جاءوا من بالد تقول إا إسالمية، ولكن ليس يف مناهجها 

م، مث من أين خترج هؤالء القائلون وماذا درسوا إال هذه شيء عن اإلسال
املناهج، ولو كانت إرهابية لكانوا هم إرهابيني، أم أم نافقوا تلك املناهج 

  وال يؤمنون ا؟
  ما عمله األمريكي الذي هاجم ملهىوملاذا تفسر املباحث األمريكية



 

 

٢٣٦١ 

كله من املهاجرين؟ وهل ليليا للشواذ يف فلوريدا بأنه من أصل كذا يف جمتمع 
  درس هذا األمريكي مناهج وهابية أيضا؟

 فاحشة قوم لوط أم أن ؟وملاذا ال يكون دافعه كراهية عمل قوم لوط
   بني األمريكيني؟اجممع عليه

واملعروف أن الذين يفجرون حيرمون املدارس فكيف تكون املناهج هي 
  اليت دفعتهم؟

ان بريدة، وأمحد قاسم ، وإخونجهيما: وكان ممن حيرم املدارس
  .الغامدي

أما اإلعالم السعودي فهو كتلة من املتناقضات يهدف إىل كسب 
اتمع، مع أنه يف احلقيقة ال يرضى اجلميع ال سيما هذا االستقطاب احلاد 

فسطاط إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال : حيث أصبح الناس فسطاطني
العلماء واملشايخ املخدوعون إىل قناة إميان فيه، فإذا نظر أهل الدين ومنهم 

القرآن وقناة السنة رضوا، وإذا نظروا إىل القنوات العكسية مل يرضوا، وكيف 
" اإلخبارية"و" العربية"ما يف مع " اد"أو " مكة"أو " قناة القرآن"يتفق ما يف 

  ."الروتانا"و" إم يب سي"وقنوات 
 احترام املفيت وأعضاء وكيف يتفق القول بأن القضاء مستقل وأنه جيب

هيئة كبار العلماء مع القول بأن أهل الدين ورم سرطاين جيب استئصاله كما 
  قرأت؟

وكيف ال يرد اإلعالم السعودي على من يزعم إننا تكفرييون إرهابيون 
نستحل دم املخالف بدال من إشغالنا بأحداث مضى عليها عقود، كحادثة 

  ".احمليا"و" العليا"
، فقد أخرج اهللا أضغام "بروكسل" قالوا بعد تفجريات خذ مثال ما

وأخذوا يتمحلون ويتكلفون إلثبات أن الوهابية وراء التفجري، فلم جيدوا إال 
  !م١٩٧٢أن يقولوا إن السعودية بنت مسجدا يف بروكسل عام 

وملا وقع االعتداء على الربملان الربيطاين قالوا إن فاعله بريطاين ولكنه 



 

 

٢٣٦٢ 

 قبل دهر، ومل ال يكون من حزبٍ بريطاين  معتمرا السعوديةمسلم جاء إىل
  معارض؟

 !وهكذا يتمحلون ويتكلفون الذرائع على الطريقة التقدمية الدميقراطية
وهو اسم " فرسان املعبد"وهنا يسكتون حىت عندما ينشأ يف أوروبا ما يسمى 

لة أيام احلروب الصليبية، وله جم" فرسان اهليكل"أصله ! صلييب معروف
ة الصرحية اليت انتعشت بقدوم ما مسي يونشرات صرحية، دع األحزاب اليمين

  "!دونالد ترامب " كما يقال"الصديق احلقيقي لإلسالم"
وملاذا ال يكون املسلمون يف موقع املهاجم، بدال من موقع الدفاع وردة 
الفعل إن حدث، وملاذا ال يكون الكفرة يف قفص االام وهم املعتدون 

  رون؟والغاد
  وكيف خياف أهل التوحيد من أهل التثليث أو اإلحلاد؟

  وكيف يوافق أهل القرآن قوما مرجعهم التوراة احملرفة وأصل األنواع؟
أو " جون كريي"وكيف تصبح أقوال عادل اجلبري جمرد صدى ملا يقوله 

  ؟ ويوسف العتيبة وضاحي خلفان"تيلرسون"خلَفُه 
 أهل السنة باالفتراء طنية عقيدةَب اليهود والنصارى والباوكيف حيارِ

  والتشويه، وحيارا اإلعالم السعودي بنشر التعري والدياثة والتشكيك؟
أم أن الطرفني حياربان عدوا واحدا لكن خيتلفان يف األسلوب فقط؟ 
كما أن بشار يلقي الرباميل املتفجرة والروس يرمون ااهدين بالطائرات 

، فلكل أسلوبه ولكن العدو لقوات اخلاصةواألمريكان يرسلون اآلالف من ا
  .واحد

 الدول: (عودي وتصرحيات املسؤولنيومن اخلطأ قول اإلعالم الس
ويعنون ا الدول العربية، والدول الصديقة ويعنون ا ما عدا ) الشقيقة

العرب ال سيما أمريكا واجنلترا ودول الغرب، فالشقيق هو املسلم أيا كان 
  .ا الكافر فهو عدو وليس بصديقلونه وجنسه ولغته، أم

مثال، إمنا " نيويورك تاميز"ومن يقول إن الدين ورم سرطاين مل ينشره يف 



 

 

٢٣٦٣ 

  ).م١١/٩/٢٠٠٧انظر عددها الصادر بتاريخ (هنا، " الوطن"يف 
ن صب  م ولكن هذا الكالم،وبالطبع لن نكون أبدا يهودا وال نصارى

  رهاب؟البرتين على النار فتزداد الفتنة ويزداد اإل
وعلماؤنا وقضاتنا وطلبة العلم لدينا أجل من أن يكونوا ورما سرطانيا، 

  .بل هم صفوة اتمع وخرية الناس وأحرصهم على األمن
إذا ذهبوا ، ومع منع املاء عن علمائنا اجلالء، هذه األقوال الشنيعةومع 

م ، فلماذا هذا الذل والشعب كله حيترمهللديوان يقال اكتبوا وأنكروا سرا
  ومرتلتهم عنده أغلى وقدرهم أرفع؟

وحاشا كرم اهللا أن يضيق اهللا عليهم إىل هذا احلد، إمنا جيب عليهم تغيري 
 اهللا وحده، وأن يعلموا أن املرء وجهاألسلوب والصدع باحلق، ومراعاة 

حيث يضع نفسه، وأن احلقوق ال توهب وإمنا تنتزع انتزاعا، وأنه ال بد من 
  . باحلق بطريقة أخرىاملراغمة ودفع الباطل

Ã   ﴿: واحلاصل أن الفنت تعم، واإلرهاب له أسباب عدة، قال تعاىل
Ê   É   È    Ç   Æ   Å   Ä﴾ ]٢٥:األنفال[.  

، "إن الظامل يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من مل يظلم: "قال ابن تيمية
" ماكني جون" السناتور والسياسة املعاصرة بلغت حدا من التعقيد جعل

  .بشار نظام صناعة من الدولة تنظيم إن: وليق
 على يصدق ال فإنه التنظيم، فئات بعض يف ذلك صح إن: أقول وأنا

 عليه اإلنفاق دوام ذلك يعين فال صناعة كله التنظيم أن صح وإن أحد، كل
 تكون فقد املباشر العمل هلا يشترط ال الصناعة أن كما عليه، األوامر وإمالء
  .إخل ...العمالء وأمر األسباب كاءوإذ الوسائل بتهيئة

 على حمرض إنه الصحيحة، العقيدة يبني من كل عن يقولون الليرباليونو
 لكان ريهميمبعا أخذنا انا ولو إخل، ...الصف وشق للفتنة داعية اإلرهاب

 والداعني ،اإلرهاب على احملرضني أكرب اهللا رمحه باز بن العزيز عبد الشيخ
 احلب باهللا اإلميان ومن: "يقول فهو ،الوطنية الوحدة دض والعاملني الفتنة إىل



 

 

٢٣٦٤ 

 ويواليهم املؤمنني فيحب ،اهللا يف واملعاداة واملواالة ،اهللا يف والبغض اهللا يف
  ".ويعاديهم الكفار ويبغض

 الذين الروافض طريقة من يتربأون واجلماعة السنة وأهل: "ويقول
 ويرفعوم البيت أهل يف ويغلون ويسبوم ، اهللا رسول أصحاب يبغضون

  ".مرتلتهم فوق
 عبد يا الصوفية قولك شرك، اهللا لغري العبادة صرف: "أيضا ويقول

 صاحل بن حممد الشيخ كان هذا وعلى" ياحسني الرافضة وقول القادر
  .إبراهيم بن حممد الشيخ تلميذ جربين بن اهللا عبد والشيخ العثيمني

 يأخذون إم يقولون -اهللا نصر حسن ومنهم- الرافضة نسمع واليوم
 مساجد منائر فوق" حسني يا "الآلت حزب ويعلق احلسني،  أيب عبد اهللابثأر
 أحفاد من إنه ويقولون بالدبابة  من أهل السنةالطفل ويدهسون السنة، أهل

  !احلسني تلةق
  فمن الذي يثري الفتنة ويشق الصف؟

 ما هيعطون التوحيد من يدعون جتد احلزب هلذا الكثرية اجلرائم عوم
 اللبنانية، األمن وقوات ،اللبناين اجليش إعطاء باسم ريال، مليار ١٥ يعادل
 خاليا وللحزب ،اليمن يف احلوثيني" تالال أنصار "إيران نشأتأ غراره وعلى
  .السعودية اخلطوط يف حىت بل ،ومكة واملدينة الشرقية يف حملية

 أركان أحد" نيةمغ جواد "باعتقال السعودية إىل أمريكا أوعزت وقد
 ومصاحلها سفاراا يعرض ذلك بأن السعودية فاعتذرت اهلالكني احلزب
  .للخطر

 باهللا الشرك ولكن جرمية، أي عن يتورعون ال فالرافضة صحيح وهذا
  .ذلك من أكرب

 الدولة عليه وما عثمان آل سالطني أواخر عليه كان ما بني قارنت وإذا
 مثل احلال يقتضيها لفظية رياتيتغ يف إال مالله ، اليوم مل جتد فارقاالسعودية

  .األنظمة" التنظيمات "تسمية
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 سعود، أخيه على باإلمساعيلية تركي بن فيصل بن اهللا عبد استعان وقد
، وقالوا جدااملفترون  فيه ألطال العثمانيون هم ذلك فعلوا الذين كان ولو

  !هذا خمالفة للسلفية
ونكيل  العدل عن ندافع ننالك ،اإلرهاب يسمى عما ندافع ال حننو
 امسها خيفون  اليتالغرب يف املتطرفة املنظمات أن ولو للجميع، واحد مبكيال

 يالحقها، االامات من سيال لرأيت إسالمية كانت ةيوبشع ميينية أو فيقولون
 أن يدنر ويقولون السالح حيملون وهم الناس بني أتباعها تبث كانت إذا أما

  .الدميقراطية تبيحه دستوري وطين بعمل قومت فهي ،املسلمني نقتل
 املسجد فهل للهجوم بريطانيا يف مسجد ١٠٠ من أكثر تعرضوقد 

 إذاو ترخيص؟ دون مسجد بإنشاء الربيطاين القانون يسمح وهل ؟يداعش
  ا؟يهامجو فلماذا قانونية، املساجد هذه كانت

  .وكذلك احلال يف أمريكا
 أم أن هذا وحده؟ املتطرف اليمني فعل من املساجد على االعتداء وهل

قوانني خيتبئ حتتها؟ وله حاضنة شعبية واليمني له ظروف موضوعية اقتضته 
  .قد تصل إىل النصف

 أن  الكرمي نبيه اهللا أمر: وأقول للشباب الذين يقتلون ويفجرون
 وأن ،]٥٢:الفرقان[ ﴾¦   §   ¨   ©﴿ بالقرآنأوال  الكفار جياهد
 أمره كما ،]١٢٥:النحل[ ﴾~   �   ¡   ¢﴿ بلونهيق مما أسلوبه يكون
W   V   U   T﴿ املنافقني جبهاد    S   R   Q﴾ ]٨:التحريم[، 

فاجلهاد ليس حمصورا يف القتال فقط،  شبهام، وكشف ادعاءام بنقض: أي
 نوح قوم قال األنبياء، ا اكتفى رمبا بل اادلة، تسبقها أن بد ال واالدة

 إبراهيم وجادل ،]٣٢:هود[ ﴾ m   l   k   j   i﴿ :السالم عليه
 فرعون، السالم عليه موسى وجادل امللك، اهللا آتاه الذيالكافر  السالم عليه

 آهلتهم، وعاب أحالمهم  صلوات اهللا عليهوسفه ، النيب املشركون وجادل
 جياهد أن قبل إليه اهللا رفعه فقد السالم عليه عيسى أما ،وهو يف مكة
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 وكان باللسان، وجمادلتهم شبهام بكشف كاملة دعوته كانتو ،الكافرين
  .مجيعا الرسل أفضل هم الذين العزم أويل من

 عقل ال ذراعا اجلسد يكون أن يصلح وال الواحد، كاجلسد واملسلمون
  .له

وال يؤمن بالتدرج وال يعرف الصرب،  الطريق حمتقي الناس وبعض
 ويقيم كلها، شرائعه ويلتزم هكل الدين يقيم أن مؤمن كل على ويوجب

  رسوله وسنة اهللا لكتاب خمالف وهذا قتله، جاز وإال كلها اهللا حدود
 اإلسالم شرائع مجيع بإقامة اليوم األتراك لزمي من كحال العلم، أهل وألقوال

من  وقد نص القرآن على أن بالدهم، يف الفوضى وإشاعة التفجري جاز وإال
 تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وعلى أن املكره معذور، من يكتم إميانه املؤمنني

 أنه وعلم ،الكفر دار يف  النيب دعوة بلغته ومن الكفار وكذلك: "اهللا رمحه
 فعل كما استطاع ما اهللا واتقى عليه نزلأ مبا وآمن به وآمن اهللا رسول

 ،اإلسالم شرائع مجيع التزام وال ،اإلسالم دار إىل اهلجرة ميكنه ومل النجاشي
 امرأة كانت وكما فرعون آل مؤمن كان كما اجلنة أهل من مؤمن فهذا

  .اهـ" السالم عليه الصديق يوسف كان كما بل فرعون
 والسيسي ،الغرب خيدم احلقيقة يف هو األفعال هذه يفجر أو يقر ومن

 الكردستاين، العمال حزب ويعطيها اخلليج دول من املليارات يأخذ الذي
 إرهابية منظمة يساعد وكيف !باستمرار الرز عطىي كيف أدري ولست
 أن مع تفجريات من إسطنبول يف حيدث مبا إعالمه يفرح وكيف ؟شيوعية

 يذهب نم نعم الرز، أعطوه الذين من أي وخليجيني سعوديني القتلى بني من
 الشرعية عقوبته ليست ولكن ،رعزي أعيادهم يف الكفار ويشارك للملهى
 من فهي عقوبته أما عليه، احلجة وإقامة تعليمه ذلك قبل جيب وإمنا القتل،

  .الشرعي القاضي اختصاص
 يف الشمس تعلو كما يعلو مث الشمس تبزغ كما يبزغ اإلسالم وهكذا

 ،علماين الدستور أن مع ،الدين إقامة استعجل أحدا أن ولو الظهرية،
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 كله الشعب قيواف ال قد هو املتحكم ووالربملان ،قائمة العلمانية واألحزاب
 خطأ استعجاله لكان  الدين، وهذا ما أثبته االستفتاء األخري يف تركيا،على

 من نوعا أعلم وال حبرمانه، عوقب أوانه قبل شيئا تعجل ومن ،وعقال شرعا
  .ناضجة مثرته تطلع الفواكه أنواع

ومن يفجر نفسه وحيث الشباب على ذلك إمنا يفطن إىل جانب واحد 
هو قوته الصلبة ويهمل قوته الناعمة اليت هي أخطر وأكثر من قوة الكفر و

اء بينما القوة الصلبة دضررا، فهي كما قال ابن تيمية تستهدف القلوب ابت
تستهدف القلوب تبعا، ونص رمحه اهللا على أن انتشار الضالالت أعظم من 

، فما تبثه العربية مثال أخطر من لو أن ر على بالد اإلسالمااستيالء الكف
  .لطائرات هامجت السعوديةا

ومن العجيب أن نتائج الغلو عكسية، فالغالة حياربون األنظمة للتخلص 
منها كما يقولون، لكن األنظمة الطاغوتية تستفيد من ذلك إذ تقول 

أنت إما قاتل وإما مقتول، فيندفع لقتال الغالة أشد ما يكون، ولو : للجندي
  !كان يف نفسه غري مقتنع قبل ذلك

  .ان القليب والسعي ملعرفة احلق له اعتباره، وال يظلم ربك أحدافاإلمي
، باجلنة له شهد بل نفيل بن عمرو بن زيد سب عن  النيب ى وقد

 وورقة تبع سب عن ى وكذلك ،وأنه مل جيد دين اهللا احلق ولو وجده التبعه
 انا بل تبع مات قبل اإلسالم، وورقة مات قبل ظهور اإلسالم،و، نوفل بن
 يسب كأن ،مفسدة ذلك على ترتب إذا والعزى الالت نسب أن اهللا

|   {   ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   ﴿: فقال تعاىل اهللا عابدوها
 أواخر يف كما وسعها إال نفسا يكلف ال تعاىل واهللا ،]١٠٨:األنعام[ ﴾§   ¨

رآن أن تفعل ، وهل استطاعت امرأة فرعون اليت أثىن عليها القالبقرة سورة
  أكثر مما فعلت؟
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 نظر لألمر من مجيع جوانبه، فلم مينع عبد اهللا بن أيب أن يقول والنيب 
، مع أنه كان يف نفسه كاذبا، فرمبا صدق "اتبعوا هذا النيب"للناس يوم اجلمعة 

  .قوله بعض الصحابة فآمن عن صدق
  ."إن حممدا يقتل أصحابه"وكذا مل يعط الكفار فرصة أن يقولوا 

وقد أخذ بعض اخلوارج على عمر بن عبد العزيز أنه مل يلعن فالنا 
ال أذكر : مىت آخر عهدك بلعن فرعون؟ قال اخلارجي: وفالنا، فقال له عمر

  .إخل احلكاية. أين لعنته
غري القتال ميكن اختاذها، وللمؤمن يف ذلك  حاالت هناككما أن 

  :سلف، منها
 ال "يزيد عن أمحد اإلمام قال كما حنب وال نسب فال احلياد حالة -١

  ".حنبه وال نسبه
: تعاىل قال ،والسنة الكتاب يف كثرت وقد اهللا إىل أمره إيكال حالة -٢

﴿W   V   U   T﴾ ]ديثاحل يف ورد كما) اهللا إىل وأمره: (وقال ،]١٥٩:األنعام 
 ،]٤٠:الرعد[ ﴾º   ¹   «   ¼   ½﴿: ، وقال تعاىل)اهللا على وحسام(

Î   Í   ﴿: تعاىل قوله من ذلك ستخرجن نأ وميكن    Ì   Ë    ÊÉ   È   Ç    Æ
Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï﴾ ]١٣٤:البقرة[.  

 أن بين قريظة  حالة االنتظار حىت يتضح احلال، وملا بلغ النيب -٣
نقضوا العهد أرسل من يتأكد وانتظر اخلرب اليقني وصاحل الكفار عشر 

  .حسنوات وانتظر منهم نقض الصل
  . حالة التوقف وقول اهللا أعلم، كما توقف كثري من السلف-٤

 أن ال ،عليه ونعينه اإلصالح طريق يف هو ملن ندعو أن هو والواجب
 أهلها بعض يسعى بالد يف التفجري حيرم وكما تدمريه، على الغرب نعني

 دبال يف مقيما كان من سيما ال اهللا إىل داعية كل دم أيضا حيرم ،الدين قامةإل
، وقد يباح جلد أحد وتأديبه وال يباح عليه نقره ال ما فيه كان ولو الكفر

  .قتله
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 بقائهم من خري اإلسالم إىل الكفر من الناس نقلأن  ومن اليقني عندنا
  .منطوقًا أو مكتوبا هلم احلق وبيان دعوم يف نتدرج مث الكفر على

 وكذا فيه تدرج ال ام هو القليب اإلميانو واألجرين، األجر بني واتهد
 البيئة تكون أن وهو لكذ ضد حيرم وإمنا ،األعمال من املؤمن استطاع ما
 قيمة له املتسلطون فيجعل له، قيمة ال شاذًا العلماين أو الليربايل ويكون اتيةوم

  .الدول بعض يف تراه كما أراد ما يعمل أن له ويتيحون املنصب ويولونه
وجعل العذاب أألدىن قبل العذاب ، مقدمات شيء لكل اهللا جعل وقد

 دعوته بدأ فقد ، الرسول بينه ما وذلك مراحل دعوة لكل األكرب، وجعل
  .إخل ...مكة فتح مث صاحل مث جاهد مث هاجر مث ا جهر مث سرا

 مل حيطم األصنام وهو يف مكة، بل كان يصلي إىل الكعبة والنيب 
حىت كان عام الفتح فجعلها  صنما، وإمنا حطمها أوال يف القلوب ٣٦٠وفيها 
  .جذاذاً

 الصلييب الغرب يدعمون احلقيقة يف هم مثال تركيا ستهدفوني فالذين
 التركية احلكومة وعن ،"البيزنطيني عاصمة "اسطنبول عن علنا يقول الذي

 إن: فتقول  وليس احلكوميةاملعارضة التركية الصحف أما ،"غانوأرد تنظيم"
  !.جديدة أندلس جعلها يريدون اخلوالد اخلارج يف تركيا أعداء

 من ٢٠ص(" الثانية الصليبية احلرب "كتابه يف "فيفر جون" ويقول
 العواصم مضاجع وأقض املخاوف أشد أثار الذي والبلد" :)العربية الترمجة
  ".تركيا بل اليمن أو  السعودية العربية اململكة يكن مل األوربية
  ".فوبياولإلسالم داللدو العدو تركيا أصبحت: "يقول أن إىل

إذا انطلقت صحوة من أنقرة فقد يكون : "بل قال الرئيس كلينتون
  ، فلماذا حتاربون الصحوة؟"القرن احلادي والعشرون قرن تركيا

ومن املعلوم لكل أحد أن تركيا عمالق ناهض يصنع الدبابات 
، "اجنرليك" رأساً نوويا يف قاعدة ٤٠والطائرات ويستطيع أن يستخدم 

مليونا فضال عن امتدادها اللغوي والبشري خارج ٨٠ا يبلغون وسكا 



 

 

٢٣٧٠ 

 بد أن اجلمهورية التركية املعروفة، دع التاريخ اجلهادي املاضي، ولذلك ال
يستهدفها اإلسالموفوبيون، وبعد االنقالب الفاشل فيها أعلنت القنصلية 

باء، األمريكية يف أضنه أن تركيا أقفلت قاعدة أجنرليك، وقطعت عنها الكهر
  .فهي إذن املتحكمة يف القاعدة

 عام املئة "كتابه يف" فريدمان جورج "قاله ماا قاله فيفرمم وقريب
  .اإلسالموفوبيا؟ مع نيكو أن مسلم يرضى فكيف ،"القادمة

 ،تركيا إىل وهاجروا أمريكا تركوا الذين األمريكيني بعض أعرف وأنا
  .تت املتحدة أفلس الوالياويقولون إن... أفضل فيها احلياة وقالوا

ويعلم املتبعون للسنة النبوية أن بعض الشرع قد تطبقه األجيال القادمة، 
 مل خيرج كل اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإمنا أوصى فالنيب 

  .بذلك أصحابه
 حىت أساليبها وتعددت تطورت قد اليوم السياسة أن أحد كل وليعلم

ما  لتحقيق املسلمني ويدفعون ،يشعر ال من يستخدمون اهللا عداءأ أصبح
W   ﴿: تعاىل قال ،الكبار واملكر االستخباراتية مأجهزمع  ،منهم يريدون

b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X﴾ 
  .]٤٦:إبراهيم[

وكيف يعلم الكفار أن االجتماع السري يعقد يف البناء الفالين وأن 
 القائد فالن، إال بإخبار من عدد احلاضرين كذا، ومنهم الرئيس فالن أو

  !؟حنسن الظن به من املسلمني
اسم  والترك والترك، كاحلبشة قتاله عن منهيون حنن من الشرع ويف

 ارهمثاست الذين املغول ومنه ،كله آسيا أواسط يسكن الذي اجلنس يشمل
 بغداد ودمروا اإلسالمي العامل فاجتاحوا آنذاك املسلمني نيطسال جهلة بعض
 الجتاحوا جالوت عني معركة يف هزميتهم مث اهللا لطف ال ولو ،خلليفةا وقتلوا

  .كلهم املسلمني



 

 

٢٣٧١ 

 فاملقاتلة مسلم كلوكذا  ،املعروفة التركية الدولة مقاتلة اليوم وحيرم
: تعاىل قال ،العظمى وصيته يف احملرمات من اهللا جعله الذي القتل إىل تؤدي

É   È   Ç   ﴿: يقول أن إىل ﴾¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨﴿
Î   Í   Ì   Ë    Ê﴾ ]كمسجد املستهدف هو املسجد كان وإذا ،]١٥١:األنعام 

 املؤمنون إال فيه يصلي ال أنه الغالب إذ أعظم فاملصيبة ،الطوارئ قوات
 يف يقيم كان من به يشعر ما وهذا ،املساجد من لناسل تنفريفالتفجري فيه 

  .بعيدة مناطق
نكرات، بل رمبا كان عدوا ألهلها مؤمنا وبعض املصلني ليس مقتنعا بامل

حال من يكتم إميانه من آل حاله كان رمبايف الباطن، فكيف حيل دمه؟ و
   ورمبا دفعه الفقر ليعمل يف عمل غري مقتنع به؟فرعون؟

وبعض أعمال اإلميان أهم من اجلهاد أو هي جزء منه، كالدعوة 
  .كواحلسبة وطلب العلم النافع، وبر الوالدين وغري ذل

 ذلك وعللوا ،اجلهاد من آكد احلسبة أن على العلماء بعض نصوقد 
 قتله بل ،الكفار يف نكاية بقتله حيصل مل ملن عنه منهيا يكون قد اجلهاد بأن

  !.حني كل يف مشروعة فإا احلسبة أما ،للمسلمني توهني ذلك ويف ،مؤكد
 آكد ووه املال، رأس على حمافظة احلسبة يف أن هذا قوهلم إىل أضف

  .إمجاعا الربح طلب من
ومن أسوأ الظن أن يسول الشيطان لبعض الشباب املندفعني لساحات 
اجلهاد أم خري من الصحابة الذين كانوا يكرهون املوت حبكم الفطرة 

، وانظر كيف ]٥:األنفال[ ﴾g   f   e   d   c﴿: واجلبلة، قال تعاىل
 مء املساكني قد تظهر هلتردد عبداهللا بن رواحة يف معركة مؤتة، وهؤال

احلقيقة إذا رأوا القذائف الصاروخية أمامهم والنريان حتيط م من كل مكان 
واملوت وشيك، ورمبا زين الشيطان ألتباعه هذا االندفاع وجعله نوعا من 

  .متين لقاء العدو الذي انا عنه النيب 



 

 

٢٣٧٢ 

  :تنظيم الدولة اإلسالمية، وتنظيم القاعدة
رمحه اهللا، كما " أسامة بن الدن"ة فأعرف الشيخ أما تنظيم القاعد

 كما ،قرأت ما كتبه ومسعت بعض أشرطته، وأعرف بعض أفراد التنظيم
أعرف الشيخ عبداهللا عزام رمحه اهللا، وهذا التنظيم قابل لإلصالح، وجهادهم 

  ".تورابورا"يف أفغانستان مما يشكرون عليه، ال سيما يف معركة 
الفلسطينية، وال أعلم أم خوارج وإمنا لديهم وكذا اهتمامهم بالقضية 

أخطاء يف ترتيب األولويات، وغلو يف اجلهاد، ومل يفجروا أول األمر يف بالد 
  .احلرمني، بل كان الشيخ أسامة يعترب رجال األمن يف السعودية إخواناً له

على وزير الدفاع يف " أسامة"وملا دخل صدام الكويت عرض الشيخ 
 وهو يأيت -ذكره له- السعودية بسالح مضاد للدبابات حينه أن تزوده

بالشباب من أفغانستان للدفاع عن السعودية ومقاتلة العراقيني لو أرادوا 
  .ال حاجة للقوات األجنبية مطلقا: التقدم للسعودية، وقال له

جبدة وغريها، بين فيها " بن الدن"وله حماضرات كان يلقيها يف مسجد 
  .املي كما يعرفه أو يتصورهالواقع السياسي الع

  .وتنظيم القاعدة اآلن هو من يرد على تنظيم الدولة وأعلم الناس م
ومما يؤخذ على تنظيم القاعدة تسرب فكر مجاعة اجلهاد املصرية إليه، 

 عن اجلهاد، وهو كتاب )عبدالقادر عبدالعزيز(  املتسميواعتماده على كتاب
ىل تنظيم القاعدة بعض أعضاء إل  عنه، كما تسل)إمام شريف (رجع صاحبه

املخابرات املصرية وغريها، وكذلك وجد فيه بعض الغالة بغيتهم، كما أن 
  .لتنظيم القاعدة أخطاء يف التربية واإلعداد ليس هذا حملها

اليت فيها ما هو حق " اجلهاد"ومما يؤخذ عليه إصدار بعضهم لة 
  .وباطل

خمالفاً لسياسة احلكومة اليت  كان رأيي آنذاك -وألسباب أخرى-وهلذا 
  .جتهز الشباب للذهاب إىل أفغانستان، بينما كنت أنا ضد ذهام



 

 

٢٣٧٣ 

من الوفاء الذي تشكر عليه احلركة، وقد  هلم فهو طالبانوأما إيواء 
  .كف مال عمر رمحه اهللا أيديهم عن العمل إال بإذنه

ن وأنا مستعد إلقناعهم ومناظرم بشرط امتناع القنوات والصحف ع
  .الفساد، وإيقاف التهم عنهم

ويل عليهم شروط سأذكرها هلم، علما بأنين لن أتوسط ألحد منهم 
بتسليم نفسه اليوم، فقد رأيت رأي العني أن احلكومة تريد أن تتخذ الوساطة 

q   p   ﴿: جسرا العتقاهلم مع أن بعضهم تاب وأقلع، واهللا تعاىل يقول
{   z   y   xw   v   u   t   s   r}   |   ﴾ ]ولكن ]٣٤:املائدة ،

 وسجنت من سلم نفسه وتعاون مع ،احلكومة خالفت كالم اهللا هذا وغريه
  .احملققني سنني طويلة، وال يزال بعضهم يف السجن حىت اآلن

وعملت ما هو أشد منه إذ أرادت استدراج أسامة بن الدن رمحه اهللا 
ها للمجاهد حممد  من خالل وعود وأماين قدمو،وخطفه يف إحدى الطائرات

  . غري أنه فطن ملا يريدون ومل يسلمهم بن الدن،عمر رمحه اهللا
سيما وأم مل   ال،من حقهم التكرمي ال السجن" تورابورا"وأبطال 

  .يذهبوا إىل هناك إال بناء على فتوى العلماء أن الذهاب فرض عني
 أحدا  فاألمر فيه خمتلف، إذ مل أقابل منهأما تنظيم الدولة اإلسالمية

قط، ومل أقرأ هلم كتابا، وهلذا فسوف يكون كالمي عنه قائما على أساس أنه 
كما يقول اإلعالم الرمسي، أي أنه بكل طوائفه خارجي، وعلى هذا 
االفتراض األسوأ سوف أناقشه استنادا إىل أعماله املعروفة، وإىل ما تنشره 

نه هو الذي فجر، ، بأقناة اجلزيرة عنه نقال عن وكالة أعماق من اعترافات
  .واعتمادا على مصادري اخلاصة إذا أرسلت من عرفم وخرب أمرهم

جاج واهللا يعلم إنين إمنا أريد املصلحة للجميع ال سيما أهل السنة واحلُ
  .ن كافةون واملسلمواملعتمرو

  للحقوبالرجوع إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة أرى هذا التنظيم أقرب
ان، وأنا قد فررت من القضاء ومع ذلك أجدين من الرافضة ومن األمريك



 

 

٢٣٧٤ 

  :مضطرا ألقول بعض ما أعلم، وأحكم مبقتضى ما بلغين فأقول
بكل طوائفه خارجي فعالً كما يقول اإلعالم، إذا فرضنا أن هذا التنظيم 

مل يبلغين أن و حىت أمسع منهم مباشرة،  حكما قاطعافأنا ال أحكم عليهم
 وكشف اظر ابن عباس أهل حروراءأحداً من العلماء ناظرهم كما ن

  .شبهام
واخلوارج على شرهم وفسادهم خري من الرافضة، واخلوارج ال يكذبون 
وال يستخدمون التقية اليت هي النفاق بعينه، والنصريية واإلمساعيلية والدروز 

، ر الباطنية السيما النصرييةشر من الرافضة، بل إن كتب الرافضة تكفّ
ما يسمى إرهابا، وهذا املفهوم ال يتفق مع ما يعنيه به فللمسلمني مفهومهم ع

  .الغرب أو يقوله اإلعالم التابع له
والغرب وهيئة األمم مل يضعوا حىت اآلن تعريفا حمددا لإلرهاب، غري أن 

  .الغرب يرى القذاة يف عني املسلم وال يرى اجلذع يف عينه
ونين به، ولكين ال وأنا أعلم كثرياً مما يقوله هذا التنظيم عين أو يتهم

، -كما أوصانا بذلك السلف-أن أطيع اهللا فيه بأعامل من عصى اهللا يفَّ إال 
 وأعفو وأصفح عن احلق الشخصي مهما ومنهجي الدائم هو العدل واحلق

وقد كان رسول اهللا . كان، أما األخطاء الشرعية فأقول فيها ما أرى أنه احلق
رم اهللا غضب أو جاهد، وهو  ال ينتقم لنفسه قط، فإذا انتهكت حما 

  .، ونسأل اهللا أن يعينين على ذلكقدويت كما أرجو
، فأسأل ]٤٠:الشورى[ ﴾¢   £   ¤   ¥   ¦   §﴿: وقد قال اهللا تعاىل

  .اهللا تعاىل األجر
اللهم : ( نبيا شجه قومه فمسح الدم عن وجهه وقالوقد حكى النيب 

 ، تعاىل يف سورة يس من كتابه، كما ذكر اهللا)اغفر لقومي فإم ال يعلمون
: قصة مؤمن آل ياسني الذي يقال إن امسه حبيب النجار، فقال جل شأنه

﴿Î   Í   Ì   Ë   ÊÉ   È   Ç﴾ ]وقال تعاىل]٢٦:يس ، :﴿   [   Z
j   i   h   g   f   e    d   c   b   a    `   _^   ]   \ k﴾ 



 

 

٢٣٧٥ 

  .]٣٤:فُصلَت[
اإلسالم ابن تيمية الذي كتب من وممن قرأت أنه عفا عمن ظلمه شيخ 

 أو فال أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبِه علي: "سجن االسكندرية يقول
ظلمه أو عدوانه، فإين قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب اخلري لكل املسلمني، 
وأريد لكل مؤمن من اخلري ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم يف 

 حبقوق اهللا فإن تابوا تاب اهللا عليهم، وإال حل من جهيت، وأما ما يتعلق
، وهذا هو موقف الشيخ رمحه اهللا لو عاش وقرأ لبعض "فحكم اهللا نافذ فيهم

  !!املفترين اليوم، وأنه ليس سلفيا
صفح أعفو وأبل من الغالة أو اجلفاة، رد على أي مفترٍ أومل ولن 

: لذي توعدهم اهللا بهتوقع هلم العقاب من اهللا إن مل يتوبوا، ومن العقاب اأو
\   ﴿:  كما قال تعاىل،الذلة والغضب يف هذه احلياة الدنيا    [   Z   Y

h   g    f   ed   c    b   a   `   _ ، ]١٥٢:األعراف[ ﴾[   ^   
  ".هي واهللا لكل مفترٍ إىل يوم القيامة: "قال بعض السلف

أن كفى باملرء نصرة من اهللا "وحسبه هؤالء قول من قال من السلف 
  ".يرى عدوه يعمل مبعصية اهللا

إن املظلوم ينتظر النصر والظامل ينتظر : "وقول القاضي شريح رمحه اهللا
  ".العقاب

هو عندي جمرد " اإلعالم الرمسي"وما يقوله خصوم الدولة اإلسالمية يف 
دعوى ال أصدقه كله وال أكذبه كله، وعندي أنه ال بد من السماع من 

عادالً، فهكذا أمر اهللا تعاىل عبده داود، وهذا الطرفني لكي يكون احلكم 
  .يتأكد يف زمان كثر فيه االفتراء والظن الكاذب

وإمنا وقع داود عليه السالم يف الذنب ألنه حكم بعد مساع دعوى 
املدعي قبل أن يسمع خصمه، إذ قد تكون املئة نعجة كلها للمدعى عليه، 

وحنن إلسرائيليات، ، ودع عنك ا)ص(وهذا هو ظاهر اآليات يف سورة 
.  وحنن متبعون ولسنا مبتدعني،مون بالكتاب والسنة ولسنا حاكمنيوحمك



 

 

٢٣٧٦ 

ن إعالن إ: -وهو حق يف نظري واجتهادي-آلن وكل ما أستطيع قوله ا
ن إ و وإن كل مسلم معصوم الدم،اخلالفة من االستعجال الذي ينا عنه،

،  خطأ القتالقبللدعوة حترير احملافظات احملررة يف بالد الشام باطل، وأن ا
وأن هذا التنظيم ليس شيئاً واحداً بل هو أقسام خمتلفة، وال أنصح أي شاب 

  .أن يذهب إىل هناك
 أن يقاتل - للرجاءإن كان فيه من يستجيب-وأرجو من هذا التنظيم 

اليهود ليجد املسلمني كلهم معه بإذن اهللا، فاليهود هم أشد الناس عداوة 
 ،الغرب ما استطاع وال يستعديهمن د ب اهللا، وأن حييللذين آمنوا بنص كتا

بل يدعوه ويصرب على األذى يف سبيل ذلك مهما كان، فتلك هي سنة اهللا 
، كما أدعوهم أال يفجروا يف بالد احلرمني وهي منهج األنبياء الكرام مجيعاً

  .وال يف بيوت اهللا، فاملفسدة بذلك متحققة
لقيام اخلالفة، وأن اليهود والنصارى وال يعين هذا أننا غري مشتاقني 

  .ليسوا أعداءنا
ن قَومإذا كنا ال ميكن أن حنارب كل دولة أو : " أو أشرتل قلتب
 فلماذا ال نعلن أن أية دولة أو -وهذا هو الواقع-  كل والية أمريكيةنفجر يف

انتمى وال نفجر فيها وال نقتل أحدا والية ال حتاربنا فنحن ادا وال حنارا، 
وحينئذ سوف نرى كثرياً من الدول الغربية والواليات األمريكية تعلن إليها، 

 احلكومات اليت تأمتر بأمر اليهود يف فال يبقى إالاهلدنة معنا كما أظن، 
، يسحب البساط من حتت أقدام  السياسة الشرعيةوهذا جزء من" الغرب

  .الغرب ويثري االختالفات بينه
   Á   Ë   Ê   ÉÈ   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â﴿: واهللا تعاىل يقول

Î   Í   Ì﴾ ]١٩٠:البقرة[.  
 أو يدعو إىل إقامة األضرحة يف املعالة ،أما من كان يؤمن بوالية الفقيه

 يف أرضه السيما رافضة الفرس وإذا استطعنا غزوناه فنعلن عداوتنا له ،والبقيع
اوة أن نفجر يف لعدل  الشرعي ترتيبال وليس من العدل وال من ،"إيران"



 

 

٢٣٧٧ 

  .بعضهم كما يفعل "طهران" و"قم"ونترك وأا الكويت والدمام 
ولكون اخلوارج ال يكذبون يروي عنهم بعض األئمة ومل يرووا عن 

 أو يطلبون من أحد من الرافضة قط، فالرافضة يكذبون على رسول اهللا 
ل فالن ، وإذا قال إمام معترب من أئمة اجلرح والتعدياحملدثني الكذب عليه

  .رافضي وثبت ذلك ترك العلماء كل حديثه
" عمران بن حطان"واإلمام البخاري رمحه اهللا يروي يف الصحيح عن 

  .وهو من اخلوارج املعروفني
رزاق عن ، بل قال كما روى عبد الوأهل حروراء مل يكفرهم علي 

وهذا قول ،  والصحابة الكرام على الصحيح)من الكفر فروا(احلسن بن علي 
وكذلك سائر الفرق املخالفة ال نقول إن كل يخ اإلسالم ابن تيمية فيهم، ش

واحد منهم يكفر بعينه، وإمنا نعتقد التفريق بينهم ونبني ما وقعوا فيه من 
الضالل ونكل أمر آحادهم إىل اهللا، وإمنا يكفر بعضهم ببعض املقاالت مثل 

عض الرافضة قول بعض اخلوارج إن سورة يوسف ليست من القرآن، وقول ب
إن القرآن حمرف، وحذَّر املسلمون من مقاالت الكفر ال سيما ما كان من 
فلسفة أمم الشرك كاليونان واهلنود والبوذيني والفراعنة والبابليني، دون 

  .املعني من املعتزلة مثالاحلكم بكفر 
وأنا مستعد ملناظرة هذا التنظيم إذا أتاح أهل الشأن له أن يأيت إىل مكة، 

وحنن نقول  أنا ال أستطيع الذهاب إليهم، وبنفس الشروط السابقة، ألين
ونعتقد حسب عقيدة أهل السنة واجلماعة أن املسلم وإن أخطأ أو ابتدع أو 
غال خري من املشرك أو الكافر، وهلذا ال جيوز التحالف مع الكفار لقتال 

 مما  بل حنارب الكفر أكثر،املسلمني، فال نتحالف مع أمريكا وال غريها
  .، هذا بالقتال وهذا باجلدالحنارب الغلو

 ولنا ،لني ولنا اخلطة واملبادرة اضطررنا حملاربة أحد نقاتله مستقوإذا
القيادة، ولنا أحكامنا الشرعية اليت ال يشاركنا فيها أحد، ومنها أخالقنا يف 

  .احلرب
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حنن أمة متميزة حىت يف أبسط العادات االجتماعية، كشرب الشاي و
  !فنحن نشربه حارا، واألمريكان يشربونه مثلجامثال، 

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا أن بعض الرافضة ذهبوا إىل 
 !بالد املشركني فأسلموا، وكوم مسلمني مبتدعة خري من كوم كفاراً

ال جيوز لذلك  أن الرافضة شر من اخلوارج، وكما ذكر يف مواضع كثرية
 ، أو ضرورة ترك الفتنة املذهبيةجة الوحدة الوطنيةالسكوت عن الرافضة حب

، كما فعل اإلمام أمحد وال أي حجة، بل جيب معاملتهم بالعدل والعلم
  .واإلمام عثمان بن سعيد الدارمي، وابن تيمية وابن عبدالوهاب

ظلمة خري من الذي فيه نور و: "وقال شيخ أإلسالم يف موضع آخر
  ".الذي ليس فيه إال ظلمة

 اليهود والنصارى يف عزير وعيسى أشد مما غال اخلوارج، قال وقد غال
 ﴾t   s   r   q   p   o   n   m   l   k﴿: جل شأنه

  .]٣٠:التوبة[
  .]٧٧:املائدة[ ﴾"   #   $   %   &   '﴿: وهلذا قال جل شأنه

إرهابيا، " املوت ألمريكا"من شعاره كل والغرب اليوم ال يصنف 
 أهل السنة فقط، وكذا الذين يضعون املسدس فاإلرهاب عندهم حمصور يف

فوق رأس أردوغان ويقولون اقتلوا أردوغان، وهذا يف املطارات والفنادق 
  .الغربية وغريها

 لكن جيعلونوهذا أحد األدلة على أم إمنا يريدون اإلسالم يف احلقيقة، 
  .ستارا لذلكاإلرهاب 

ة أنفسهم، وإسالة كما أم ال مينعون مقدمات اإلرهاب كلطم الرافض
، حىت أن أطفال "أحفاد قتلة احلسني"الدم من رؤوسهم وتسميتهم أهل السنة 

الرافضة يتعودون على رؤية الدم من الصغر، فكيف ال يقتلون القرشي أو 
  الزهراين وكل رجال األمن يف العوامية؟

حاور الغالة من حياور بعض املشايخ اليهود والنصارى، فكيف ال يو
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 وال تكون عالقات مع "العبادي" وكيف تكون هناك عالقات مع ؟املسلمني
؟ وملاذا ال يكون اإلعالم الرمسي على األقل مثل البنتاجون الدولة اإلسالمية

 وأن  كما مسته إيران،األمريكي؟ فالبنتاجون يعترف بأن احلشد الشعيب شيعي
الم ، وهذا ما ال صوت له وال صدى يف اإلع، وهكذامظلومونأهل السنة 
، بل هم هنا وال يف قنوات الروتانا" العربية"وال يف " إم يب سي"هنا، ال يف 

  .يتعمدون أال يذكروا الشيعة جمرد ذكر
وال ريب أن الدماء أمرها عظيم، وأن املرء ال يزال يف فسحة من دينه 
حىت يصيب دماً حراماً، وأن موسى عليه السالم قال عند قتله القبطي الذي 

:  لكنه مل يكن مستوجبا للقتل وميكن دفع شره مبا دون ذلكفراًكان عدواً كا
﴿   `_   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   QP   O   N   M

d   c   b   a﴾ ]١٦-١٥: القصص[.  
   عن ترويع املؤمن وسبابه فكيف قتله؟وى النيب 

 املقتول ال عبد اهللا وأمر إذا وقعت الفتنة أن يكون اإلنسان عبد اهللا
  .القاتل

والغرب اليوم يقول إن االشتراكية الفابية أقرب للعقل من املاركسية 
  .احلمراء

:  أن يقاتل يف الفتنة امتنع وقالوملا طلبوا من سعد بن أيب وقاص 
وهذا مسلم فال فاقتله ال أقاتل حىت تأتوين بسيف له لسان يقول هذا كافر "

  ."تقتله
:  ملا رأى ما جرى بعد صفنيمنني علي بن أيب طالب وقال أمري املؤ

وعبداهللا بن عمر، ) أي سعد بن أيب وقاص(هللا در مقام قامه سعد بن مالك "
، وكان سعد "إن كان خطأ إن خطبه ليسري، وإن كان صوابا إن أجره لكبري

  .وابن عمر ممن مل يشارك يف القتال
لقتال، كما أن العفو خري وقد ثبت يف السنة املتواترة أن الدعوة قبل ا

  اليوم أن أكثر أهل العراق والشامومن املعلوم لدى كل أحدمن العقوبة، 
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، وقد غيبهم البعثيون عن اإلسالم جهال جيب تعليمهم ودعوم قبل قتاهلم
إسالم أستاذ جامعي يف موسكو أحب إلينا من قتل جنرال عندنا أن ، وكثريا

 الغلو رجعوا، بل رجعت مجاعات ، وكثري من أهلكافر يف الشيشان
بأكملها، وهذا من الشجاعة يف احلق، ونرجو أن يستمروا يف طريق الدعوة، 
وإذا قاتل املسلمون يف سيناء جيش السيسي الذي رضي أن يكون غرقدا 

  .لليهود فذلك مفهوم، ولكن قتال اليهود أوىل
من هو الكافر ال يقتل رد كفره، فمن الكفار ينبغي أن نعلم أن و

، وقد بني ذلك شيخ يقاتلونمعاهد أو ذمي أو غري حمارب، وهؤالء ال 
 كما بني أحكام الذميني ،"الصارم املسلول"اإلسالم ابن تيمية يف كتابه 

  .واملستأمنني تلميذه ابن القيم رمحهما اهللا تعاىل
ومن الكفار من ال جيوز استهدافه أصال، كالشيخ اهلرم، والطفل 

ان يف الصوامع، وهكذا، وهؤالء حيرم قتلهم استقالال، وإمنا واملرأة، والرهب
  .يقاتلون تبعا أو إذا كانوا يعينون على قتل املسلمني

ومعلوم أن املعاهد ) من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة: (وقد قال 
  .كافر

 تراعى املصاحل واملفاسد وحييد من ميكن حتييده، ومن ى حالويف كل 
 ال نقاتلهم، وكم جر ن قتاهلم أو استثارم كالترك واحلبشة عرسول اهللا 

 باستثارة جنكز خان؟ واحلبشة هم على املسلمني من البالء خمالفة النيب 
الذين يهدمون الكعبة آخر الزمان، وقد يقاتل املرء مث يندم على القتال كما 

  . وأبو وائلفعل علي 
بالتوازن التام،  املعصومةقضى على الغلو وعلى سفك الدماء وإمنا ي

  ".نيب امللحمة"أيضا وأنه " نيب الرمحة "أن النيب واالقتداء املطلق واإلميان ب
، لاك القتو أرحم الناس، وهو أيضاً أشجع الناس، وهو الضحوهو 

، وال بد لكل مسلم من الدخول يف فيجب أن يكون هوانا تبعا ملا جاء به
©   ﴿:  وال نكون كاليهود الذين قالوا،الدين كله واإلميان بالكتاب كله
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±   °   ¯   ®   ¬   «   ª﴾ ]٤١:املائدة[.  
 وأطلقنا الدعوة من وإذا أظهرنا أحكام اإلسالم بالعدل واحلق والتوازن

 ضعف الغلو، وقل اندفاع الشباب إىل املنافذ واملطارات لكي يلتحقوا ،أغالهلا
 فقط مع أن ذلك رمحة، وال نتحدث عن جانب ال-كما يظنون-باجلهاد 

حق، ولكن ليس وحده، أو حسب فهمنا له، وال نتحدث عن منهج 
الوسطية بغري علم، بل نتحدث عن االعتدال بالتوازن حسب فهم السلف 

  .الصاحل هلما ال حسب املفهوم األمريكي
وأعظم اجلهاد هو اتباع منهج األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، وهذا 

، دثنا عن سريم وحيام، وأفضلهم مجيعا حممد كتاب اهللا تعاىل حي
وأفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر كما يف احلديث، والدعوة إىل 
اهللا كلها خري، فإما أن يهدي اهللا من يشاء أو تقوم احلجة على املعاند 

  .وكالمها خري
وأن يدير أعىت اآلالت ) أي مقاتال(ويستطيع كل أحد أن يكون جماهداً 

أما العلم فال يستطيعه كل أحد، بل طالبه . حلربية وأصعبها يف أيام أو أسابيعا
: منهومان ال يشبعان: (منهوم ال يشبع منه حىت يأتيه املوت، كما قال 

من احملربة : "ومن درر كالم اإلمام أمحد رمحه اهللا، )طالب علم وطالب مال
ف والناهني عن املنكر يف  العلم واآلمرين باملعروةكما أن طلب ،"إىل املقربة

 والذهاب لبالد ال يعرفوا، بل إن الواحد قد  ال ينبغي تركه،جهاد عظيم
يفعل بذكائه ما ال تفعله اجليوش، فانظر كيف استطاع نعيم بن مسعود 

  .تفكيك التحالف بني بين قريظة واملشركني
ديث ومما ينبغي العلم به أن القتال ال يعين القتل دائما، بل صح يف احل

فإن أىب : ( فيمن مير بني يدي املصليإطالقه على مطلق املدافعة، كقوله 
، كما يطلق يف القرآن على ما دون القتل كما يف قوله تعاىل عن )فليقاتله

، وقد ]٦١:األحزاب[ ﴾ Ã   Â   Á﴿: املنافقني والذين يف قلوم مرض
  .يكون ذلك بنفيهم وتغريبهم وإخراجهم
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  .أي ضربته ضربا شديدا" أعطيته قتلة"وهلم ومن فصيح العامة ق
 أو النصريية فذلك خري، وال نشارك حنن يف  الغلو الرافضةَوإذا قاتل أهلُ

القتال حتت قيادة الغالة، ومن الغش الذي ينا عنه أن ندعو إىل التعايش بني 
كل إنسان أيا كان ل حنن نريد احلرية واألمناملذاهب، وال جيوز أن نقول 

 وملاذا ال نقول وزير اخلارجية السابق هنا، وهذا ما مسعته بنفسي من ،"مذهبه
 إضافة إىل اليهود  األديان الباطلةذلك ومن ؟للمذاهب الباطلة هذه باطلة

البهائية، والقاديانية، والنصريية، و والنصارى واوس وعباد األصنام والصابئة
 مشكلتها اقتصادية ، أما إيران فليستواإلمساعيلية، والدروز، والروافض

شكلة لكنا املتتمثل يف العوز واالنكماش االقتصادي، ولو كان ذلك وحده 
  . منهاحنن أجدر ا

 بل نعلّمه ونقيم احلجة عليه ،ومن حق اجلاهل علينا أالّ نبادر بتكفريه
 وأصحابه الكرام، وإذا سألك أحد عن حكم ، وهذا ما فعله النيب أوال

 والواجب ،، كما أنه ليس كل خمطئ مرتداًيعلَّماجلاهل فقل له حكمه أن 
`   a   ﴿: علينا هو أن نبني له ما أخطأ فيه بالدليل، وقد قال جل شأنه

l   k   j    i    h   g    f   e   d   c   b﴾ ]وقال، ]١١٥:التوبة :﴿   w
¡   �   ~   }   |   {   z   y   x﴾ ]واهللا تعاىل ]٥:األحزاب ،

 من الصحابة فحلف بالالت والعزى، وال من جارى مل يؤاخذ من أخطأ
  ."زيد بن حممد: "العرف العريب اجلاهلي فقال

  .وقد نكون حنن املخطئني وقولنا هو املرجوح
توا اإلميان قبل القرآن، و وأوالصحابة الكرام بدأوا الطريق من أوله،

، واهللا وأنزل اهللا عليهم اآليات عن اآلخرة واجلنة والنار قبل آيات األحكام
  .تعاىل قدم الوفاء باملواثيق على النصرة يف الدين ملن أسلم لكنه مل يهاجر

وكثري مما تراه أنت حراماً قد يراه غريك حالالً أو مكروهاً إما لدليل 
 شيخ آخر، وفوق كل ذي علم اجتهادعنده أو فتوى أو مذهب آخر أو 

  ".إال البالغإن عليك "، فما عليك إال أن تبني له الراجح لديك عليم



 

 

٢٣٨٣ 

 أراد أن يلقي القنابل  من املنطقة الشرقيةوقد بلغين أن أحد الطيارين
ته السلطات، وقالوا له إن العدو هو داعش  فمنع"قرداحة"على بشار أو 

، وأظنهم سجنوا الطيار مع قوهلم إن نظام بشار فقد شرعيته إذن فما "فقط"
  ذنب الطيار؟

 وأولوا !!يريدون إسقاط بشارواألمريكان اليوم يصرحون بأم ال 
 ائيا من واختفى" املوت ألمريكا"يران شعار عداوم إليران كما أولت إ

  ".صحيفة كيهان"
وهكذا العالقات الدولية تتبدل، والسياسة األمريكية تتلون، فال تنخدع 
باملظاهر واملالسنات والتهديدات اللفظية، وال بأن أمريكا رمت مطار 

  .هاالشعريات بصوارخي
وقد دمر اجليش األمريكي متحف بغداد وأحرق املكتبات العامة وقتل 

ر بعض الناس متحف املوصل املاليني من املدنيني ومل تقم ضده ضجة، وملا دم
 ومتاثيل قرية منرود، قيل هذا إرهاب وحتطيم للتراث الثقايف -إن صح ذلك-

  .اإلنساين
اهللا البجلي وخالد بن  أرسل علي بن أيب طالب وجرير بن عبدوالنيب 

الوليد لتدمري األصنام وتسوية القبور، فهذه عقيدتنا جناهر ا وال خنفيها 
، كما نشكر البلديات يف تركيا حني تضع لوحات إرشادية على خشية الناس

  .املقابر، وهذه مقدمة ال بد منها
وكل متثال ال بد من حتطيمه كما فعل خليل اهللا، أو كما أمر جربيل 

م أو حيمي  أن يقطع رأس التمثال فيكون كالشجرة، وأما من يعظِّ النيب
  فهو خمالف ألمر اهللا ورسوله بال ، يف الرياضاحملفوظ اآلن" نسر"الصنم 

كما يقول بعض " تراث ثقايف"وليس هذا . ريب وجيب تنبيهه إىل ذلك
وقد  ، ورمبا عبدوها ولو بعد حني،اجلهال، بل هو وثنية جديدة ودعوة إليها

م الساعة حىت تعبد فئام من أمته األوثان، وحىت تلحق وال تق( أنه أخرب 
، )طائفة منها باملشركني، وحىت تضطرب إليات نساء دوس على ذي اخللصة
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 بنت معبداً ا إذ،ومن هذه الوثنية اجلديدة السكوت عن دولة اإلمارات
صدر من هيئة ، ومل يللهندوس وإبقاء العالقات معها وكأا مل تفعل شيئاً

  . مع أن عبادة غري اهللا أعظم من التفجري،كبار العلماء بيان بشأا
ومما هو مقرر يف الشريعة الغراء أن الكتايب خري من عابد األوثان فكيف 

  ؟ الذي هو خري من كليهماباملبتدع
هم الشهود لديننا، ولذلك  وقد ذكر ابن اجلوزي أن أهل الكتاب

وباملالئكة م يؤمنون بالكتاب من شهادم أ ويتركهم املسلمون باجلزية،
، وينقلون إليها الوثين الذي يعبد األصنام، خلإ..وبالوحيوبالنبيني السابقني، 

  .وهذا خطوة إىل اإلسالم
وجيب على العلماء أن يكون فيهم من يتخصص يف السياسة الشرعية، 

الن وعالن من وهذا من الكمال الذي نطلبه لعلمائنا، وال يصح أبدا تركه لف
  .، وإذا كان لدى الساسة معلومات وآراء فليكتبوها ألهل العلمالساسة

 رجع -وكانوا خوراج صرحاء- أهل حروراء وملا ناظر ابن عباس 
 للحوار مع تنظيم الدولة ،منهم الكثري، وأرجو أن يوفق اهللا مشاخيننا األفاضل

لى أيديهم اخلري اإلسالمية املتهم بأنه من اخلوارج، وأن حيقق اهللا ع
وحياوروم بكل حرية، وال خيضعون لغري الكتاب والسنة، وال يتبعون إال 

  .احلق أينما كان أي سواء وافق السياسيني أو خالفهم
وإمنا ينفر الشباب من اللجان اليت تأتيهم يف السجون، أو حيابوا ظاهرا 

  .فقط لعلمهم أن احلكومة وراءها
 أحد موثوق يف وعده بأم سوف وكثري من الشباب إذا وعدهم

لون كما عامل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب اخلوارج سوف يرجعون، يعام
ملال، وأال مينعهم مساجد  بأالّ مينعهم حقهم من بيت االسيما وعده 

 وإذا كان هؤالء الشباب موظفني وجب عودم إىل أعماهلم .خلإ...اهللا
  .نفسها

 كما عاد األخ قتلوا ويسجنوا لعادواأالّ يق بصدوأظن أم لو وعدوا 
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 وكل من تاب قبل القدرة عليه عبدالعزيز الشنربي عن املعارضة،الشريف 
w   v   u﴿: وجب العفو عنه كما قال تعاىل    t    s   r   q   p﴾ 

ومن حقهم أن يشكروا على جهاد الكفار وعلى عودم للحق، ، ]٣٤:املائدة[
 جيوز سجنه وال ليوم واحد، وإذا أعطى ما يعلم من وكل من سلّم نفسه ال

  .، مع الشكر واإلشادة اإلعالمية به وجب أن يعطى اجلوائز واملالاألخبار
وقد سلَّم نفسه عن طريقي بعض من كان من تنظيم القاعدة، ولكنهم 
سجنوا سنوات طويلة، واهللا تعاىل شرع العفو عمن تاب قبل القدرة عليه 

  !فسه هلمفكيف مبن سلَّم ن
 وأتاح مناظرة اخلوارج بالكتاب وملا عدل عمر بن عبد العزيز 

  .والسنة، مل خيرج منهم عليه أحد
وإمنا خرج من خرج وغال من غال وفجوانتحر من انتحررر من فج  

 وإن تابوا وعادوا، فلماذا ألن التعذيب الشديد والسجن الطويل ينتظرهم
 مع ،مردارات األمنية أعطي وساما وكُ، والغريب أن أحد مديري اإليعودون؟

بعض ه عذَّب بعض السجناء، و ومع أن،أن بعض السجناء فروا من سجنه
، ، واعترف مبا مل يفعل رأيتها بنفسيالسجناء ال تزال عليه آثار التعذيب

 ومع أن ذلك املدير وقالوا لوزير الداخلية يف حينه أمل يرفعوا لك اعترافاتنا؟
، ويأمرهم باستقباله إذا قدم أو سافر متشبها لني يف إدارتهكان يستعبد العام
علينا أن نؤمن آلل فالن البنات ":  وقال هلم بصريح العبارةيف ذلك بامللوك،
، وكان يتجسس على املكاتب العقارية وعلى كبار "البلدمث حنكم حنن 

م هذا ولست أدري كيف يكر.  فإن مل يتب إىل اهللا فليبشر بانتقام اهللا.التجار
  .ارم وال حياكم

وسجنهم وتعذيبهم ) األفغان العرب(أما تسمية من جاهد يف أفغانستان 
وهل ذهب أحد منهم إال ملا قيل له إن اجلهاد هناك فرض عني . ال جيوزف

، أي أن املشايخ واحلكومة على علم بذلك، بل وأعطي تذكرة خمفضة
نية، وكانت أمريكا حينها شجعوا عليه، وكانت املساجد جتمع التربعات عال
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، فكيف ترضى "ستنجر"تستقبل قادة اجلهاد األفغاين وتعطيهم صواريخ 
  .لرضاها مث تغضب لغضبها

، وهم يظنون أنه ال  الدولةنصح بذهاب أحد إىل تنظيمأ أين الوأعيد 
 ورمبا بادروا بإعطائه سيارة مفخخة من يتجسس عليهم،يأيت إليهم إال 

  .بغرض التخلص منه
ينه، بل جيب الصرب  ال جيوز ألحد أن يرسل أحداً ويتحمل عنه دكما

على البالء وترك االستعجال، ومن كان يف جهاد كاآلمرين باملعروف 
أو جياهد والناهني عن املنكر أو كان يف مكان أفضل كمن يقول كلمة احلق 

، وكذا من ينكرون املنكرات على مواقع التواصل اليهود فال يغادر مكانه
  .جتماعياال

الرافضة وقوات ومن أخطاء هذا التنظيم أنه يعطي املربر ليضرب 
ويف هذا أعظم خدمة !  السنية واملدن السنية كما نرىالعشائرالتحالف 

  .ألعداء السنة يف العراق وبالد الشام
حنن : وقد قابلين من كان مسؤوال كبريا أيام صدام حسني، وقال

داد بأننا إرهابيون داعشيون، وكذلك متهمون اآلن من قبل احلكومة يف بغ
  !!متهمون من قبل التنظيم بأننا مرتدون

وقد اجتمعت قوات التحالف الذي يضم أكثر من ستني دولة، وما 
يزيد على أربعني من امليليشيات الرافضية يف إيران والعراق وغريها لقتال أهل 

لة وبعضهم السنة يف الفلوجة، بذريعة وجود مخسمئة مقاتل من تنظيم الدو
  .يقول إم أكثر من ألف

وعلى كل حال ال جيوز قتل الربيء كافراً أو مسلماً، بل نرى أن احلوار 
الصريح الصادق هو احلل مع كل غالٍ، وإذا كان الكافر ذمياً وجب علينا أن 

 التابعني بعض أعوان السلطان جير رجالً أحدندفع عنه ما استطعنا، وقد رأى 
فما كان من التابعي ، فأىب الشرطيم الشرطي أن يطلقه، ، فكلمن أهل الذمة

 وأنا ال ختفر ذمة حممد : " وقال،ص الذمي بالقوة وخلّ،إال أن ألقى كساءه
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 وهذا من عدل اإلسالم، وانظر كيف كتب شيخ اإلسالم إىل ملك "!حي
، فميف باملسلم الذي يسمى متخلفا؟ هكذا قربص بإطالق سراح أهل الذمة

  ؟يعامل شرعاً
وال ريب أن فروض األعيان تكثر وتتزاحم، والواجب حينئذ البدء 
باألهم، وقد عاىن من ذلك أئمة السلف، ومنهم اإلمام سفيان الثوري الذي 

ه أهم وهو إصالح ا مبا ير سفيان، وبدأ"إذا انبثق البحر من يسكّره": قال
هم، حال السالطني، وملا مل جيد معهم كالمه ومواعظه حرم الدخول علي

  .واختفى عنهم
  :وهي مشكلة عويصة قدمية قال عنها الشاعر العريب

  فما يدري خراش ما يصيد  تكاثرت الظباء على خراش 
  .فحىت يف حالة كون اجلهاد فرضا جيب أن يقدم عليه ما هو أهم منه

املرجع عند وحنن خنتلف مع الغالة والفرق الضالة قدميا وحديثا، ولكن 
، وليس رأي فالن أو سياسة عالن، بل سنة رسوله الرتاع هو كتاب اهللا و

جيب أن يرجع إىل كتاب اهللا كل سياسة وكل قول، وأقوال الساسة يستدل 
  .عليها وال يستدل ا

نسبون للغلو، وضرورة احلوار وإمجاال أرى ضرورة التفريق بني من ي
الصريح معهم، وضرورة العفو عمن تاب قبل القدرة عليه، وضرورة إعادة 
من رجع منهم إىل عمله نفسه، وسلوك منهج آخر غري احلل األمين، وعزل 
احلاضنة الشعبية عنهم، بإصالح اإلعالم وقول احلق، وبيان ما يترتب على 
الغلو من املساوئ، وإكرام من يعترف خبطئه أو يسلم نفسه، وال جيوز ظلم 

وز تقويله ما أحد ال كافر وال مبتدع، وال أي إنسان مسلما أو كافرا، وال جي
  .مل يقل، أو حتميله وزر ما مل يفعل

وقد سبق أن حذرنا احلكومات والشعوب من سلوك املسلك اخلطأ يف 
املوقف "التعامل مع تنظيم القاعدة، وذلك يف الرسالة اليت جعلنا عنواا 

 ونشأ تنظيم الدولة ،، ولكن اخلطأ تكرر" سبتمرب١١الشرعي من أحداث 
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اعدة إىل جانبه محامة سالم، وإذا استمر احلال على الذي أصبح تنظيم الق
هذه الوترية فرمبا ينشأ تنظيم يرى املراقبون واحملللون أنه أخطر، وهكذا، كما 

 قتل من قالوا إنه رافضي وقتلوه حتت التعذيب يف -وهللا احلمد-أنين أنكرت 
 ، فالرافضي ال يقتل وإمنا يعزر تعزيرا بليغا، والقتل من"احلائر"سجن 

  .اختصاص احملاكم وليس من اختصاص املباحث
إمنا ) التحالف الدويل حلرب اإلرهاب(وحسبك اآلن أن ما يسمى 

حيارب املسلمني أهل السنة، وكأن اإلرهاب الرافضي يوزع احللوى 
  !والورود

، مع أن طائرام تدمر حلب "داعش"ويزعم الروس أم إمنا حياربون 
 "محيميم" بقاعدة "داعش" أحد، وما عالقة اليت ليس فيها من تنظيم الدولة

  مثال؟ وباألسطول الروسي يف طرطوس؟
ويزعم حزب الالت أنه إمنا جاء إىل سورية حلماية املراقد، فأي مراقد 
شيعية يف حلب ومشال بالد الشام، ومن قال بشرعية تلك املراقد من العلماء؟ 

لسنة؟ وقتل أو على مساجد أهل ا" يا حسني"وهل تتضمن محايتها تعليق 
  دهس من يسمون حفدة قاتلي احلسني؟

العمل الصاحل :  أعماال هي أفضل من قتال الكفار، ومنهاوقد ذكر 
  .يف العشر، ومنها ذكر اهللا

  .وميكن اجلمع بينهما بأن يقاتل املسلم الكفار وهو ذاكر هللا تعاىل
ه وليس اجلهاد باليد جهادا أصغر كما تزعم الصوفية، بل اجلهاد من

  .وهكذا.. فاضل ومفضول، وواجب وتطوع 
وقتال الكفار واجب كفائي، إذا قام به بعض األمة سقط عن اآلخرين، 

، وابن كثري "زاد املعاد"ويكون فرضا على الكفاية، صرح بذلك ابن القيم يف 
  .]٧٧:النساء[ ﴾Z  Y  X   ]   \   [   ^   _﴿: يف تفسريه ال سيما عند قوله تعاىل

، وأضرابه "خلفان" كالم وترك اهللا كتاب اتباع ورةكما نرى ضر
  .والتصنيفات املدعاة الظنون حماربة من بدال اجللية احلقائق ذه واالشتغال



 

 

٢٣٨٩ 

 صنف وهم هلم، وزين أمهلهم مهما منهم اهللا ينتقم سوف واملفترون
 ومل ،]٤:املنافقون[ ﴾Æ   Å  Ä﴿ : عنهمتعاىل اهللا الق من املنافقني الذين

  .قط املشركني أو الكتاب وأهل اليهود حق يف ذلك انهسبح يقل
ولذلك مل  اخلفية األعمال وليس علناً يقال ما يشيع بينهم عادة والناس

 يقال إمنا :يأخذ زهاد السلف املال من السالطني مث يتصدقون به، بل قالوا
  !به تصدقت إين يعلمون وال أخذت فيما يب دىقتوي عين

 وأن ،فراغ من يأيت ال وأنه ،تقتضيه اباًأسب لإلرهاب أن واملقصود
 بعض فيه يقع فهم وسوء ،يقع غلو جمرد تكون أن من أعمق املشكلة

 الناس بعض أن بلغين أنه حىت ،أبينا أم شئنا شعبية حاضنة هلم وأن الشباب،
 من وبعضهم ،سرا يؤيدهم الناس وبعض ،"دينك وعلي سافر" للشباب يقول

 !بعيد أو قريب من األمر يهمه وال بدنياه مشغول وبعضهم، الصامتة األكثرية
  . األصناف قد يذهبون للسينما ألسبام اخلاصةوكل هذه

 الكتاب إىل يدعون من الفتنة مؤججو أو اإلرهاب على احملرضون وليس
 الفتاوى يصدرون الذين اليهود حاخامات هم عليه حمرض أكرب وإمنا ،والسنة

 ويعيد عليهم اإلعالم يركز ال فلماذا! الفلسطينيني قتل بوجوب املستمرة
  حكمهم؟ يف ويبدئ

 العراقية القوات بأنه الشيعي احلشد وصف يستفزهم راملفج والشباب
 قوات السعودي الطريان مشاركة ويستفزهم ،كما تقول القنوات السعودية

 ال الذي) مكة فيلق (إنشاء يستفزهم كما ،السنة ألهل قصفها يف التحالف
 بل ،احلقوقية واملنظمات الدولية العفو منظمة تقارير وكذلك ،يذكر يكاد

 يقوله ال ما يقول نفسه "البنتاجون" أن حىت، نفسها املتحدة األمم تقارير
  .سورية يف األكثرية وأم العراق؟ يف وحاهلم السنة أهل عن هنا اإلعالم

 االحتاد يف البقاء على الربيطاين الشعب استفتاء يكون معيار وبأي
حتويل احلكم على  التركي الشعب استفتاء ويكون ،قراطياودمي عمال يبواألور

  وتسلطا؟ استبدادا إىل رئاسي
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  املعايري؟ بازدواجية وعمال مبكيالني الكيل كفى أما
 مسيحية باوأور إن "لمريك اجنيال" ومنهم الغرب زعماء بعض يقل أمل
  مسلمون؟ واألتراك
 مواالة ذلك فإن معهم، التحالف الو للكفار االنضمام شرعا جيوز وال

: املائدة سورة يف تعاىل قال، عليه وقس القرآين املثال هذا إىل وانظر، هلم
﴿   43   2   1   0   /   .-   ,   +   *)   (   '   &   %    $   #   "

;   :   9   8   7   6   5      D   C   B   A   @   ?   >   =   <
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X﴾ ]٥٢-٥١: املائدة[.  
 ،ومكان زمان كل يف للمؤمنني وتعاىل سبحانه منه عام خطاب هذاو

 من وأن ،بعض أولياء بعضهم أن وخيرب ،أولياء الكتاب أهل اختاذ عن ينهى
 ،اليهودية لدويلةا ونولّتي اليوم األمريكان فإن اهللا وصدق ،منهم فإنه توالهم
 احلليف هي إسرائيل إن -دميقراطيا أو مجهوريا- رئيسهم ويقول

 ألا أي- مصلحية تكون أن من أعمق العالقة وإن ،ألمريكا جيياالسترات
 الفلسفة وفق إسرائيل غري مع تسري األمريكية اإلدارة أن مع ،-دينية توراتية

": كيسينجر هنري "سابقا ريكياألم اخلارجية وزير عنها عرب اليت الربامجاتية
 الوحيد األمريكي واملرشح ،"دائمة صداقات لنا وليس دائمة مصاحل لنا حنن"

 لكونه ذلك على جترأ ورمبا ،)ساندرز (هو احلق بعض إسرائيل عن قال الذي
  صديقة؟ دولة أمريكا إن هذا مع نقول فكيف متهم، غري يهوديا

 بالفتح يأيت سوف اهللا بأن يؤمن سلول بن أيب بن عبداهللا كان ولو
حىت يا حممد ال واهللا ال أرسلك ": قال ملا كله الدين على دينه يظهر وسوف

، أربع مئة حاسر وثالث مئة دارع، قد منعوين من األمحر حتسن يف موايلّ
  !!"، إين واهللا امرؤ أخشى الدوائرحتصدهم يف غداة واحدة واألسود،

مت الذي نبذ كل حلف واحناز وإمنا كان يؤمن بذلك عبادة بن الصا
  .إىل اهللا ورسوله
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`   ﴿ :مث يقول جل شأنه عن املؤمنني    _   ^   ]   \   [   Z
j   i   h   g   fe   d   cb   a﴾ ]٥٣:املائدة[.  

 ختدعهم مسلمون، املنافقني أن يصدق من اإلسالم أهل من كان فقد
 ال الذي التحالف انوك النهاية هذه كانت حىت السياسية واألقوال انمياأل

  .التأويل حيتمل
x   w   v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   l   ﴿ :تعاىل قال مث

   ª   ©¨    §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡    �   ~   }   |   {   z   y
´   ³   ²    ±°   ¯   .]٥٤:املائدة[ ﴾»   ¬   ®   

 ملشيئته خيضع شيء كل وأن كلهم اخللق عن غناه سبحانه بني فقد
 ذكر بقوم الكفار حالف من يستبدل هوأنوأن حمالفة الكفار ردة،  ،املطلقة
  :وهي صفام
 قال ،الفقري العبد وبني احلميد الغين بني متبادلة فاحملبة ،)y   x (-أ
 أما ،"حتَب أن يف الشأن ولكن حتب أن يف الشأن ليس ":البصري احلسن
 اهللا بكتاب والعمل دينه وحمبة اهللا حمبة ادعوي أن املنافقون فيستطيع االدعاء

  . ورسوله وسنة
 أيا مؤمنا كان ملن الذل جناح خيفضون فهم ،)z  }  | (-ب

 وطنهم أبناء من كان من بني عندهم فرق ال ،جنسيته أو بلده أو لونه كان
 هذا عندهم وليس بالتقوى، إال بعيدة بالد من كان من وبني  ،هلم قريبا أو

  !أمريكي هذاو تكروين
 وإن ،مطلقا له عزة فال غربيا كافرا كان فمن ،){   ~   �( -ج

 لالمرباطورية مكّن كما مؤقتا، له ومكّن وأعطاه تعاىل اهللا استدرجه
  . ابتالء منه هلماحالياً األمريكية لالمرباطورية مث الربيطانية



 

 

٢٣٩٢ 

 ذاوك منافق إال اهللا سبيل يف اجلهاد يترك فال ،)¡   ¢   £   ¤ (-ح
 ،املتحدة األمم ومواثيق الدولية والقرارات العاملي السالم يسمى مبا يؤمن من
  .اهللا إال أحدا خيشون وال  اهللاخيشون فهم املؤمنون أما

 الصحافة يف عنهم يقال ما خيشون ال فهم ،)¥ ¦ § ¨( -د
  :الشاعر قال، التلفزة وحمطات الغربية

  ماللو لمينفلي لذكرك حبا  لذيذة هواك يف املالمة أجد
 الكافرين مواالة ليست وأا املؤمنني أولياء صفات سبحانه بني مث
Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ﴿ :فقال بالدين    ¹    ¸   ¶ 

   Ã﴾ ]٥٥:املائدة[.  
 اأمريكي رأينا ولو ،قط واملالحدة والنصارى اليهود يفعله ال ما وهذا

 املال، بيت من يستحق ما وأعطيناه اهللا يف وآخيناه مسلم أنه حلكمنا صلى
 من كان ولو يؤمن مل من حيايب وال ،الشرك عن األغنياء أغىن سبحانه وهو
  .وعالن فالن آل نع فضال  حممد آل

¦   §      ~   �   ¡   ¢   £   ¤   ¥﴿ :شأنه جل قال
µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª   ©   ¨﴾ ]النساء :

١٣٩-١٣٨[.  
 وصفاته اهللا بأمساء الصادق اإلميان هو وهذا مجيعا هللا العزة كانت فإذا

 ذلك أشبه وما ،العريب التحالف أو الدويل التحالف من العزة طلبت فكيف
   من قوة اهللا؟-مثال-وأين قوة أمريكا ! املخلوقني أمساء من

 ﴾ Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   ﴿ :سبحانه قال مث
، الثابتة تهسن واقتضتها اهللا كلمة ا سبقت اليت هي الغلبة وهذه ،]٥٦:دةاملائ[

﴿¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �   ~﴾ 
è   ç   æ   ﴿ :اادلة سورة يف شأنه جل وقال، ]١٧٣-١٧١:الصافات[    å

î   í   ì   ë   êé﴾ ]ادلة٢١:ا[.  



 

 

٢٣٩٣ 

+   !   "   #   $  ﴿ :تعاىل وقال    *   )   (   '   &    % 
5   4   3   2   1   0   /   .  :يقول أن إىل ﴾,   -   

﴿X   W   V   U   T   S   RQ    P    O﴾ ]ادلة٢٢: ا[.  
، وذنوبنا أنفسنا يف ننظر أن قبل اإلرهاب وقوع نستغرب أن يصح فال

﴿   >    =   <   ;   :   9   8   7   6   5   4   3   2
  @   ?I   H   G   F   E   D   C   B   A ﴾ 

  .]١١٢:النحل[
 فاهللا ،مرجوح عندي وهذا ،والتويل الةااملو بني يفرق الناس وبعض

#   $   %   &   '   )   (*   +   ,   ﴿ :قوله يف بينهما مجع تعاىل    " 
 اهمعلي وحكم بينهما اهللا مجع فقد ،]٥١: املائدة[ ﴾-.   /   0   1   2   3

  .احدو حبكم
'   ﴿ :بقوله املمتحنة سورة وافتتح    &   %   $   #   "   !

`   e   d   c   b   a   ﴿ :نفسها السورة يف قال مث ،اآلية ]١:املمتحنة[ ﴾)
u   t   s   r   q   po   n   m   l   k   j   i    h   g   f﴾ 

 بين عن اىلتع وقال، واحدا شيئا وتوليهم أولياء اختاذهم فجعل ،]٩: املمتحنة[
 مث ،اآلية ]٨٠:املائدةX ] \ [ Z Y﴾ ]﴿ :إسرائيل

v   u   t   s   r   q   p   o   n   m   ﴿ :ذلك عقب قال
w﴾ ]بينهما التفريق يل يظهر ومل واحدا شيئا أيضا ذلك فجعل ،]٨١:املائدة 
  !للدليل الرجوع وعلي بدليله فليأت بينهما فرق فمن

 خضوع هو إذ الةامو جمرد يكونن أ نم أعظم اليوم الواقع أن على
 يدفعون ن الذي، بل هو شراء للعبودية واخلضوع، فهؤالء الزعماءوتبعية

 املليارات للتقرب هم مثل العبد الذي يدفع للسيد كي يستعبده، أو يدفع
  .اهلدايا للمرأة كي خيضع هلا، ويدفع الراتب للخدامة لكي تسحره



 

 

٢٣٩٤ 

 ال وغريها والشام العراق يف العوام فإن ؛املسلمني عوام قتل جيوز وال
 ومن ،الزمن طال وإن تعليمهم هو والواجب ،الكثري اإلسالم عن يعرفون

 بعث تعاىل فاهللا هلم، احلق وبيان ودعوم عليهم احلجة قيام قبل قتاهلم أاخلط
 ،تكفي الفطرة ،نعم الرسل، بعد حجة الناس على هللا يكون ال لكي الرسل

 أن اقتضت تعاىل رمحته لكن ،يكفي آدم بين على اهللا أخذه الذي وامليثاق
 وهذا يتقون، ما هلم يبني حىت هداهم إذ بعد قوما يعذب ال وأن الرسل يرسل

 قد السالم عليه كان أن بعد ،ألبيه االستغفار عن ربه اه السالم عليه إبراهيم
أال ، ومع ذلك النهي وأنه مل يستغفر له ظل طامعا له يستغفر أن أباه وعد

يدخله اهللا النار إىل يوم القيامة، ألن ذلك من اخلزي، وقد وعده ربه أال 
  .خيزيه

 الشهادتني شروط يعلم مسلم أنا قال أو بالشهادتني نطق من كل وليس
 من واحدة درجة على يكونوا مل الكرام الصحابة حىت ،اإلسالم ونواقض

 ختتلف وأحد بدر عن فختلَّ ملن  النيب معاملة وكانت، عرفةاملو الفهم
ل هلم ذات أنواط ، وطلب بعض الصحابة أن جيعتبوك عن ختلف منع كثريا

  .كما للمشركني ذات أنواط
 يؤمنون الذين والضعفاء ، فقطفوقية والعقيدة الصحيحة ال تأيت بأوامر

 وابن ،هلب وأيب جهل أيب من اهللا عند خري وعمار وبالل ،العاقبة هلم ستكون
  .يانسف أيب من خري مسعود
 فاليهود، الروم يغزو أن قبل اليهود قبائل من املدينة طهر  والنيب 

 وقع الذي التفجري أن ولو، كالعادة العهود واضنق وقد السيما عداوة أشد
  .عليه األمة ألمجعت "أبيب تل" يف وقع -فيه ما املفاسد من وفيه- "أا" يف

 وإمنا يقتلوم ال الطواغيت استهدفوا وإن حىت أم املفجرون وليعلم
 : صحيح وهواملشهور القولو، جمبور مكره وبعضهم ،دينان غالبا يقتلون

  !"الشعوب هو الثمن يدفع الذي ولكن احلروب يوقدون الساسة"
  اختلفا؟ وعالم وفالن فالن اتفق ملاذا  ال تدريأصال الشعوب إن بل



 

 

٢٣٩٥ 

 شيخ اإلسالم  الناصر كما قالنزل الكتاب اهلادي واحلديدواهللا تعاىل أ
  .ابن تيمية، وقال ابن القيم إمنا جعل السيف ناصرا للحجة

 ملا اجلزية دفعت أو اهللا كتاب وأقامت الدعوة منا قبلت أمة أن ولو
 إنه بل ،كافر كل يقتل ومل ،الدعوة قبل يقاتل مل  والنيب قتاهلا، إىل احتجنا

مل يستفزه كافر و ،الدينية للمصلحة أيب بن عبداهللا النفاق رأس قتل ترك
 قط، واحدا يوما واجلهاد الدعوة يترك مل  أنه معللخروج عن منهجه، 

 مثل املعارض شدة مع احلق قول اجلهاد أفضل من كان وملا" :القيم ابن قال
 عليهم اهللا صلوات للرسل كان ،وأذاه سطوته ختاف من عند به تتكلم أن

 عليه وسالمه اهللا لواتص حممد لنبينا وكان ،األوفر احلظ ذلك من وسالمه
  .اهـ. "األوفر احلظ ذلك من

  .بعده من ألمته وشرع عليه وسالمه اهللا صلوات جاهد فهكذا
 جهاد عن فرعا اخلارج يف اهللا أعداء جهاد كان وملا" :القيم ابن قال

 طاعة يف نفسه جاهد من ااهد( : النيب قال كما ،اهللا ذات يف نفسه العبد
 جهاد على مقدما النفس جهاد كان ،)عنه اهللا ى ما رهج من واملهاجر اهللا

  ."له وأصال اخلارج يف العدو
u   ﴿ :تعاىل لقوله الشرح يشبه فيما يقول أن إىل  t  s  r

v﴾ ]نفسه العبد جياهد أن جهاده فحق": ]٧٨:احلج ولسانه قلبه سلملي 
 مبحث ، وللجهاد"ال لنفسه وال بنفسه وباهللا هللا كله فيكون هللا وجوارحه

  .خاص تقدم



 

 

٢٣٩٦ 

 وملزيد من العلم ينبغي لتنظيم الدولة اإلسالمية أن يعلم أنه يفيد
  : يف أمور كثرية، من غري قصد، ومنهااألعداء
 جيد فيه الغربيون فرصة للتنصل من ماضيهم اإلرهايب الطويل، -أ

 مربرا لعداوم فيهوتارخيهم املليء بالرتاعات واحلروب املذهبية، كما جيدون 
، وجند اإلسالموفوبيا تأصلة لإلسالم، ويسمون كل تفجرياته إرهابا إسالمياامل

  .يف الغرب مستنداً
 الرافضة يقولون إن أهل السنة تكفرييون ويستشهدون دائما -ب

  .بأفعال التنظيم
  . بعض العصابات ترتكب ما تشاء وتنسبه للتنظيم-ج
تنظيم، ويقول تحالف الدول على اختالف أيدولوجياا حملاربة الت -د

متهيدا لقول املباحث الغربية إن ما " اهللا أكرب"أعضاء العصابات يف الغرب 
  .وقع كان إرهابا إسالميا

 الروس واألمريكان والروافض والباطنية حياربون ااهدين يف -هـ
رهاب،  الفلسطينية باسم حماربة اإلبالد الشام، ويتآمرون على وأد القضية

  .ن زايد ومن يتبعهماوكذلك يفعل السيسي وب
ذا الباب وتسمي من جياهد إرهابيا،  حىت إسرائيل دخلت من ه-و

وتبعها يف ذلك من يتبعها من العرب، وكذلك تفعل حكومة بورما وإفريقيا 
  .الوسطى وغريها

 الدول اليت حيارا التنظيم تقول لكل فرد من جنودها أنت إما قاتل -ز
  .يم، فيستميت يف طاعتها دفاعا عن نفسهوإما مقتول، وترسله حملاربة التنظ

 تغذية العنف والتفرق بني املسلمني حىت أن التنظيم نفسه يعترف -ح
بوجود انشقاقات فيه ويهرب بعض الناس من حكمه، وأمثال ذلك مما 

ر املصاحل ييستدعي من التنظيم على األقل إعادة النظر يف منهجه، وتقر
حىت ال يتحدث الناس أن : (ني قال حواملفاسد كما كان يقررها النيب 



 

 

٢٣٩٧ 

 ميتنع عن اإلسالمليس بعض وفود العرب سوف و، أ)حممدا يقتل أصحابه
ناء قريش وليس على وحني أبقى الكعبة املشرفة على بم؟ ويلومه لو قاتله

قواعد إبراهيم، اعتبارا للمصلحة وهو عليه الصالة والسالم راعاها يف أحيان 
  :كثرية منها
  .مكة عليه اهللا فتح حىت صناماأل حيطم مل حني

  .قبيلة قبيلة حارم مث اليهود عاقد وحني
  .السنة تلك يعتمر ومل ورجع احلديبية صلح عقد وحني
  .واحلبشة الترك بترك أمر وحني
  .الفرس يقاتل ومل الروم قاتل وحني
  .الطائف حصار عن رجع وحني

 تقوم وال ،دواملفاس املصاحل اعتبار على دالة الشريفة السرية كل بل
 املصلحة مفهوم يف بعضهم أخطأ إن أما ،ذلك غري على الشرعية السياسة

  .مردود هؤفخط
 احلكام فيه ضل الذي الكبري التربوي اخلطأ يف الدولة تنظيم وقع بل
  .قاعدته قبل اهلرم قمة ببناء البدء وهو العرب

 أكفر "داعش" إن يقول من يشعر ال وهو النار على الزيت يصب وممن
 أحد قال وهل ؟خوارج إم قوله مع هذا يتفق فكيف ،والنصارى اليهود من
 أمري بذلك حكم وهل ؟والنصارى اليهود من أكفر اخلوارج إن السلف من

 وهل !!مثال تيمية ابن اإلسالم شيخ  بهأفىت وهل ؟طالب أيب بن علي املؤمنني
يح أو  وهل من يوحد اهللا كمن يشرك به املسيف هذا القول أي مصلحة؟
   من أساسها؟عزير ويكذب برسالة حممد 

وجيب على املسلمني كلهم إعادة النظر يف املفاسد واملصاحل يف كل 
  .فعل

وليس إعمال املصلحة الشرعية تركا ملا هو مشروع، كما يظن بعض 
  .الغالة، بل هو يف ذاته مشروع ومراعاا اقتداء واتباع



 

 

٢٣٩٨ 

ق عبداهللا بن أيب ملصلحة أال  مل يقتل رأس النفاأال ترون أن النيب 
  . كما سبقإن حممدا يقتل أصحابه: يقول العرب

: كما مل يقتل ذا اخلويصرة قبحه اهللا الذي اعترض على حكم اهللا وقال
  ! أصحابه عن قتله الحتمال أنه يصلياعدل يا حممد، بل ى النيب 

تته وقد نظر ذو اخلويصرة إىل أن العدل مشروع يف الكتاب والسنة، وفا
  : يف قسمته ومنهااملصاحل الكثرية اليت توخاها النيب 

  . جرب قلوب قريش ألم حديثو عهد مبصيبة-
 تأليف قلوب كبار القبائل األخرى على اإلسالم، كتميم وغطفان -

  .وبين سليم
 أنه لو عاد الناس بالشاء والبعري فسوف يعود األنصار برسول اهللا -
.  

  .ه أحب إليه منه يعطي الرجلَ وغري أنه -
وهناك فئة أخرى تسهم يف غلو الشباب وتدفعه للذهاب وااللتحاق 

، وهي "اجلامية"بإحدى الفصائل اجلهادية يف اخلارج، وهي الفئة اليت تسمى 
تغلو يف الطرف اآلخر وجتانب العدل الذي أمر اهللا به، وتتفق مع داعش يف 

فهم وتشتتهم املعروف ، مع اختالبعض األمور كاملوقف من اإلخوان مثال
  .والدائم

غلو من أي نوع وال جمانبة العدل، وإذا كان تنظيم وليس يف ديننا 
  .الدولة جيند الشباب فإن غلو اجلامية يثريهم ويدفعهم للسفر

وإذا أرادت الدولة منع الغلو فعليها منعه من الطرفني معاً، إذ ال فرق 
 ه ألنه خارج عن اإلسالم، ومن جيب قتل يقول التنظيم إنهيف احلقيقة بني من

 جيب قتله ألنه مبتدع خارج عن طاعة والة األمر، ومع ذلك تقول اجلامية
  .، هذا بعضهاهناك أوجه شبه بني الطائفتني



 

 

٢٣٩٩ 

  :أوجه الشبه بني تنظيم الدولة واجلامية
  اجلامية  تنظيم الدولة

  من خالفهم غري سلفي  من خالفهم غري سلفي
  قف املتشنجةاملوا  املواقف املتشنجة

  ترك العدل يف احلكم والقول  ترك العدل يف احلكم والقول
  املخالف هلم على ضالل  املخالف هلم على ضالل

  يسلبون من مل يوافقهم كل حسنة  يسلبون من مل يوافقهم كل حسنة
  امتحان اإلنسان بالتبعية هلم  امتحان اإلنسان بالتبعية هلم

   شيء عندهم مبايعة الدولةأهم  أهم شيء عندهم مبايعة الدولة
  ال بد من طاعة الزعيم أو الويل  ال بد من طاعة الزعيم أو الويل

  ادعاء أن ما هم عليه هو عقيدة السلف  ادعاء أن ما هم عليه هو عقيدة السلف
  جتوز غيبة من مل يتبعهم  جتوز غيبة من مل يتبعهم

  إذا خاصم فجر  إذا خاصم فجر
  جيب االشتغال مبا يرونه من أنواع اإلميان  ن أنواع اإلميانجيب االشتغال مبا يرونه م

  ال تتزاحم عندهم الواجبات  ال تتزاحم عندهم الواجبات
  األمور إما أبيض وإما أسود  األمور إما أبيض وإما أسود

  استحالل دم املخالف  استحالل دم املخالف
مية والتشاات كثرية ويف إمكان الباحث أن يزيد، وقد رأيت اجلا

  . عدوايرونه تعاملهم مع منيشتبكون فيما بينهم باأليدي فكيف نستغرب 
وقد ظهرت نغمة أن اإلرهايب أصله حمافظ، فهل على اإلنسان أن يترك 

  . ويكون ديوثا حىت ال يكون إرهابياالصالة
  وهل اجلامية حمافظون أم ال؟

ات، ا تنظيم إ اجلماعات اإلسالميةوالعجيب أن اجلامية يقولون عن
  ! لربيطانياوهم أنفسهم يعينون فالنا ألهل العراق أو للجزائر أو لألردن أو

ومن خالفهم فاختذ مرجعا غري من يعينونه فهو خارج من السنة ورمبا 
  .، كما أن بعضهم يتهم بعضا بأنه تنظيم حزيب سري، واهللا أعلممن اإلسالم
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لشيخ نادر العمراين وإذا كان الدواعش قتلوا من قتلوا فإن اجلامية قتلوا ا
  .يف ليبيا، مع أنه حائز على درجة الدكتوراه من اجلامعات السعودية

  .فهما متفقان حقيقة وإن اختلفا شكال
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، فهو الذي قتل : ومن الغالة أيضا

وسجن كثريا من املصريني، وهو مينع قيام أي حزب على أساس ديين، 
" هل صليت اليوم على النيب" ويستدل بكتابة أو قول وحيرق كتب العلماء

على أن كاتبها إرهايب، ومع كل جرائمه يعطى من الرز مليارات لو قسم 
بعضها يف الداخل ألغىن كل فقري، وفتح اجلامعات لقبول أي طالب، وأعطى 
كل مواطن مسكنا ميلكه، وأغىن عن فرض الرسوم حىت على الترميم، فكيف 

  اب يف طائفة منه؟حيصرون اإلره
  .وكل خمالفة ملنهج األنبياء ال بد أن تكون نتيجتها عكسية

فالتفجريات تفيد احلكومات يف دعم شرعيتها، ويف تكثري اجلماهري 
  .املخدوعة يف جعل التفجريات مشجبا يعلقون عليه أخطاءهم املالية واإلدارية

أو إنشائه، كما أا تنفي عن احلكومات مة متويل اإلرهاب أو دعمه 
  .وهكذا يبين املفجرون ما يرومون هدمه

وليتفكر العاقل يف نفسه هل كان هذا اإلرهاب موجودا يوم أن كانت 
  احللقات العلمية واملراكز وجلسات الرصيف وجلان االحتساب قائمة؟

  وملاذا تغري احلال من صفر تفجريات إىل مخسة تفجريات يف يوم واحد؟
 من حراس األمن احلقيقيون أهم واسأل نفسك يا أخي املسلم

، أم دعاة -دون تقليل من جهود املخلصني منهم-العسكريون والشرطة 
  اإلسالم؟

ولذلك من حقنا أن نسأل هل صحيح أن الذين فجروا يف املدينة النبوية 
هم مدمنو املخدرات وأن اجلهات األمنية باملدينة نسبت ذلك هلم؟ وأن 

  داعش مل تعلن مسؤوليتها عنه؟
، "ر البارد"ومن العجيب أن هؤالء الشباب يندفعون للقتال يف خميم 
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ويف العراق ويف سورية وغريها تاركني الفساد يستشري يف الرياض وجدة 
  !ومكة والدمام، وكل مكان هنا

  ماذا يقول الغربيون وأولياؤهم عن داعش؟
 يقولون إن داعش صنيعة أمريكية، أال يلزم من اطراد ذلك أن يكون -

 ووجوب املفجر احلقيقي يف باريس وبروكسل ولندن هو احلكومة األمريكية؟
  حماربة من يكون صنيعة ألمريكا؟

 يقول الغربيون إن تنظيم داعش يبيع النفط، وماذا يف ذلك؟ وماذا -
وغريها بالنفط؟ وهل حاكمتم من يشتريه من الغربيني " أوبك"تفعل منظمة 

   شرقية؟ات شركحكومات وشركات، وهل األخوات السبع
من إنشاء نظام بشار، أال يعين ذلك " داعش" يقول بعض احملللني إن -

  أن النظام أوىل باحلرب منها؟
اإلرهايب هو الذي فجر " داعش" تقول بعض دول اخلليج إن تنظيم -

مساجدها، وحنن ننكر وقوع التفجري وال نقره وهو يف املساجد أشنع، ولكن 
ع هذه الدول منهج أمريكا أم بعده؟ أي من أكان ذلك قبل أن تتب: نسأل

  الذي بدأ الضالل واخلطأ؟
هلا حاضنة اجتماعية يف هذه البالد، نعم هلا " داعش"قولون إن  ي-

  حاضنة ولكنها أقل من حاضنة الرافضة، فلم التركيز عليها دون الرافضة؟
يقتل " داعش" يقول التحالف الدويل حملاربة اإلرهاب إن تنظيم -

  !! واألطباء ممن يعملون يف أعمال اخلريالصحفيني
فهل املسلمون أغبياء إىل درجة أن يتوقعوا أن يكتب اجلاسوس إن مهنته 

  هي التجسس؟
تقطع االتصاالت عن املناطق اليت حتتلها، " داعش" يقول الغربيون إن -

  وكأن الواجب عليها هو أن تدع جواسيس الدول يفعلون ما يريدون؟
يأيت إليها املقاتلون من كل مكان، فأيهما " داعش"ن  يقول الغربيون إ-
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  من يأيت من الكويت أو من السعودية، أم من يأيت أفغانستان؟: أقرب للعراق
يسلِّح العشائر السنية يف العراق، " داعش" يقول الغربيون إن تنظيم -

  والنصارى واليزيدية والرافضة وما ال نعلم؟" البيشمركة"فمن الذي يسلّح 
الكردي -يقول أهل السنة و ،ل الشيعي العريب مقتدى الصدريقو -

 إن إيران حتتل العراق وخيضع هلا العبادي واملالكي، فكيف -منهم والعريب
  جيمع بعض الناس بني عداوته إليران وإعطائه ألتباعها؟

إقامة احلجة، واهللا الدعوة ووحنن ال نقر التنظيم حني يقتل وحيكم قبل 
¼   ﴿: ما نزل من القرآنتعاىل يقول من آخر     »   º   ¹   ¸

Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   .]٦:التوبة[ ﴾½   ¾   
 كما يقول بعضهم، فرمبا مسع مشرككل  ، وليس قتلذلكفاألصل 

كالم اهللا فحصل املقصود، ولكن اجلهلة ال يفقهون، وقد مر واصل بن عطاء 
أنا أجيبهم : صحابهالغزال املعتزيل املشهور ببالد بعض اخلوارج، فقال أل

مشرك مستجري، : من أنت؟ فقال: عنكم، فوافقوا، وملا قال له اخلوارج
  !قرأوا عليه القرآن وأبلغوه مأمنها: فقالوا

 قلة النبوة زمن كانوا املنافقني أن هي الزمن هذا يف الكربى واملصيبة
 يالفكر الغزو وجنح ،نياملوجهو نياملسيطر اليوم فأصبحوا مكروهة، متوارية

 يأمر زعيما يكون أن إىل أيب بن اهللا عبد فتحول ومتكينهم، اصطناعهم يف
  .ويتبع ويطاع وينهى
 يا: فقال املنافقني، اهلك اللهم: "يقول رجال البصري احلسن مسعقد و

 الذي يقل فيه ، فما بالك بعصرنا"الطرقات بكم ألقفرت أهلكهم لو هذا
  ؟يه بعض أهل احلق وينخدع فالوعي ويكثر مكر الليل والنهار

 والنهار الليل مكر يصدقون للمنافقني، مساعون قدميا املؤمنني يف نعم
 يأىب اهللا ولكن ووعيدهم، الكفار وعود يف قونثوي ،"الفاسد اإلعالم"ومنه 

 كثرة أن على يعرفوم، االستنباط وأهل وأقواهلم، بأعماهلم يفضحهم أن إال
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 وتسليما، إميانا ذلك يزيده بل عليه، وتوكله باهللا ثقته املؤمن تفقد ال املنافقني
  .السنة عليه ودلت به اهللا أمر مبا ويعاملهم
 نقول بل العرب جزيرة يف سيما ال هلم، مكان فال الصرحاء الكفار أما

 ،نفطنا والنفط ،-ومضايق وخلجانا حبارا- مياهنا فاملياه عنا ارحلوا: هلم
 حول نفاوض أو نعادي أو نوايل الذين نوحن حنن، مسؤوليتنا ثروتنا ومحاية

 القتال إال منا إلسرائيل وليس) ١+٥ (الصليب دول وليست النووي السالح
  .صاغرة اجلزية تدفع أو تسلم مل إن

 حىت تتآمر على اإلسالم ولو سرا، أن كثريا من دول الغرب نعلم وحنن
 حذرنا وقد ،كلها  اآلسيويةالنمور دوليف و ،والفلبني وبنغالديش بورما يف
 أو مهفي يثق من مثل وإمنا م،هأخبار عن وأنبأنا مهومكر مهكيد من اهللا

U   ﴿ :اهللا قال كما وعودكم يصدق    T   S   R   Q   P   O
Y   X   W   V﴾ ]اآلية ]٤١:العنكبوت.  

أعطيتم جائزة نوبل للسالم ملناحيم بيجن معشر املتآمرين  أنكم ونعلم
  ورئيسة ميامنار؟

 أنكم ونعلم الكاذبة، وشعاراتكم التنموية كماتمبخطط دعننخ ولن
 والنشرة الة ومينعون فيطيعونكم التدين منابع بتجفيف أوليائكم إىل توعزون

 ما نرى إنا منكم، برآء إنا: هلم قلتم وأفاقت األمة ضت إذا حىت والشريط،
  .ترون ال

 كل وأن كله، الدين على اإلسالم يظهر سوف اهللا بأن جنزم وحنن
 الشمس أشعة وحيجب بفيه اهللا نور إطفاء يريد كمن هي إمنا حماوالتكم

  .بالغربال
 مبعصيتهم بل واالقتصادية العسكرية بقوتكم املسلمني لبونغت ال وأنكم

 نصرهم واستغفروه اهللا إىل وتابوا ذلك من ختلصوا فإذا وتقصريهم، وذنوم
  .عليكم
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 املتطرف اليمني وأهداف ،عندكم "اإلسالموفوبيا" موجة أن نعلم وحنن
 تقول بل املسلمني من هبعيني تنظيما تستهدف ال ةبويشع املسماة واحلركات

 األبيض الثور بأكل تبدؤون وإمنا اإلسالم، غزو من بالدنا حنمي أن جيب علنا
  .استطعتم إن البقية تفترسون مث

ا هو دين ، وديننوالدعوة قبل القتال وبعده أنواع عندنا اجلهاد أن على
اإلقناع املنطقي، فنرد أهل الزيغ ونكشف شبهات املبطلني، وندعو إىل اهللا 

 الذي التميمي حيىي بن حيىي -اهللا رمحه- مالك اإلمام تلميذ قالعلى بصرية، 
 من أفضل السنة عن الذب": "نفسه مثل حيىي رأى ما "أمحد اإلمام عنه قال

  ".اجلهاد
 من إيل أحب سيء رأي عن رجالً ردأ ألن: "أمية بن الكرمي عبد وقال

  ".شهر اعتكاف
 املاء أن بناء على السفينة خيرقون اجلهال ترك من  النيب حذر وقد

  .اهللا لسنة خمالف الثمرة قطف يف واالستعجال ،أخصر إليه والطريق أقرب
 متهمة وهي ،هلجتها عن هلجتنا وختتلف نعرفها ال بالد إىل والذهاب

 أا، يف التفجري من أوىل قم يف والتفجري ،يصح ال نباألجا جتمع بأا أصال
  اليت يذهب إليها بعضهمالبالد هذه إن بل أبيب، تل  التفجري يفاممنه وأوىل
 هل: والشام العراق أهل من كثريا سألت قد وأنا إلينا، حاجة يف ليست

  .لدعاءوا املال وإىل اإلعالمية املساعدة إىل حنتاج ال، فقالوا للرجال؟ حتتاجون
وال يصح ألحد أن يفرض علينا رأيه فيذهب دون استشارة، ومن هناك 

  .ا ينقصين العلم فتعالوا وعلّمونايقول أن
اهللا والشيطان وجهان : "وكيف يأيت إليكم أحد ويترك جهاد من قال

إن التدين : "، ومن قال"جيب أن تتخلى عن ابن تيمية: "، وقال"لعملة واحدة
، ومن اثار "الداعشية يف كل بيت: "، ومن قال"الهورم سرطاين جيب استئص

، وإذا كان وأمثال ذلك باحلجة والربهان واحلقالشكوك يف السنة النبوية، 
جهاد النصارى والنصريية والروافض باليد فإن جهاد هؤالء باحلجة واإلقناع 
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  واجب، أوليس عندنا من النصارى واإلمساعيلية والرافضة ما يكفينا؟
دوعون بالكفار هاهنا كثري؟ أليس من املعضالت يف نفسية أو ليس املخ

املسلمني يف العصور املتأخرة أم كما قال مالك بن نيب مستعدون للموت 
   غري مستعدين لإلسهام يف بناء مسجد ينتهي بناؤه بعد ثالث سنوات؟،اآلن

نعم نصرة املسلم واجبة، ولكن اهللا يف صريح القرآن قدم الوفاء بامليثاق 
^   ﴿: لى نصرة املسلم إذا مل يهاجر؟ فقال يف سورة األنفالع    ]   \

   n    m   l    k   j   i   hg    f   e   d   c   b   a   `   _
t   s   r   q   p   o﴾ ]٧٢:األنفال[.  

  .فانظر كيف جعل األمور مرتبة وليست كما حيلو لنا
الشام واجبة، ولكن نعم قتال الذين حيرقون مدن أهل السنة يف العراق و

، ومن "اجلبيل"و" رأس تنورة"أوجب منه جهاد من أحرقوا مصايف النفط يف 
  . لريموا مكة والرياضميدون احلوثيني باملال والسالح

وقد كان السلف الصاحل يبدأون باألهم ويراعون واجب الوقت، 
فاإلمام مالك رمحه اهللا كان إذا دخل رمضان ترك احلديث وانصرف إىل 

ة القرآن، واإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا كان إذا ذاكره أبو زرعة يف تالو
  .احلديث مل يصلِّ إال الفرائض

وهنا أذكر قصة وقعت يف مكة زادها اهللا شرفا، وهي أن أخا قدم من 
البن قدامة " املغين"مصر وجلس إىل أحد الشيوخ وهو يشرح كتاب 

تسعة "لد، فقال الشيخ يا شيخ هذا الكتاب كم جم: املقدسي، فقال له
حىت تنتهي من هذه الدات يكون الروس قد احتلوا : ، فقال األخ"جملدات

  .أفغانستان وفعلوا كذا وكذا
وهذا األخ اآلن يعلم ماذا فعل قادة اجلهاد األفغاين، وأن ااهدين اليوم 

  !!هم من كانوا أطفاال يوم كان الشيخ يشرح املغين
 ما هو إال حل عاجل ملشكلة تردي األمة -هعلى أمهيت-فقتال الكفار 

وختلفها، وإمنا احلل اجلذري يف بدء الطريق من أوله وتصحيح املسار، 
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والعودة لتصحيح أول مرتل، وهو اإلميان اخلايل من البدع والشوائب كما 
صحيح "قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا بعد طول جتربة وكثرة ضياع، ومات و

  :ال أو متثّل بقول القائلعلى صدره وق" البخاري
  وعدت إىل تصحيح أول مرتل  تركت هوى سعدى وليلى مبعزل

  .وبذلك أوصى الرازي أيضا
وبعد جتربة مريرة وممارسات طويلة عادت مجاعات العنف عنه، وبدأت 
الطريق من أوله، ونشرت الدعوة يف مصر ال سيما يف الريف، وممن عاد 

عبدالقادر عبد "عار لنفسه اسم الكاتب الذي كتب للغالة كتابا واست
  ".سيد إمام شريف"، ويقال إن امسه احلقيقي "العزيز

واملقصود أن من ظن أن املنكر يتغري بالقوة وحدها رجع، ونشر اإلعالم 
يف بالد كثرية التراجعات الفكرية هلؤالء، بعد أن كانوا قد أوصلوا الغلو إىل 

  !أفغانستان وأصابوا به بعض الشباب املتحمس
وإمنا  يكون حترير األرض بعد حترير اإلنسان، فأهم فروض األعيان هو 
الدعوة إىل اهللا، وتوحيده وعبادته وحده ال شريك له، مث بعد ذلك نطرد 

، ومما يوجب ذلك أن اليهود واألمريكان من بالدنا، وجنعل طردهم جزءا منه
  .أكثر النصريية كالبهائم وأم لو دعوا للحق ألجابوا

  :فع الصائلمسألة د
بعض الناس حيتج مبسألة دفع الصائل على الذهاب للقتال، ودفع الصائل 

  :حق، لكن ال ينبغي أن تفوتنا أمور أخرى ومنها
  . أن دفع الصائل مسألة فردية تتعلق باإلنسان، وليس بعموم األمة-١
  .ميكن دفعه مبا هو أقل من قتلهقد  أن الصائل -٢
رافضة والعلمانيون والقوميون وأمثاهلم،  أن الصائل هو النصريية وال-٣

، وكل احلركات والفصائل اليت تقاتل النظاموليس هو اجلبهة اإلسالمية 
  .اجلهادية اليت يقاتلها تنظيم الدولة حاليا
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 أنه إذا أخطأ الكفار وجعلوا غايتهم حترير األرض فال خنطئ حنن -٤
  .أيضا

معرفتها وهم  أن دول الكفر تصول علينا بطرق أخرى ينبغي -٥
يغلّفون تقسيمهم حبسن اجلوار، ويغلفون حماربتهم لإلسالم باسم حماربة 

كربالء "اإلرهاب، وما يسميه الغرب وأذنابه إرهابا يسميه الروافض 
يسميهم الروافض " هراطقة اإلمساعيليني"، ومن يسميهم الغرب "جديدة

ير الكويت أنذره ، وملا أراد فيصل الدويش املطريي حتر"أحفاد قتلة احلسني"
 بالد هي حتت محايتهم، وملا احتل االجنليزاالجنليز، وعدوا عمله عدوانا على 

وملا طهر القواسم السفن "! قراصنة"اخلليج قبل مدة وهامجهم القواسم مسوهم 
اليت استولوا عليها من خنازيرهم ومخرهم وجيفهم قالوا هكذا يفعل اهلمج 

  !املتأخرون
ياسة الربيطانية البقاء يف البحر وترك التدخل وقد كان من ثوابت الس

، بعد هزميتهم النكراء على يد بين بو علي يف "الرب العريب"فيما يسمونه 
كرر الغلطة نفسها بعدوانه على العراق، األمر " بوش"سلطنة عمان، غري أن 

يسحب اجليش األمريكي منها وجيعله يف البحر، حيث " وباماأ"الذي جعل 
ة قاعدة لألسطول اخلامس األمريكي وهو عند األمريكان أهم أصبحت املنام
ف،  يف غري اخلليج كالبحر األمحر واحمليط اهلندي وجود كثياألساطيل، وله

  .وأنا أطمئن اتباع أمريكا عنها بأنه ليس تركيا
 مقاتلة الكفار الذين احتلوا بالدنا دفعا للصائل فلنسأل ت إذا كان-٦

   وفق قوانينهم نفسها؟أنفسنا هل دعوناهم إىل اهللا
  . أن احلاالت العارضة ال تلغي األحكام الدائمة-٧

على أن ما يسمى اإلرهاب إمنا هو عقوبة ربانية على ما فينا من 
الذنوب، وقد عاقبنا اهللا قبل داعش بالعقيد معمر القذايف، وقد كان العقيد 

لسعودية يريد تفجري اجلسور وقطع الطرق ومنها طريق اهلدى، ويقول إن ا
صنيعة بريطانية، وقد ذهب إليه بعض العلماء ومنهم الشيخ صاحل اللحيدان، 
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فقالوا إنه كافر، وهاجم السعودية علنا حىت يف حضور امللك فهد مما اضطر 
امللك فهد إىل إطفاء سيجارته والرد عليه، وقال له امللك عبداهللا عبارته 

  ".الكذب أمامك والقرب قدامك"الشهرية 
علماء عن كفرياته، وجاء للسعودية دون أن يتوب وكان وسكت ال

" اتق اهللا"حرسه من النساء، وملا قال له أحد اإلخوة املصريني يف املسعى 
  .سجنته املباحث السعودية

 ومع كفرياته وإرهابه وعداوته املعلنة للسعودية جند قناة العربية تؤيده
 ادة السائرة على دربه،قفت غري مشكورة مع الثورة املضو، واآلن بعد موته

انقالب على احلكومة " الغرب إن ما قام به حفتر وقالت كما قال بعض دول
  "!اجليش الوطين اللييب" وتسمي قوات حفتر "الليبية

مث دهانا حزب الدعوة الشيعي وحزب الالت مبا هو أشد، فكان أحد 
 مكة خلف التفجريات اليت وقعت يف" إبراهيم اجلعفري"أفراد حزب الدعوة 

وغريها، وكان حلزب الالت خاليا يف الشرقية واملدينة سجنوا بعضها معي، 
 ١٩وهذه اخلاليا هي اليت عكرت األمن وروعت الناس يف الشرقية، وقتلت 

  .، ومع ذلك مل يقتلوا منها أحدا"اخلُرب"أمريكيا يف 
ومع كثرة العرب وتوايل العقوبات أصر كثري من الناس على ما فعلوا، 

ت الذنوب واملعاصي، وزاد حب الدنيا وأقبل عليها كثري من اخللق وازداد
والرياضة التقدم والعيش الرغيد والرفاهية االقتصادية والترفيه "باسم 
  .شغل عن اآلخرةي ، وباجلملة كل ما"والتنمية

  :إمجال أسباب اإلرهاب ودوافعه
ن دون نسيان للمكون النفسي لبعض الشباب، نذكر إمجاال ما نعلمه م

أسباب اإلرهاب ودوافعه، ألخذ العظة وإلقامة احلجة وإبراء للذمة وقياما 
  . وبعض املنكرات ختتفيبواجب النصح
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وكل أسباب اإلرهاب ودوافعه موجودة يف جمتمعنا، فال يصح أن ندفن 
  :رؤوسنا يف الرمال، ونشغل اتمع عنها، ومنها

 واعتماد  ترك العدل مع الغالة ومعاملتهم مبقتضى شرع اهللا-١
احلكومة على احلل األمين وحده، فبالعدل يطمئن الناس ويسكنون، فقارن 

  .مثال بني درة عمر وسيف احلجاج
 االحنراف عن مفهوم العقيدة الصحيحة، وعن حقيقة اإلسالم الذي -٢

االستسالم هللا بالتوحيد، "عرفه الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا بأنه 
، فهل تربأنا من أمريكا "، والرباءة من الشرك وأهلهواالنقياد له بالطاعة
  واملالحدة والروافض؟

 التحالف مع الكفار، وأشنع من التحالف معهم االنضواء حتت -٣
قيادم، فالواجب شرعا هو عداوم والرباءة من كفرهم، وال جيوز 
للمسلمني حمالفتهم وال مواالم حبال، قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف 

أن من أطاع الرسول ووحد اهللا ال : الثالثة: "ملسألة الثالثة من األصول الثالثةا
  ".جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله ولو كان أقرب قريب

وهنا ننبه إىل أن ذهاب الشباب واخنراطهم يف صفوف تنظيم الدولة يف 
أن العراق وبالد الشام أو يف أي مكان خمالف لفكر التنظيم نفسه من جهة 

  .فكره يقوم على تكفري الدولة السعودية وكل الدول
وإمنا يذهب هؤالء الشباب إىل هناك اعتقادا منهم أن جمتمعهم مسلم 

  لكن تنقصه بعض التوجيهات، فكيف يتفق األمران؟
 بطلب العلم الشرعي الذي به -هداهم اهللا-وإمنا أنصح هؤالء الشباب 

عين وغريه، وبه ينشرون معاين اجلهاد يلتزمون بقواعد أهل السنة يف تكفري امل
  .يف جمتمعهم املنغمس يف الدنيا، ويعرفون املنكرات وأسباب تفشيها

 إثارة النعرة اجلاهلية بقول هذا أجنيب أو قطعة هندي كما مسى -٤
: ، ولذلك قال تعاىل عن املنافقني"جالبيب قريش"عبداهللا بن أيب املهاجرين 

﴿k   j   i   h﴾ ]فهم جلهلهم يقولون هذا]٨:املنافقون .  
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، وال شك اآلخر اإلرهاب دون  من االقتصار على بعض جوانب-٥
يف خطأ تنظيم الدولة اإلسالمية وتنظيم القاعدة، ولكن خطأ من حياربون 
الدين مثل اليهود والنصارى واملتصهينني العرب أكرب، ومما حياربون به الدين 

لقوانني الوضعية، وقوهلم إن التمسك دعوام الصرحية للدميقراطية وحتكيم ا
ن هؤالء إما أم ال يؤمنون أبالدين ظالمية وإرهاب ورجعية وطائفية، إذ 

 أصال مثل أمريكا وإسرائيل وسائر احلكومات الغربية، وإما برسالة حممد 
أم يقرون ا ظاهرا وحياربوا بأساليب صرحية أو ملتوية كما يفعل 

، ومن حماربة الدين ونشر الغزو دول العربيةالسيسي وبشار وسائر ال
  .السلوكي إعالمياً يف كل جمال كالسينما والكرة ولعب البلوت والدياثة

  . السجن الطويل حىت ملن تاب، ومنعه من السفر وفصله من العمل-٦
إذا قاتلوا املسلمني، إال واخلوارج ال يسقط حقهم من بيت املال 

بل يناظروم، وكذا حكم من كفَّر املسلمني، واملسلمون ال يبدأوم بقتال، 
 كما سبق، وجاء بعض وذا حكم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

الناس إىل عبد اهللا بن عمر يسأله عن حكم من قرأ القرآن وعمل كذا وكذا، 
قاتلهم؟ عظهم وانصحهم فإن : تريد أن أقول: ولكنه يكفِّر املسلمني، فقال له

  .فدعهم، أي إمنا عليك الدعوة والبالغقبلوا منك وإال 
 عدم معاقبة من نشر الكفر الصريح، وإتاحة الفرصة له لينفي ما -٧

  : عن بالدهقال أو يؤوله، ومن هذا الفكر قول الشاعر احلداثي
  فدانت لعاداته معبدا    اهلامشي كساها بعسجده

بعسجده وليس مبسجده، فمن هو اهلامشي الذي : هب أن الشاعر قال
  ؟ضعت له جزيرة العرب؟ وهل القضية قضية عادات جيب اتباعهاخ

جاء رسولنا ليصحح عقيدة إبراهيم، وجاء زمن : "وكذا قوله اآلخر
  )"!!(حنتاج فيه إىل من يصحح عقيدة حممد 

  فانظر إىل أي حد يصل الكفر، ومع ذلك يسألون كيف يقع اإلرهاب؟



 

 

٢٤١١ 

 من ،قوله هؤالء مع السكوت عما ي،أليس إنكار ما يفعله الغالة
 دون نظر إىل صدهم ، مثل إنكار املشركني القتال يف الشهر احلرام،الكفريات

  عن سبيل اهللا والكفر به وإخراج أهل احلرم منه؟
 الظلم والسجن التعسفي وحماربة اإلسالم أيام مجال عبد الناصر -٨

ؤها ، ومساها أعدا"مجاعة املسلمني"اليت مست نفسها " شكري"أنتجت مجاعة 
، فلماذا تكرار ذلك أيام السيسي ومبعونة الرز "مجاعة التكفري واهلجرة"

  اخلليجي؟
" بوش"دع أخطاء أمريكا فهي أكرب من ذلك، فقد كان ااهدون أيام 

، وليس هذا قويل ١٠٠.٠٠٠أكثر من " أوباما"بضعة آالف، وأصبحوا أيام 
، وأعمال "رهاباإل"بل قول األمريكيني املتخصصني يف شؤون ما يسمونه 

  .ترامب تزيدهم حتماً
وهكذا أخطأ عبد الناصر وبوش وهو عني ما وقع فيه حكام العرب 

  .اليوم، وحجة اجلميع واحدة وهي حرب اإلرهاب
وقد اعترف كثري من كبار الساسة الربيطانيني أنه ال عالقة للحرب على 

اهللا أعلم باإلرهاب، فهل ننتظر سنوات " بلري"و" بوش"العراق اليت خاضها 
ا لكي يقال إن ما يسمى اليوم احلرب العاملية على اإلرهاب ال عالقة هلا 

  به؟ وإذا كان ذلك ال عالقة له حبرب اإلرهاب، فماذا حياربون إذن؟
 دوامة إىل أخرى، ومل ال تعود من ينتقلون املخدوعونوإىل مىت يظل 

 هذا النوع من إىل رشدها وتتمسك بدينها رافضة" النخبة"الفئة املسماة 
  .يف بالد اإلسالم" اإلسالموفوبيا"

على أن القاعد عن قتال الكفار ال يكفر، وإن كان قعوده بغري عذر 
 ﴾9   :   ;   >﴿: ، واهللا تعاىل قال يف كتابه الكرميعاصٍشرعي فهو 

"   #   $   %   &   '   )   (   ﴿: ، بعد قوله تعاىل]٩٥:النساء[    !
  . اآلية]٩٥:النساء[ ﴾*   +   ,   -   .
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فجعل درجة اجلهاد أعلى من القعود، ووعد املؤمنني مجيعا باجلنة 
فكيف يقول بعض الناس من مل إما ابتداء وإما بعد حني، ، )ااهد والقاعد(

، يبايع فالنا فهو مرتد، ومن الطبيعي أنه إذا بايعه جاهد معه والتزم مجاعته
ا يف احلديث، فكيف إذا أصبح حيتاج ملن قاتل من ورائه كموإمنا اإلمام جنة ي

، وهذا التفاوت يف اجلزاء يدل على أن قتال الكفار ليس فرض !يقاتل معه
اجلهاد يسقط عن املعذور كاملريض واألعرج واألعمى كما ذكر أن عني، و

 مل حيكم بردة من ختلف عنه ساعة العسرة، إذ فيهم سبحانه، والرسول 
إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم واديا (: املعذور والعاصي، بل قال

²  ﴿، ومن األعذار املذكورة يف القرآن )إال كانوا معكم، حبسهم العذر
µ  ´  ³﴾ ]فهم ال جيدون النفقة وال جيد الرسول ]٩٢:التوبة ، ما 

حيملهم عليه، وهو تعاىل مل يفرض النفرة على كل أحد، بل أن ينفر من كل 
  .منني طائفةفرقة من املؤ

ومثلما ننصح أن ال يسافر الشباب وأن على من ذهب أن يرجع، ننصح 
أيضا احلكومة حبسن معاملة الراجعني، وفتح جماالت الدعوة وزجر املخالفني 

  .لذلك من اإلعالميني والكتبة، وتربية األمة كلها على الدين
ى ونقول هلا إن حتجيم جماالت الدعوة والعمل اخلريي والتضييق عل

األمر باملعروف والنهي عن املنكر كل ذلك سوف يأيت بنتائج عكسية، وهو 
، ومن ذلك حتويل كثري من سياسة علمانية خمالفة لكتاب اهللا وسنة رسوله 

أهل الدين إىل الغلو والثورة، ومن ذلك ترسيخ القاعدة لدى املصلحني كافة 
كثرية الناس متدينة بأنه ال ميكن إصالح النظام من داخله، وإذا علمنا أن أ

بالفطرة أمكننا تصور مقدار الشذوذ اليت تسعى هذه السياسة العقيمة إىل 
فرضه، كما أن ذلك يؤدي إىل التنافر واالستقطاب، ورمبا إىل تقسيم األمة 

  .حقيقة وإن بقيت موحدة شكال
ومن اخلطأ الظن بأن املال وحده يكفي، أو أن التدرج يف التغريب 

مل كله يف عودة إىل األصول، والسباحة عكس التيار غري سوف ينجح، فالعا
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 ألنه دين احلي الذي ،جمدية، وهذا الدين ال يرتبط مبوت جيل أو فناء دعوة
ال ميوت، وقد وعد بإظهاره على الدين كله ولو كره املشركون، كما أن من 
الصعب جدا إحكام القبضة على كل شيء، يف ظل هذه الثورة اهلائلة يف 

مات، وال يصح التملص من املسؤولية وإلقائها على البطانة أو على املعلو
العلماء، فلكل جماله وعلى كل واجبه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن 

 أو  أو األفالمومن اخلطأ البين الظن بأن الناس سوف تشغلهم الرياضة! رعيته
أم ال عن واقعهم األليم، أو أم مغفلون إىل درجة أو امللهيات الشهوات 

يعلمون من وراء النهب من بيت املال والشركات الصورية، أو أن ختديرهم 
  .بالفتاوى املضللة والشعارات اللفظية سوف يدوم

وعلينا إذا أردنا دوام النعمة بالتوبة واالستغفار، ونستعد بذلك 
للمستقبل وعصر ما بعد النفط، وأن حنرص على جتنب الذنوب اليت هي أصل 

  .كل شر
عل اجلهاد  جهاد الكفار مرتبط مبصلحة املسلمني وواقعهم جنألو

موكوال إىل رأي اإلمام الذي يشاور بطبيعة احلال أهل الرأي يف ذلك، وقد 
تكون اهلدنة هي األصلح، فيهادم اإلمام مدة تكفي لبناء دولة املسلمني 

  . كفار قريش عشر سننيواستقرارها، والدعوة إىل اهللا، كما هادن النيب 
 برجوع  للمصلحة أمر عمر بن عبدالعزيز تابعا اجلهاد نكولو

اجليش الذي حاصر القسطنطينية، وظل فتحها مستعصيا قرونا حىت كان 
شرفه حملمد الفاتح كما هو معلوم، وعد العلماء ذلك من أعظم أعماله، ولو 

 لفتحها الصحابة، فقد كان أبو أيوب ،أن املسألة مسألة حرص فقط
  .من معه أكثر حرصا على فتحهااألنصاري و

يراعى يف و  عموماً وإمناال تتبع حرفيا،والصحيح أن مراحل اجلهاد 
ذلك حال املسلمني ومصلحة الدعوة، فإذا كان املسلمون والدعوة يف حال 
ضعف فهم مأمورون بكف اليد والصرب كما يف القرآن، أو باهلجرة كما أذن 

  . باهلجرة إىل احلبشةهلم النيب 
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مروا بأخذ اجلزية وضرب الذل  أُ،وإذا كانوا يف حال قوة ومنعة
  .والصغار على املخالف

 جاز هلم تركه كما ،وإذا كانت مفسدة اجلهاد أرجح من مصلحته
  . عن حصار الطائفرجع النيب 

  .ففرق بني النسخ وبني التدرج ومراعاة املصاحل
  :كلمة أخرية

قتضي العدل الذي أمرنا اهللا به مهما اختلفنا مع من يسمون اإلرهابيني ي
أن نقول إنه يندفع م شر عظيم عن بالد احلرمني، فاخلوف يدفع األمريكان 
لتأخري مشروعهم الرامي لتقسيم السعودية، وهو أيضا يدفع اليهود لعدم فتح 
سفارة هلم يف الرياض، وهم السبب لنقل األمريكان قاعدم العسكرية من 

  .راخلرج إىل العديد يف قط
وهم كذلك أكرب رادع ألن يبين الرافضة مقامات وعتبات هلم يف البقيع 

  .واملعالة
 فهم كما ،ومهما كان احنرافهم ال يستطيع املرجئة إخراجهم من الدين

): ٢٠٠ص(ع الفتاوى وقال ابن تيمية يف اجلزء اخلامس والثالثني من جمم
كفر به، ولو  هو خري من كل من كل من كان مؤمنا مبا جاء به حممد "

كان يف املؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة اخلوارج والشيعة 
فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما ، واملرجئة والقدرية أو غريهم

  .اهـ" باالضطرار من دين اإلسالم
 وإال كان مصريه وهم كذلك مينعون الغرب من اإلساءة للنيب 

 كما أن كون كل متدين إرهابياً كما ،تلوهكمصري املخرج اهلولندي الذي ق
وكذا قول إن احملافظ سوف ينتهي به األمر إىل ن البطالنيزعمون قول بي ،

  !اإلرهاب
الدين أو فيصل  فال يرضى أي عتييب أو مطريي أن يوصف سلطان

  .الدرويش باإلرهاب مثال



 

 

٢٤١٥ 

وخنتم الكالم عن مشكلة ما يسمى اإلرهاب اإلسالمي بذكر أنواع 
ال غري املسلمني وميكن وصفها تبعا لتصنيف القوم بأا إرهابية ونذكرها أفع

 :إمجاال دون تفصيل
مع أن ) آر.آر.اس( ومن األمثلة عليه منظمة :اإلرهاب اهلندوسي -١

كل األحزاب اهلندوسية يف احلقيقة تقتل املسلمني أينما وجدم، وأكرب 
د كلها إىل دولة هندوسية حزب يف العامل ارتا جانتا يهدف لتحويل اهلن

  .حبتة
اليت وضعت غاز ) أوم شنريكو( ومنه منظمة :اإلرهاب البوذي -٢

  .السارين يف أنفاق طوكيو
 وهو منظمات تفوق احلصر منها منظمة :اإلرهاب النصراين -٣

ومنظمة ) أنيت بالكا(ومنظمة ) الصليبيون اجلدد(ومنظمة ) جيش الرب(
 هو املنظمات األصولية اليت يؤيدها دونالد ينيرهاباإلوأكرب ) كوكس كالن(

  . وإدارتهترامب
 وقد ذكر االستاذ أبو إسالم أمحد عبداهللا، أن :اإلرهاب القبطي -٤

شنودة إمنا ترشح مبعونة بضعة عشر تنظيماً إرهابياً، فكم هي اليوم؟ ومع 
ذلك فاإلرهايب عند السيسي من يتبع مجاعة كذا اإلسالمية فقط، وكل 

  .مصر يقول إنه إرهايب حىت ولو كان قبلياً حبتاًحادث يف 
أوروبا من منظماته املشهورة يف أمريكا و و:اإلرهاب النازي -٥

  .النازيون اجلدد
  ).بابار فالسا( ومن منظماته منظمة :اإلرهاب السيخي -٦
 وله منظمات كثرية قدميا وحديثا منها منظمة :اإلرهاب اليهودي -٧

وهي تؤيد إرهاب )  كاهانا حتت اسم كاهانا حيمائري(اليت أسسها ) كاخ (
الدولة الذي متارسه إسرائيل وتعتمد على فتوى احلاخامات باستحالل دم 

  .كل فلسطيين بل كل عريب وكل مسلم
 وهو ما يعلمه كل أحد حىت يف الدول اليت :اإلرهاب األورويب -٨



 

 

٢٤١٦ 

أحد تظهر مبظهر احلياد وتتمسح باإلنسانية، كالسويد فقد صرح عضو 
) اجليش اجلمهوري اإليرلندي(أحزاا بأن املسلمني ليسوا بشرا ومنه 
 بل هو أحزاب سياسية تسعى ،واإلرهاب يف أوروبا ليس جمرد تنظيمات

والنمسا وأملانيا وإسبانيا وإيطاليا، وهولندا للوصول للحكم كما يف فرنسا 
) راءاأللوية احلم(و) إيتا(ات كثرية مشهورة كمنظمة وله أيضا منظم

  ).كهنة فينيس(و) يامن هوف(و) القمصان السود(و) الباسك(و
 األبيض الذي يستهدف املسلمني والسود اإلرهاب األمريكي -٩

، ومن أعماله )لد ترامبدونا(والالتينيني وله منظمات كثرية يدعمها كلها 
طالقها  أمريكيا، وكذا إ١٦٠ أوكالهوما حيث قتل طالق النار يفاملشهورة إ

 أمريكيا، ويف داخل الكنائس حيث ٦٠ فيجاس حيث قتل حوايل يف الس
 شخصا يف حادث واحد داخل كنيسة معمدانية، وكذا إطالق ٢٦مات 

 يف شيكاغو وفلوريدا وفريجينيا  واملدارسالنار يف اجلامعات والقطارات
  . وتكساسوكارولينا

 إمنا تضع أفعال بعض) آي.يب.اف(ومن العجيب أن املباحث األمريكية 
  . بينما يأيت يف رأسها هؤالء،املسلمني يف ذيل القائمة

 وأن ، يف احلقيقة ليس له ديناًهذه مناذج حية تثبت أن ما يسمى إرهاب
م وحده به حتامل وخمالفة للحقيقة، مع أننا هنا اقتصرنا على بعض اام اإلسال

  .التنظيمات دون بعض، ومل نذكر إرهاب الدول
 



 

 

٢٤١٧ 

  
  
  

 
  
  

  حادي عشر
  املستقبل؟ ملن

  
  



 

 

٢٤١٨ 



 

 

٢٤١٩ 

  ملاذا نتفاءل؟
 دوام التفاؤل ومتام الثقة وعلو اهلمة إذا سألناه، اإلسالم يعلم املسلمني

  أشد حاالت أذى املشركني والرسول وقوة اإلرادة دائما، واملسلمون يف
 قائلني يا رسول اهللا أال تدعو  جاء الصحابة إليه ،وصحبه ال يزالون مبكة

 باألمن وحسن العاقبة، وأحال  لنا؟ أال تستغفر لنا؟ فبشرهم النيب اهللا
ا كان الكرب مل و،)ولكنكم تستعجلون(املشكلة إىل اخلصيصة النفسية للبشر 

 [ \ ] U V W X Y Z﴿ الذي ذكر اهللا يوم األحزاب
^ _ ` a b c d e f g h i 

j k﴾ ]١١-١٠:األحزاب[.  

ؤمن أن ينخذل املنافقون ويتسللوا وزاد يف الزلزلة وتفريق الصف امل
ج الذي مل يكن  احلرِ ويف ذلك املوقف، العهد بنو قريظةَض، وأن ينقُلواذا

للمسلمني فيه مكان من ذلك البالء ،فر اخلندق واالحتماء بهن حيلة إال ح 
والشدة أن جيد املسلمون صخرة عاتية منعتهم من احلفر مل جتد فيها معاوهلم 

 األمل اً الذي ضرا مبعوله وقال باثّوا حاهلم لرسول اهللا  فشك،وفؤوسهم
اهللا ( : مث ضرب الثانية وقال،) أضاءت قصور الشام،اهللا أكرب( :يف نفوسهم

  .خلإ )… أضاءت قصور كسرى،أكرب
 ،وكان هلذه التربية النبوية الفذة أثرها العظيم يف نفوس أصحاا الكرام

 امرباطورية الفرس : يف الدنيا آنذاكفانطلقوا لفتح أعظم إمرباطوريتني
  .وامرباطورية الروم يف آن واحد

  . أن نسأل اهللا الفردوس األعلى من اجلنةوحىت يف الدعاء علمنا النيب 
، ]١٣٩:آل عمران[ ﴾¤ £ ¢ ¡ �﴿: وقال عز من قائل

  .فالقضية ما هو موقفنا من اإلميان وليست النصر أو اهلزمية وال التأخر والتقدم
 ال نزال أقرب أمم ، بالرغم من التقهقر احلضاري ماديا وتقنياحننو

 وأكثرها تكافال ، وأكثرها تقدما يف اال اإلنساين واألخالقي للحقانيالد



 

 

٢٤٢٠ 

فر الناس و وأ، وأغناها بالشخصيات اخلارقة واألعاجيب املعجزة،اجتماعيا
تفوق على حظا باحلياة الطيبة اليت قوامها اإلميان والعمل الصاحل، وحنن ن

 وهذا مما جيعلنا نضمن أن املستقبل لنا بإذن ،تقنياالغرب أخالقيا مهما تأخرنا 
قال : اهللا، وإليك هذه القصة الواقعية اليت حدثين ا أحد الثقات من أقربائي

 الطائف متجها إىل اجلنوب وسالكا الطريق من خرجت بأهلي :حمدثي
تسرب اهلواء من ) جبيلة(مالك السياحي وقدر اهللا أين ملا وصلت بالد بين 

وهناك فاجأين أحد الناس وقال تفضل عندي وأنزل ) بنشرت(إطار سياريت 
، مث إن املذكور جاء بغداء ذبيحة كاملة كأهلك عند أهلي حىت تصلح سيارت

 وبعد ، فأكلت وأنا مهموم بشأن السيارة،ومل يكن إال أنا وهو واألهل
فقمت إىل السيارة : ت، قالتفضل اآلن إن شئ: قالاألكل والشرب 

رت املنطقة أنا دفوجدا قد أصلحت وكان قد أصلحها دون علمي، مث غا
 وكل ما أعرفه ،ما قريتهو وقد تأسفت ألين مل أسأل الرجل من هو ،وأهلي

  !أنه أمي
م مبثلها الغرب ل هذا هو خمزوننا االستراتيجي وأخالقنا اليت ال حي:أقول

 وهذه القيم مل ، والصواريخ عابرة القاراتالذي خيزن األسلحة النووية
 وال فكر إخواين كما ،هج صحويةايتعلمها ذلك املالكي األمي من من

 السيما منذ أن ، وإمنا هي سجية عربية وفطرة إسالمية مغروزة فينا،يزعمون
 ، وقربه إىل قوم ال يعرفهم،راغ أبونا إبراهيم عليه السالم وجاء بعجل حنيذ

ق جزمت خدجية رضي اهللا عنها أن اهللا ال خيزي رسوله ومبثل هذه األخال
  . كما قاهلا ابن الدغنة للصديق ملا أراد أن يهاجر،قط

الصحوة يسبحون عكس التيار  بربك أليس الذين حياربون  يلفقل
  ؟الشعيب
السري وراء هذه احلضارة الزائفة يعين إنكار احلكمة الربانية من خلق و 

 واالكتفاء ،)التصميم الذكي(ن و يسميها الغربي تلك احلكمة اليت،اإلنسان
 مع أن ،العميقة بالعلل الصورية الظاهرة عن األسباب احلقيقية واألهداف



 

 

٢٤٢١ 

 � ~﴿ : قال اهللا تعاىل،القائلني بالتصميم الذكي جيهلون ما رواءه
 j  k l m﴿ :وقال، ]١١٥:املؤمنون[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

n﴾ ]د" :قال الشافعي رمحه اهللا ]٣٦:القيامةأي ال يؤمر وال ينهىىس ".  

، ]٥٦:الذاريات[ ﴾C D E F G H﴿ : عز من قائلوقال
 ولتبق ،فلتسقط كل النظريات الغربية من عدمية وعبثية ومصادفة وتطورية

  ولتبق حقيقة أنه، وليسقط التفسري املادي للتاريخ،احلكمة اإلهلية العظيمة

﴿N O P Q R S T﴾ ]ت والتخمينات ولتسقط كل التخرصا ،]٢٤:فاطر
  . ولتبق حقيقة أن آدم عليه السالم كان نبيا مكلما،عن اإلنسان القدمي

 # " !﴿ :وليذهب كل ظن باطل باهللا إىل مزبلة الفكر قال تعاىل
  .]٢٧:ص[ ﴾2 1 0 / . ,- + * ( ') & % $

ني أنفسهم من علماء يهللا الذي أنطق باحلقائق ألسنة الغرب واحلمد
كيمياء والطب والرياضيات وغريها، ولكن إعالم األحياء والفيزياء وال

املسلمني عن هذا غافل يريد إغراق الناس يف الشهوات وعلى كل هؤالء 
 :وقوله، ]٦٣:العنكبوت[ ﴾Ó Ô Õ Ö﴿ :الغافلني يصدق قوله تعاىل

﴿½ ¾ ¿ À﴾ ]0 / . - , + * (﴿ :وقوله، ]١٠١:النحل 
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  .]١٧٩:األعراف[

 فاهللا تعاىل حسم ،وليس للمسلمني خيار بأن يتبعوا الغافلني أو املتقني
 ، ويف اآلية األخرى أن اهلدى هدى اهللا، وبني أن هداه هو اهلدى،املسألة

  فمن الذي يتبع الضاللة ويترك اهلدى؟
ه أن الغرب نفسه هو الذي يدل ئ علينا وتسخري أعداومن نعم اهللا

 وأنه يكشف حقيقة أعداء ،واقعهم اجلغرافيةمزة املسلمني على فضائلهم ومي
اإلسالم ويبني خطر االبتداع ويفضح عمالءه ويتحدث عن عيوب دميقراطيته 

 ويبني للمسلمني ، وينشر تقسيماته، وكيله بأكثر من مكيال،وال إنسانيته



 

 

٢٤٢٢ 

 كما أن تقنيته اإلعالمية وقوله إن العامل قرية إعالمية ،حقيقة الشرعية واجلهاد
عه على جش كما أن ،شر رسول واحد ودين واحد على أنه يكفي البتدل

ف أديانه  مع اختال،الثروات جعل املسلمني يعرفون قدر ثروام وتكتالته
ىل ضرورة التوحد، واهتمامه بالقوانني املائية ينبه إولغاته دافع للمسلمني 

رين إليه من  كما أن منعه للمهاج،املسلمني إىل معرفة أمهية مضائقهم وممرام
 من الفقر ااملسلمني جيعل املسلمني يعرفون قيمة جمتمعام رغم ما فيه

 وحني تقر األمم املتحدة أن جنودها يرتكبون اعتداءات جنسية ،واالستبداد
 ، فإمنا تقول للمسلمني إا منظمة فاشلة،مع عجزها عن حل مشكالت العامل

أن الطب البديل ينادي بأن  كما ،وإن مصريها مثل مصري عصبة األمم قبلها
الطب الغريب يدخل مرحلة األفول، ويقر علماء االجتماع أن احلكم الوراثي 

 وأن اإلنسان أرقى وأعلى ،هو من بقايا حكم العشرية يف اتمعات البدائية
 وأن فكرة العوملة إمنا تبني قيمة قوله ،من االحنطاط الذي تقول به الداروينية

   ].١٠٧:األنبياء[ ﴾a b c d `﴿ :تعاىل عن نبيه الكرمي

 ولو واحلرية اليت يتيحها الغرب جتعل اإلنسان الغريب يقرأ عن اإلسالم
  .فضوال

ته ا حىت دراس،فعجب ملن يستأجر لنفسه حماميا إلثبات دعوى خصمه
 يكون مرتكزها تركيا ،االستشرافية تؤكد قيام ما يسمونه إمرباطورية إسالمية

 G H I J﴿  وصدق اهللا،م مىت ستقوم وأين واهللا أعل،كما يقولون
K L M N PO Q R S T U V XW Y 

Z [ \ ]﴾ ]واهللا تعاىل له يف كل جيل نشأ ،]٣٦:األنفال 
 ويهدون الناس بأمره يأيت م من العرب أو العجم كما ،يستعملهم يف طاعته

  .يشاء
وقد عرب لواء أمريكي عمل حمققا يف سجن غوانتنامو عن التفوق 

وي بعض اجلنسيات ؤيف هذا السجن احلصني كنا ن" :ي قائالاإلسالم
 أما هؤالء ،كاليابانيني فال ميضي السجني بضعة أشهر إال أصابه اجلنون



 

 

٢٤٢٣ 

 وهو كل يوم أكثر ،ن املسلمون فبعضهم أمضى قرابة العشرين عاماوااهد
 ،كانوا يطالبون بالصالة مجاعة وبالرياضة اجلماعيةوصربا ويقينا ومطالبا 

 ، وحيذرون اجلنود من إهانة املصحف،تداولون املصاحف والكتب بانتظاموي
 ومل جتد فيهم القوة وال اإلغراءات املادية ،وينشدون أناشيد مجاعية موحدة

 والغريب حقا هو أن اجلنود بل الضباط أصبحوا ،أو املعنوية اليت كنا نقدمها
  ."يتحاشون الصدام معهم

ة والتفكري والتحقيق وجدنا أن أكرب وبعد الدراس"ويضيف ذلك اللواء 
 وكذلك وادي ، إرهابيا)٤٢(بؤرة إرهابية هي مدرسة رغدان اليت فيها 

 من دولة واحدة، بل من دول شىت ليسوا، وأن هؤالء "مهور يف امة زهران
  .وال يعرف بعضهم بعضا

  : أال يذكر امسهلويقول ذلك اللواء الذي فض
ل هؤالء متبعني لفكر القاعدة، خطأ، فقد كنا نظن أن كالتعميم "

شهادة، هم إمنا جاء ألفغانستان حبا يف الولكن التحقيق كشف لنا أن بعض
ومل يتأثر بأحد ومل يقرأ كالما ألحد، بل إن بعضهم ذهب ألفغانستان للعمل 

  .، انتهى كالمه" السياسة األمريكيةاخلريي فقط، وكلهم جممعون على خطأ
ل من بني فرث الشيوعية ودم الرأمسالية فسبحان من أخرج هؤالء الرجا

  .واستبداد الطواغيت
هكذا قال اللواء األمريكي، فماذا يقول الزعماء العرب واملباحث 

  ربية واإلعالم العريب؟عال
 تتقدم يف كل ااالت، لكننا الواقع أن الغرب عامة وأمريكا خاصة ملو

حلضارة من زاوية التقنية  تأخرنا عن هدى اهللا فصار الناظر إىل احنن املسلمني
  .والصناعة فقط، يرى الغرب متقدما علينا

 جند امللحوظ، التقين والتأخر نعيشه الذي االحندار هذا من بالرغم وحنن
 ،)متقدمة (تسمى اليت الدول جمتمعات من وأرقى أفضل جمتمعاتنا يف الناس
 أشك ولست غناهم، من خري وفقرنا علمهم، من خري جهلنا أن جند كما



 

 

٢٤٢٤ 

 من رقيا أكثر وشيتاكونج دكا أو واحلُديدة صنعاء سكان أن واحدة حلظة
 دافع  عندنا-مثال- الفقرف أجنلس، ولوس وبوسطن ونيويورك واشنطن سكان

 حقيقة وإظهار والثبات الصرب من ومزيد املسلمني، بني والترابط للتراحم
 إذا اهللا يف ثقة أكون ما أكثر "السلف أحد عنها قال اليت اهللا، على التوكل

، وبعض ما يسميه الغرب واقعية "دينار وال درهم البيت يف ليس أهلي يل قال
 ألحد سابق أمريكي دبلوماسي وهو" نيومن "قال وقد ،هو عندنا استسالم

 ،"بعيد أمد منذ ا العترفنا كاليفورنيا حتتل إسرائيل كانت لو "املسلمني
 قلة مع النصر حتقيقهم لب احلصار واحتماهلم غزة أهل صرب إىل فانظر

 وأخاه سامل، أبو كرم معرب يغلق نتنياهو أن وكيف والوسائل، اإلمكانيات
 ميناء فتح رافضا االحتالل مع يتواطأ "مازن أبو"و رفح، معرب يغلق السيسي

 يريد ما غزة عن ومينع نفسها،" أوسلو "اتفاقية نصت كما غزة، يف مطار أو
 كل صامدين صابرين غزة أهل جتد ذلك ومع والكهرباء، كالدواء أسياده

  .السنوات هذه
 إىل احملتلة األراضي من يعربون الذين بأن القول يقتضي العدل أن على

 عميلها من أخف فإسرائيل مصر، إىل غزة من يعربون ممن بكثري أكثر األردن
 طابه معرب وارا ليال ويفتح الفلسطينيني، عن رفح معرب يقفل الذي السيسي
 لعيون السيسي ظل أهل قطاع غزة حمرومني من العمرة، ، وإرضاءلليهود

  .وظل أهل احلجاز حمرومني من فاكهة أهل القطاع وأمواهلم
 مع احلايل وصراعنا الصهاينة، من إرادة أقوى الفلسطينيني أن شك وال

 واملعتدي واملظلوم الظامل بني وشتان إرادات، صراع احلقيقة يف هو اليهود
  .عليه واملعتدى

 سابقنا ويعود بعضا بعضنا حيمل وإمنا الربانية، املراحل نستعجل ال وحنن
 الزائفة، احلضارة هذه من وننقذها األمان بر إىل البشرية ونقود الحقنا، على

 املراحل على القفز ومن عليها، نقفز وال رقهاخن ال مدروسة مراحل ضمن
 يف دمها أن قبل ،حسيا واملزارات األضرحة دم أن النتائج واستعجال



 

 

٢٤٢٥ 

 مها إذ مادي رقي -اهللا بإذن- سيعقبه االجتماعي رقينا أن ريب وال القلوب،
  .نيتعارضا ال
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 اهللا أتاح وهل للنور؟ أم للظلمات املستقبل هل نفسه يسأل فالعاقل

 ما بعض يكتشفوا أن عامة والكونيات الفلك وعلماء "لركب"و "ننيوت"ـل
 الرياضيات معادالت يف مهل أليس ؟ليؤمنوا إال والقوانني األسرار من اهللا أودع

 اخلالق أن يعقل وهل احلق؟ لشهادة يدعوهم ما والفيزياء الكيمياء وقوانني
 سيد ويترك الثابتة القوانني هذه على كله الكون يقيم بحانهس العظيم

  شرع؟ بال) اإلنسان (الكائنات
 إله، لوجود املنكرين الدهرية مالحدة الكتاب أهل كفرة من وأحط

 اهللا أنبت النباتات حىت الكون يف احملكمة والقوانني املوازين هذه وضع فمن
 إال يرتله وما شيء، كل خزائن عنده الذي تعاىل وهو موزون شيء كل من

 يا واملوازين القوانني هذه وضع فمن مبقدار، عنده شيء كل إذ معلوم، بقدر
  ملحدون؟
 يف نافعة قاعدة " يفقال حني تيمية ابن اإلسالم شيخ صدق وقد

 جمموع من عشر التاسع (اجلزء يف وهي ،"بالرسالة االعتصام وجوب
  ".الرسالة مشس عليه تطلع ما إال ملعونة مظلمة الدنيا ":)الفتاوى

 ويرى الغرب، لبالد ذاهب كل البصرية بعني يشاهده الظالم وهذا
  .املريع واإلحباط القاتل والضجر املفككة االجتماعية احلياة

 ،وهذه األمة هلا قانوا التارخيي اخلاص، إذ يكون البالء مقدمة للنصر
  :تشاء ما عليها وقس املثالني هذين وخذ



 

 

٢٤٢٦ 

 أبناء وباعوا اإلسالمية الشرقية املمالك التتار افلجح اجتاحت ملا -١
 من املماليك أولئك من اهللا أخرج النخاسة، سوق يف أرقاء املسلمني ملوك
  .جالوت عني يف التتار هزموا

 ديفيد، كامب املشؤومة االتفاقية ووقع إسرائيل السادات زار ملا -٢
 مبادرم اليهود على العرب وطرح وأسلو، مدريد يف االستسالمات وتوالت
 ويوقن واالنبطاحات، الذل ذلك كل يرفض جهادي جبيل اهللا جاء النكدة،

 فلسطني يف اجلهادي البناء يف وشرع بالقوة، إال يسترد ال بالقوة أخذ ما أن
  .لب ذي لكل معلوم هو كما املباركة

 وأيقنوا أنفسهم، على انتصروا حني النصر للمسلمني حتقق احلالني ويف
 ولكننا ،سبيال املؤمنني على للكافرين اهللا جيعل لن وأنه للمتقني، قبةالعا أن

  .نستعجل
 إىل الفلسطينية القضية أعاد القدس بشأن "ترامب" قرارأن كما 

ال بد أن  الفلسطينية القضية تصفية وهدفه) القرن صفقة (مسي ماو الصدارة،
  .أيضا خيفق

 ألمريكا الصهيونية املعادلة يف الصعب الرقم هو الفلسطيين والشعب
 اليوم وعدده األرانب، تكاثر قدميا الصهاينة قال كما يتكاثر فهو وإسرائيل،

 وحدهم الفلسطينيون يصبح سوف كثرية ليست سنوات وبعد مليونا، ١٢
 شرس شعب بأنه يصفونه أنفسهم والصهاينة العامل، يهود كل من أكثر

  .وعدواين
 املشتركة الواحدة الدولة ةفكر على وافقت اليهودية الدولة أن ولو
 ترامب اختار كما واحدة يهودية دولة جعلتها وإن منه، األكثرية ألصبحت

  الفلسطينيون؟ يذهب فأين



 

 

٢٤٢٧ 

  :الغرب وهابية -
 وتارخيهم حاهلم فلنتأمل ،ونيزعم كما وهابية أننا الغربيون علينا يعيب

 :السليم التفكري عن الوهابية بعد أو قرب لنرى موضوعية بكل
 حرموا واإليطاليون ،"هتلر" قرية زيارة حرموا والنمساويون األملانف
 واملشيخية كاإلجنيلية الكثرية الربوتستانتية والكنائس ،"موسوليين" قرية زيارة

 للخلق، االعتراف سرو الكنسية واألسرار واملذابح التماثيل حترم واللوثرية
 رجال وعزوبة الرهبنة نظام وحترم النصارى، عند القديسني شفاعة حترم كما

  .الدين
 زوجته أخت أما الكاثوليكية، إىل اإلجنيلية عن ارتد" بلري توين "أن كما

: املسلمة ملريضتها قالت أمريكية طبيبة أعلنت كما إسالمها، فأعلنت
 تنعيمت أن واألحوط دم، عندك دام ما ممنوع الوالدة عقب اجلنسي االتصال

  .يوما أربعني عنه
 كما عنده خادما وكان يصلي، الفاتيكان بابا أىر من ثيندح وقد

  .إسالمه يكتم مسلما الشام بالد يف اخوري رأى من حدثين
  !اإلجنيل يف امليالد عيد جيد مل أنه" فرنسيس "احلايل البابا وأعلن
 أشد اآلن وهي الكنائس، يف ملحوظ اإلسالمي البناء طراز أن كما

 وال مذبح فيها ليس وبريطانيا كاأمري يف الكنائس وأكثر باملساجد، شبها
  .صور

  .أتباعها على التدخني حتظر املعمدانية والكنائس
 تعدد إن ويقول اإلجهاض، ضد أنه يصرح الغربيني من وكثري

  !!قبل من األنبياء كان كما اجتماعية ضرورة الزوجات
 متوت، سوف االجنليزية اللغة بأن جتزم املعاصرة اللغوية البحوث أن كما

  .العربية للغة هو إمنا لبقاءا وأن
  .النبوي الطب تفوق تثبت احلديثة الطبية والدراسات



 

 

٢٤٢٨ 

 أن ميكن ال) بالنك جدار (وراء ما بأن يؤمن احلديث الفيزياء وعلم
  .الدين إال فيه يفيت

 وكلهم وهارب، متولٍ بني الطقوسي واإلسالم بالعلمانية والقائلون
 وحممد فودة فرج ومنهم ،)هابيةو (املسماة الدعوة دعاة غري عليه محكَ

  .زيد وأبو العشماويو طه حممود
 أخالقية، ضوابط من له بد ال العلم إن: يقولون والفالسفة والعلماء

  .اإلنسانية على ودمارا وباال انقلب وإال
 أو النفع يف العوامل أهم هو النفسي العامل إن يقولون النفس وعلماء

  .الضر
 تقرره مما بكثري أشد أمريكا يف الفيدرالية كمةاحمل تقررها اليت والعقوبات

  .السعودية يف املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة
  . ولدت باسم آخر يف الغربفالوهابية إذن ليست خاصة بنا لكنها

 باعتراف حىت بد، وال ساقطة الغربية احلضارة من السلبية اجلوانبو
 بن عمرو إليها أشار اليت جيابيةاإل اجلوانب إال منها يبقى ولن نفسه، الغرب
) الناس وأكثر والروم الساعة تقوم (حبديث أوس بن شداد حدثه ملا العاص

  .مسلم صحيح يف كما
 يقبلون على اإلباحية فليس ذلك رد اإلشباع  حنيوالغربيون

حماولة للهروب من واقعهم النكد وحيام الشهواين، بل هو مع ذلك 
  .ا الشكل غري اإلنساين من احلياةالنمطية، واحتجاج على هذ

وال بد أن تبقى الثنائية بني املتصارعني حضاريا، غري أن الصراع على 
، وبني احلضارات أو الطبقات املستقبل هو صراع بني احلق والباطل

  .االجتماعية
 ويصبح العامل هذا يف قضينت لن الثنائية أن يف عاقل فيلسوف يشك وال

 حيلمون الفالسفة كان وإن وهذا فيه، تركيب ال حدوا اجتاه ذا ساكنا عاملا
 الفيلسوف أن حىت واقعيا، متحقق غري هو اليوتوبيا أصحاب ويظن به



 

 

٢٤٢٩ 

 وبعض للحقيقة، تتنكر أا اليهودية على يأخذ )هس سىمو( اليهودي
 صدمه ملا تراجع لكنه الشيوعية، ايار بعد ذلك ظن فوكوياما مثل املعاصرين

 اهليجلي الفكر وراء انسياقا كذلك املسألة أن فوكوياما ظن وإمنا الواقع،
 الفكر أن غري ،)الربوتستانت خصوصا (النصارى عند األلفية والنظرية
 من أكثر) بوست (بعد ما استخدام وأصبح عكسه، بل املوقف غير البشري

 سرا أو جمهوال باعتباره ال بالغيب اإلميان إىل أقرب وأصبح قبل، ما استخدام
  .املنطقي والتفكري العلم مقتضى هو باعتباره كنسيا
 أعدائه يف تأثريه عن الدراسات تزال وال قدمي، باإلسالم العامل تأثرو
 ومن للباحثني، خصبا جماال ترامب منهم الذين املتعصبني كاالجنيليني اليوم،
 الذي الرئيس سيما ال واإلسالم ألمريكا املؤسسني اآلباء بني العالقة ذلك
 ".جيفرسن توماس "سرا مسلم هإن يقال

 يف نعيش كنا لو حاال أحسن سنكون إننا "قوله" جيفرسن "أقوال ومن
 نواملؤسس اآلباء هوصدق حديثا،) سوا (إذاعة ذلك وأذاعت ،"مسلم بلد

 استقالل إعالن كاتب وهو الثالث، الرئيس فكان رئيسا، انتخبوه مث ألمريكا
 احلياة "صحيفة إسالمه يكن مل نإ اإلسالم مع تعاطفه ذكرت كما أمريكا،
 منه وحذف املقدس كتام حنق أنه الغرب يف املشهورة أعماله ومن ،"اللندنية

 اإلسالم من قريبا يكون وبذلك توحيدي، وفكره ،عقله حسب اخلرافات
  .النصرانية عن بعيدا

 له كان أنه هو األمريكيني كل به ويسلِّم فيه جدال ال الذي والشيء
 حق من أن وقرر أمريكا، يف الدينية احلرية قوانني ضعو وأنه مصحف
) ماديسون (بذلك املتأثرين من وأن يشاؤون، كما دينهم يقيموا أن املسلمني

 الصحيفة غرار على الدستور كتب إنه يقال الذي األمريكي، الدستور أبو
 نللنكو إبراهام أن اكم باملدينة، اليهود قبائل مع  النيب كتبها اليت النبوية

ومنهم الرؤساء  األمريكيون وكان قرآنية، بآيات خطاباته يف يستشهد
 عادة على) احملمدين (املسلمني يسمون" جيفرسن"و" واشنطن جورج"



 

 

٢٤٣٠ 

 هناك وقابل باريس يف عاش" جيفرسن "أن أيضا واملؤكد الغربيني، النصارى
 الذي العثماين سليم هو عنده األثري أستاذه وكان املسلمني، شيوخ بعض
" فرانكلني امنيبني "أن كما فىت، زال ال وهو القرآن ترمجة من نسخة أعطاه
 لذلك دوافعه بأن اآلخر هو ام اليهود إليها يدخل ال أن أمريكا نصح الذي

 وتأثر أمريكي، رئيس أول" واشنطن جورج "باإلسالم تأثر كما إسالمية،
  .ثانيا رئيسا صار الذي" آدمز"

 ا البشرية التائهة، وقدينية، وهو الذي علمهاس احلرية الدفاإلسالم أس
 غري وذلك باإلسالم، الدينية باحلرية ينادي من كل يتهمون األمريكيون كان
 العنيفة، الدينية الصراعات بعد ضمريه يقظة فترة يف الغرب وأن السيما بعيد
 األخرى، احلضارات على واالنفتاح العقل مصادر تنوع بضرورة آمن

 عن" لوك جون "بكتابة تأثروا اآلباء إن يقول العام كياألمري والتاريخ
  .اإلسالم من مستمدة معروفة رسالة وهي التسامح،
 اآلباء أولئك كان جدا، عادية املوحدية النصرانية العقيدة كانت وملا

 نفذت وقدأعلم مبا كانوا عليه باطنا،  واهللا ظاهرا إليها ينتمون املؤسسون
 بني والفصل نفسها، العلمانية فكرة من مريكاأ يف الديين التسامح فكرة
 كما موحدا، أو مسلما الرئيس يكون أن اإلمكان يف أنهو والكنيسة، الدولة
 وكانت الغرب، يف اليوم منها أوضح آنذاك كانت اليت احلرية فكرة نفذت

ومن هنا كان إعجاب املؤسسني ! الضمري حرية إىل الداعية الفلسفة ضىمقت
  ).جيفرسن(ن حىت أن بعضهم قيل إنه مسلم باإلسالم والقرآ

 مايكل (منهم كثريون، وأمريكا اإلسالم بني العالقة عن كتب وقد
 ،"سبوزيتو جون "املعاصر املستشرق وكذلك نيويورك، جامعة من) مسيج

 سجيم (ألمريكا املؤسسني واآلباء اإلسالم بني العالقة عن كتب كما
 املؤرخون نهدو وما لهوعد الدين صالح لشخصية وكانت ،)هتسون
  .ذلك يف أثر الفريدة سريته عن الغربيون

  ).القرآن جيفرسن قرأ كيف (كتابه يف" كيفني "وكتب



 

 

٢٤٣١ 

 والكاثوليك، اليهود من أكثر أمريكا تأسيس عند املسلمون كان وقد
 دبلوماسي أول وكان إفريقيا، من األمريكان اصطادهم عبيد منهم وكثري
  .التركي القنصل هو أمريكا يف مسلم

 أحداث بعد اإلسالمي التأثري حبثت) برج سبيل (األستاذة أن كما
 يالحظ عامة الربوتستانتية والطقوس" لوثر "أفكار يقرأ من وكل ،)١١/٩(

  .باإلسالم الشديد تأثرها بوضوح
 الثالثة اخلطوة إال بقي وما النصارى، املوحدون خرج الربوتستانتية ومن

  .العظيم وواجبهم املسلمني مهمة وهذه اإلسالم، اعتناق وهي
 جهله مع باحلرية املؤمن األمريكي الشعب على بغريب ذلك وليس

  .واحلقائق األنوار فاجأته اإلسالم على اطلع من وكل حاليا، باإلسالم
التفكيكية ومما يؤيد ذلك التقلبات الفكرية يف الغرب حيث أصبحت 

 وأصبح ، التقويض هو املنهجنائية، وأصبحب الهي السائدة بدال مما كان يسمى
  .والتشكيلية التجريدية إىل ميال أكثر الغرب

 ويف اليونان عند سائدة وكانت قدمية، بشرية فكرة الثنائية وانتفاء
 اخلري بانتصار األحداث كل بل املسرحيات تنتهي حيث الرومانسي، العصر
 على قيطل أن اليوم الرائج من وأصبح الرذيلة، على والفضيلة الشر، على
 تاريخ ويبدأ الوضعي، الفكر تاريخ ينتهي سوف وحقا التاريخ، اية ذلك

  اهللا رسول صدق وقد والباطل، احلق بني الثنائية بقاء مع لكن اإلسالم،
 حكما مرمي بن عيسى فيكم يرتل (:بقوله الوضعية  الثنائيةاية عن عرب حني

 ،)اإلسالم إال يقبل الو اجلزية ويضع الصليب ويكسر اخلرتير فيقتل مقسطا
 وما القيامة يوم ستكون أا ذكر بل الوجود، من الثنائية ينف مل  لكنه

  .اهلدى وأصحاب األبالسة بني والنار اجلنة يف ايمس ال بعده،
 لكي علينا وما الغريب، الفكر يف اهول عن خيتلف اإلسالم يف والغيب

 نكون أن إال اإلنسانية وطبيعتنا أنفسنا ومع عاملنا مع منسجمني نكون



 

 

٢٤٣٢ 

 ما وأن والشر، اخلري بني بالتمييز املتفرد هو اهللا وأن بالغيب، ونؤمن مسلمني،
  .اهللا من منحة هو إمنا لكليهما إمجالية معرفة من البشري العقل عليه يدل

 ½ ¼ « º ¹﴿ اجلنة ألهل يقولون النار أهل أن يذكر تعاىل واهللا
¾ ¿ À﴾ ]ويعملوا يؤمنوا كي للدنيا عودةال ويتمنون ،]٥٠:األعراف 

 اليت النظريات أصحاب على العذاب يضاعف أن اهللا ويسألون صاحلا،
 R S T﴿ ويقولون أغووهم الذين والكرباء والسادة اهلدى عن صدم

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ 
 املسؤولية إذ ضعفاً، لكلٍّ جيعل العليم احلكيم اهللا ولكن ،]٦٨-٦٧: األحزاب[

  .املتأمر الكبري عصى مقهور ضعيف من وكم ،مشتركة
 وليس لإلسالم، هو إمنا املستقبل أن يف واحدة حلظة نشك ال وحنن

 نورد سوف اليت الكثرية، املوضوعية احلقائق تقوله ما هو بل تعصباً، ذلك
  .اهللا بإذن منها طرفا

 فسيكون جديدة صحوة أنقرة يف قامت لو" نفسه "كلينتون" يقل أمل
  ."تركيا قرن والعشرون واحدال القرن

 هو الغرب مصري بأن جنزم أن املستقبل استشراف بواسطة ونستطيع
 ما اليوم تسوده اليت اإلسالموفوبيا وأن تنتهي، سوف حضارته وأن االيار،

 الشمس نور إطفاء يريد من حماولة مثل وهي جمدية، غري يائسة حماولة إال هي
  .بالغربال حيجبها أو فيه، من بنفخة

 وعلماء لإلفتاء الدائمة واللجنة اإلسالمية الفقهية اامع أصبحت واليوم
 الشمس فيها تغيب نائية مناطق من أسئلة تتلقى الفتوى وجمالس املسلمني
  .شهورا

 أن -الغابرة باحلضارات انشغاال العامل أكثر وهم- الغربيني ندعو وحنن
 o p q﴿: تعاىل قال لك،بذ ويعتربوا أهلها، يف اهللا سنة ويفقهوا يسريوا

r s t u v w﴾ ]٦٩:النمل[.  



 

 

٢٤٣٣ 

 f g h i j k l m n o p q﴿: تعاىل وقال
r﴾ ]وقال ،]١٣٧:آل عمران :﴿h i j k l m n o 

p﴾ ]١٠٢:يونس[.  
 يعمل عدوه يرى أن اهللا من نصراً باملرء كفى: (السلف بعض قال وقد

  ).اهللا مبعصية
 ال أو ملحدون إم بقوهلم ومالي الغربيون يرتكبه مما أكرب معصية وأي 
  .يشركون عما اهللا تعاىل ولدا اختذ اهللا أن اعتقادهم أو أدريون

  :منها أمور التفاؤل هذا على ويدل
 أي الثالثة القرون عند يكن فلم واألحاديث، اآليات من النصوص -١

 أهي أوالً تفتح املدينتني أي يعلم ال بعضهم كان وإمنا ذلك يف شك
  روما؟ أم القسطنطينية

  .متالزمان ومها الغرب مركزية وانتهاء العاملية العودة -٢
  .منقذ إىل العامل وحاجة الدين إىل الفطرية الناس حاجة -٣
  .املستقبل يف ذلك يزداد وسوف انتشارا االديان أسرع االسالم أن -٤
 البشري، العبث من سالمته ومنها لإلسالم الفريدة اخلصائص -٥
 ومنها املطلق، العدل ومنها واآلخرة، الدنيا وبني والروح دةاملا بني والتوازن

 املغضوب بني الوسطية ومنها واملخالف، املوافق من واحلق احلكمة أخذ
  .ذلك وغري والضالني، عليهم

 والعلم والعقل الفطرة له تشهد الذي الوحيد الدين هو اإلسالم -٦
  .والتاريخ
 مصدره وليس فيه حتريف ال الذي الدين هو وحده اإلسالم -٧
 أربعة هلا) النصرانية (قبله األديان وآخر البشر، أفكار ختالطه ومل إنسانيا،
 املخطوط وغرا الدنيا شرق يف واحد القرآن أن حني يف متناقضة، أناجيل

  .واحد حرف منه يتغري ومل واملطبوع منه



 

 

٢٤٣٤ 

 السالم عليه عيسى وأن الروم نغزو سوف بأننا  النيب بشر وقد
 قال الذي اهللا دين اإلسالم، إال يقبل وال اخلرتير ويقتل اجلزية لغىي سوف

  ".مسلمون بأنا واشهد "حواريوه عنه
 وعالمات، مقدمات ولذلك تلوح، االسالم نصر بشائر بدأت وقد

  :ويقني ثقة على املسلم جتعل اليت البشائر من املقدمات وهذه
 å æ﴿: عاىلت قال وعده، اهللا خيلف ولن اهللا وعد يف الثقة -١
ç è êé ë ì í î﴾ ]ادلة٢١:ا[.  

 ﴾; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿: وقال
 ¢ ¡ � ~﴿: وقال ،]٤٩:هود[ ﴾x y z﴿: وقال ،]٣٣:التوبة[

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾ ]١٧٣-١٧١: الصافات[.  
 ﴾? < = > ; : 9 8 7 6 5﴿: وقال

  .]٥١:غافر[
 وفرنسا الدامنارك يف الغربية الصحف فعلت كما  النيب أذى -٢
 ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد إسرائيل، يف اليهودية الصحف بعض ونقلته
 تفاءلوا  اهللا رسول اهللا أعداء فسب حصناً حاصروا إذا املسلمني أن: تيمية
 فاقد إال األسلوب هلذا يعمد ال أنه نفسياً املعروف ومن قريب، النصر بأن

  .احليلة
: تعاىل قال عليهم األمم وتداعي املسلمني على الكفر قوى تكالب -٣

﴿   â   á   àß    Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó
å   ä   ã﴾ ]وقال ،]٢٢:األحزاب :﴿È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ ]١٧٣:آل عمران[.  
 اجتماع بعد) يغزوننا وال نغزوهم اليوم (الصحيح يف كما  قال وإمنا
 أهل حال اليوم وهكذا واحدة، قوس عن له العرب ورمي عليه األحزاب

 تنفرج األزمة أن وهي وطبيعياً، بشرياً جمربة حالة وهناك مكان كل يف السنه



 

 

٢٤٣٥ 

 اخللق، من الرجاء انقطاع عند الدعاء يستجيب تعاىل اهللا وأن تشتد، أن بعد
 ﴾° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿: تعاىل قال

  .الفجر قرب عند يكون إمنا الظالم اشتداد وأن ،]١١٠:يوسف[
 إىل أدى الذي األمر الشعوب، قوة أمام احمللّيني الطواغيت ضعف. ٤

 بنفسها والصلييب اليهودي الكفر قوى تأيت وأن خارجية بقوى استنجادهم
 إىل األمريكانو  الروسوجاء الشام، بالد وإىل أفغانستان إىل الروس جاء كما

 لكن متوقعاً كان ذلك وكل الشام، وبالد وأفغانستان والعراق الصومال
 ^ [ \ ] U V W X Y Z﴿: تعاىل قال معلومة ايتهم
_ ` a b c d﴾] اآلية ]١٠: األحزاب.  
 العداوة من بينهم اهللا ألقاه وما الغربية للحضارة الوشيك االيار. ٥

 هو كما وأوربا أمريكا وبني واألمريكان، الروس بني حيدث كما والبغضاء،
 0 / . -﴿: تعاىل قال أملانيا،و أمريكا بني حاليا مشاهد

 Ó Ô Õ Ö﴿: األخرى اآلية يف وقال ،]١٤:املائدة[ ﴾3 2 1
× Ø Ù﴾ ]كان وإن واألهداف، املصاحل تتعارض أن فالبد ،]٦٤:املائدة 

 هي اليت االتفاق مظاهر بعض يغرنك وال اإلسالم، هو هلم املشترك العدو
  .القلوب تكنه ما حقيقة عن املتباريني تصافح مثل

 يعلمها هائلة عودة وهي مكان، كل يف املسلمني بني اهللا إىل العودة. ٦
  .اسم أي أو الرجوع أو التوبة أو الصحوة مسيت سواء والعام اخلاص
 األمم وهيئة الدويل واتمع الدويل السالم يسمى فيما الثقة فقدان. ٧
  H﴿: تعاىل قال شيئا، التائهة البشرية عن يغين ال ذلك كل وأن املتحدة،

I J K L M N O P Q R S T U V﴾ ]وقد ،]١٠١:هود 
 األمم هيئة تصبح وسوف العربية الدول جامعة يسمى فيما الثقة العرب فقد

  .كذلك املتحدة



 

 

٢٤٣٦ 

 زيف ينكشف كما وأتباعهم املنافقني شعارات زيف انكشاف. ٨
 Â Ã﴿: تعاىل قال االحتواء، سياسة يسمى ما وإخفاق املغشوش، الذهب

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]٢٩:حممد[.  
 مثالً خذ الغرب، يف املتتابعة واملالية والسياسية القانونية األزمات. ٩
 تريد وكذلك منه، بريطانيا خروج وأزمة األوريب، االحتاد تفكك لذلك

  .إيطاليا ومشال وكورسكيا واسكتلنده قطالونيه
 السحرة سحر اهللا أبطل كما الغربية، احلضارة سحر يبطل وسوف

 سوف وأنه ساحر، السالم عليه موسى أن إلثبات فرعون استخدمهم نالذي
  :للغرب يقولوا أن اليوم املسلمني حق ومن! مثله بسحر يأيت

  املتجربينا دولة ودالت ** ولَّى فرعون يا الظلم زمان
  .]٨١:اإلسراء[ ﴾j k l nm o p q r﴿: يقولوا أن بل 

 الغربيون يقول رباحما غريبا اليوم بدا إن وهو اجلهاد إعالن. ١٠
 ذا يصبح حني استغرابه لزوال متهيد إال ذلك فما) إرهاب (إنه عنه وأذنام
 كان وقد ،]١٧:الطارق[ ﴾j k l m﴿: تعاىل قال وبصرية، حكمة
 الزمن يثبته سوف ما وذلك اليوم، طالبان الناس ألف مث غريبا األفغاين اجلهاد
  .عجوال االنسان خلق ولكن اهللا بإذن

 يعقبه واملخاض ار، يعقبه فالليل ذلك على الكونية السنن لةدال. ١١
 النصر، يعقبها واهلزمية اليسر، يعقبه والعسر الفرج، يعقبها والشدة والدة،

 اليوم، الغرب فيها تقدم اليت املستقبل استشراف دراسات تدل وعليه وهكذا،
 ﴾a ` _ ^ [﴿: وقال ،]٦:الشرح[ ﴾° ¯ ® ¬﴿: تعاىل قال

  .]٧:قالطال[
 حقيقة يف ولننظر تقصرينا، وأوجه ذنوبنا عن ونبحث أنفسنا فلنفتش

 فال اهللا أما النصر، نؤخر الذين فنحن الدنيا، إىل الركون ولنحذر توحيدنا
 A B C @ ? < => ﴿: تعاىل قال وقد امليعاد خيلف



 

 

٢٤٣٧ 

D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T VU W X Y Z [﴾ ]اآلية ]٥٥:النور.  

 ª « ¬ ® ¯ ±° ² © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿: وقال 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å﴾ 

  .]٢١٤:البقرة[
 احلضارات استقراء اهللا إىل يرجعوا أن بد ال الناس أن على يدل ومما

  .أنفسهم أهلها كالم من احلالية احلضارة حقيقة ومعرفة السابقة
 م١٩٧٥ ةسن املتوفّى" توينيب ارنولد "الكبري الربيطاين املؤرخ درس
 احلضارات عدد بلغ وقد غريه، يدرسها مل عميقة دراسة البشرية احلضارات

 أن (دراسته خالصة وكانت حضارة، وعشرين واحدةً درسها اليت
 ،)أيضا مشتركة أسباب سقوطها أو ولقيامها مشتركة مسات للحضارات

  :إليها توصل اليت النتائج ومن
 بال حضارة توجد ال أنه يف" بلوتارخ "اليوناين املؤرخ كالم صحة .١

  .حضارة كل يف املهم املركز هي املعابد إن بل دين،
 أو الفلسفة أو العقيدة فقدت إذا تسقط احلضارات أن .٢

 على الغربية احلضارة قامت وقد عليها، قامت اليت األيديولوجية،
 املتطرف اليمني نرى أوالء حنن ها مث اإلنسان، وحقوق احلرية
  .اهل ويتنكر عليها ينقلب

 كما الساقطة احلضارات كل بني مشترك عامل اخللقي االحنطاط أن .٣
 ومعاشرة اللواط ينتشر واليوم البهائم، معاشرة الرومان بني انتشر

  .أمريكا يف البهائم
 احلضارات، سقوط يف حاسم عامل الظلم وانتشار العدل انتفاء أن .٤

 قالف ينعب، البوم فيها خبربة الفرس ملوك من الظلمة أحد مر وقد
 عمر اهللا أطال إن: (تقول الوزير فقال البوم؟ هذه تقول ما: لوزيره
  ).الوحيدة هي اخلربة هذه تكون فلن امللك



 

 

٢٤٣٨ 

 الدولة وسقوط احلضارات بسقوط يعجل اإلقليمية الدولة نشوء أن .٥
  . نفسها اإلقليمية

  .الوطنية الدولة يسموا واليوم ،"توينيب "مساها هكذا
 قاله ما وهذا (ايارها مقدمة كان إال ارةحض يف فشا ما الترف أن .٦

 طال وإمنا األندلس أهل حال ذلك يف وحسبك ،)قبله خلدون ابن
  .إفريقيا من اخلشنون امللثمون إليهم قدم أن بعد عمرهم

  .واحلرية املساواة املتناقضني املبدأين تدعي احلضارات كل أن .٧
 من تسقط وإمنا اخلارج من تسقط ال احلضارات أن" توينيب "الحظ .٨

  .داخلها
 اخلمر بسبب تسقط سوف الغربية احلضارة إن" توينيب "قال .٩

  .واملخدرات
 كتاب ذلك يف مستلهمني احلديث به يتم ما كالمه إىل نضيف وحنن

  :خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي احملفوظ اهللا
 ¾ ½  ¼﴿ تتخلف ال ثابتة سنة وسقوطها احلضارات قيام أن -١

¿ ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì﴾] ٤٣: فاطر[.  
 التارخيية اهللا سنة ومعرفة األرض يف بالسري املؤمنني أمر تعاىل اهللا أن -٢

 ; :  9﴿: تعاىل قال الكونية، سنته ملعرفه األرض يف بالسري أمرهم مثلما
< = > ? @ A B﴾] وقال ،]١١:األنعام :﴿t  u 

v w x y z﴾ ]٢٠:العنكبوت[.  
 درء على وال البقاء على تدل ال االقتصادية الرفاهيةو النعمة أن -٣
 j k l m n o p q r s t u v w x﴿: تعاىل قال اهلالك

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤﴾ ]٦: األنعام[.  
 بال وسيطر، علم أنه اإلنسان وظن التقين والتقدم العلمي التطور أن -٤

 « µ ¶ ¸ ¹ º﴿: تعاىل قال استدراج،  وإمنا هووإميان توبة



 

 

٢٤٣٩ 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë﴾ ]٢٤:يونس[.  
 سقوط يف رئيس سبب الظلم أن" توينيب "قبل عليه امع من -٥

 العباد، ظلم مث الشرك الظلم وأظلم البقاء يف سبب العدل وأن احلضارات
: تعاىل قال الذنوب، وأكرب الظلم أعظم هو الذي الشرك يذكر مل يبوتوين

﴿³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ ]واهللا ،]٥٩:فالكه 
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 ،)تظاملوا فال حمرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إين عبادي يا(

 لدولةا يقيم اهللا إن (هلا مؤيداً اإلسالم شيخ ذكرها اليت العبارة واشتهرت
  ).مسلمة كانت وإن الظاملة الدولة يقيم وال كافرة كانت وإن العادلة

 ذلك ولكن الغرب، يف ينتشران واملخدرات اخلمر أن صحيح -٦
 نقول أن مثال الرئة بسرطان مصاباً نراه ملن ينبغي فال املرض هو وليس عرض

  .يسعل إنه
 خرج الذي) لوبون غوستاف (املؤرخ أيضا احلضارات درس وقد

  :عنده النتائج أهم ومن مماثلة بنتائج
  .العرب مساهم الذين املسلمون هم الفاحتني أرحم أن -١
 احلضارة لتدمري يسعون وأم األرض يف الشعوب أفسد اليهود أن -٢
  .البشرية

  :احلضارة سقوط
 "لوبون" وال "توينيب" يعرفها ال خصوصية اإلسالمية للحضارة أن على

 عن تبتعد ما بقدر والضعف املرض يعتريها بل ها،كغري متوت ال أا وهي
 قال األخرى، احلضارات داء فيصيبها اجلهاد، عن بالدنيا وتشتغل را هدى
) :ال اهللا، أمر على يقاتلون احلق على قائمني أميت من طائفة تزال ال 
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 سنتها هلا األمة فهذه ،)اهللا أمر يأيت حىت خذهلم من وال خالفهم من يضرهم
  .ا اخلاصة

 أمريكا دوهلا وأقوى الغربية احلضارة هي اليوم املسيطرة واحلضارة
 يعلمها ال سنني بعد وإما اآلن إما الربانية، السنة تلك من تفلت لن ولكنها

  .اهللا إال
 ومن خاصة أمريكا ويف عامة الغرب يف االيار مظاهر بدأت وقد

  :ذلك
 امرأته األجانب يرى نأ يبايل ال ديوث الغريب فاإلنسان: الدياثة -١

 عن فضالً شعرها تغطي من الغربيات بني يوجد وال عارية، شبه وهي
 زيارام، يف زوجام يصطحبون أمريكا رؤساء كان وقد وساقيها، ذراعيها

 وتل الرياض ا وزار ابنته فاصطحب ذلك على زاد" ترامب دونالد "إن مث
  .وبروكسل والفاتيكان أبيب

 السيما الغربية البيئة هي للخرافات اليوم بيئة بفأخص: اخلرافات -٢
  .األمريكيني بني

 يعظ أن أسود بقسيس األمريكان يسمح فال: والعنصرية التعصب -٣
 يضرب األبيض القسيس أن حد إىل يصل األمر إن بل بيضاء، كنيسة يف

  .الغرب يف اإلسالموفوبيا تنتشر ذلك ووفق الكنيسة، من ويطردهم السود
 لالنتحار جعلوا بل املنتحرين، بكثرة الغرب يكتف ومل: اراالنتح -٤
 وأصحاب الفالسفة به بدأ وقد ومجعيات، وعيادات وكتباً إرشادية نشرات

 درسوا وقد استمر، مث واألدباء الشعراء من والتنبؤ املرهف اإلحساس
 لعبة لالنتحار جعلوا واليوم وغريه، دوركامي فعله كما ودوافعه االنتحار
األزرق احلوت (ايسمو!(  

 املوت يف يتسبب قد ما كل اليوم الغرب يف ويكثر باالنتحار يتعلق ومما
 وذلك عندهم، وعبثيتها احلياة بتفاهة الشعور عن الناشئة اخلطرة كالرياضة

 فوق من والقفز القمم، وتسلّق الفضاء، يف والسباحة السيارات، سباق: مثل
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 األمراض وكذلك واملصارعة، واملبارزة، الشاهقة، األبراج أو العالية اجلسور
 ذلك وأمثال الصاخبة، املوسيقى على اإلقبال وكذا كاإليدز، واخلطرة القاتلة

  .واإلحباط والقنوط الضياع عالمات من
 هي اقتصاديا اليوم العامل دول فأقوى: االقتصادية األزمات ذلك ومن

 الفقراء ماليني وفيها ي،العامل التاريخ يف مديونية أكرب ففيها ذلك ومع أمريكا،
 مع مدفوعاا ميزان توازن أن حتاول أمريكا كانت وقد املشردين، وماليني
 تفضيلهم بعد األمريكيون وأصبح الدهياء، بالداهية الصني جاءا مث اليابان،

 أن حىت الرخيصة، الصينية الصناعة على بشغف يقبلون اليابانية، السيارات
 وأصبحت نفسها، أمريكا داخل معدومة شبه أصبحت األمريكية البضائع

 وأصبح أمريكا، مع التجاري امليزان يف الراجحة هي األملانية الشركات كفة
 السيارات على وتويوتا واجن والفولكس املرسيدس يفضلون األمريكيون
 جيدون ال ومن الفقراء وكثر واجلرمية البطالة نسبة فيها ارتفعت مث األمريكية،

 وهذا ،)اإلفالس ١٩٩٥ (عنوانه أمريكا عن قدميا كتابا تقرأ وقد مسكنا
 ،]٢٧٦:البقرة[ ﴾T U V W X﴿: تعاىل قال الربا، نتائج أحد

 أن ظن الذي اجلنتني صاحب بثمر أحيط كما أمريكا بثروات أحيط وهكذا
 خري الصاحلات الباقيات أن فيه تعلم يوم يأتيها وسوف أبدا، تبيد لن جنتيه

  .حطامها من
 املعيشة هي بل فحسب ذلك هي الغربية احلضارة مشكلة وليست

 فهذه النمل، سورة يف املذكور والعذاب طه سورة يف اهللا ذكر اليت الضنك
 خذ حريته، وقيدت إنسانيته على وقضت اإلنسان، كبلت املادية احلضارة

 واألقمار حركاته ترصد فالكامريات اإلنسان على املستمرة املراقبه هذه مثال
 الذكية اهلواتف ترصده كما السماء من عليه تتجسس وغريها صناعيةال

  .األرض من وغريها
 إال يراها ال الشقاء من سحابة وجهه على خييم الغريب واإلنسان

 احلديث فصل مث أمريكا، زار حني" كفيل دوتو "عنها عرب وقد املتفطنون،
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 وجوه على يراها أن مسلم أي إمكان ويف اهللا، رمحه أسد حممد األستاذ عنها
 جتاري سوق من أو سينمائي عرض دار من خروجهم عند سواء اليوم القوم

 عن إحصاء املتحدة األمم هيئة أجرت وقد احلافلة، أو املطار أو اجلامعه يف أو
 العجيبة النتيجة فكانت اإلنسان شقاء وعن الفرد دخل يف ارتفاعا األمم أكثر
  .شقاء أكثرها هي ثراء األمم أكثر أن هي

 وسحقتها اإلنسان إنسانية على قضت أن منذ ساقطة الغربية واحلضارة
  .مادي شيء إال نظرها يف هو ما واإلنسان للمادة، االعتبار وجعلت

 ،"نعبده ملعبود حاجة يف إننا": "ولسن كولن "يصرخ وضوح وبكل
 أشد جحيم هناك فهل جحيما الدنيا هذه وراء إن تقول األديان: "ويصرخ

 وما! النار أو اجلنة إال دار من الدار هذه بعد ما كولن يا نعم ،"فيه نحن مما
 من ينقذنا من: "لوكاش جورج يصرخ كما العذاب، عاجل هو إمنا تراه

  .اإلسالم إال منها ينقذ وال" الغربية؟ احلضارة
 املعريف التردي هذا أيضا الغربية احلضارة سقوط عوامل ومن -

 يف التعليم ايار فيه بينوا كتيباً أمريكا يف التعليم ومسؤول أصدر فقد والثقايف،
 ألمريكا اًعدو أن لو إنه: وقالوا ،"للخطر معرضة أمة "عنوانه جعلوا أمريكا،
 قابل وقد عليه، هي مما أسوأ كانت ملا تعليمية، مناهج عليها وفرض احتلها،
: واحدا سؤاال ليسأهلم األمريكان من عدداً الربيطانية الصحف إحدى مراسل

  !.زوايا مخس بعضهم فقال املثلث؟ زوايا عدد كم
 ينتمي وإليها نوبل جائزة على حصوال وأكثرها العامل جامعات وأرقى

 أحد حدثين األمريكية،" هارفارد "جامعة هي السعوديني املسؤولني من كثري
 كتابة امسه الطالب يكتب أن هو فيها القبول اختبار جعلت أا فيها درس من
   !!.فقط حيحةص

 يظنون وكانوا! القاهرة؟ أين يسألون أخذوا العراق األمريكان احتل وملا
 جبوار السعوديه إن األمريكيني املتعاملني أحد وقال العراق، يف سيجدوا أم

 طالبان عن سألوه الذي الصغري بوش الرئيس يتبعون إمنا والقوم تكساس،
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 اليت األخرية األمريكية نتخاباتاال عن ترامب وقال ،"موسيقية فرقة "فقال
 بطريقة االنتخابات يف شاركوا األمريكيني أكثر إن: انتخابه بعد فيها اختاروه

 تسري قوافلها وأن اجلمال، نركب نزال ال أننا اليوم األمريكيون ويعتقد خطأ،
 وقالوا إنه ميكن استرضاؤنا بإعطائنا فدانا من الصحراء ،جدة إىل الرياض من

  .أو مجالً
 كتبها الغرب بسقوط تنذر كتابات نفسها أمريكا يف صدرت وقد

  :الكتب هذه ومن فيها مرموقون كّتاب
 احلزب عن الرئاسي املرشح ألفه كتاب وهو" الغرب موت "-١

 اية عن كتب قد قبله وكان" بوكانني باتريك ج، "األمريكي اجلمهوري
 السكاين رمهه هو الغرب سقوط سبب وجعل األمريكية، االمرباطورية

 احملكمة قننت كتابه بعد أنه والعجيب األخالقي، واالحندار إليه، واهلجرة
  .ازداد السقوط أن أي لوط قوم فاحشه العليا األمريكية
 أين العامل، يف األوىل القوة حنن "وعنوانه" شابريو اندرو "كتاب -٢

 نقد لىع فيه ركَّز" اجلديد العاملي النظام يف تسقط وأين أمريكا تقف
 عبارة يف املأساة واختصر أمريكا يف السياسي الفساد وعلى الدميقراطية

  ".لواقعنا مناقضة شعاراتنا إن "واحدة
" هيكر أندرو "ومؤلفه"!! والبيض السود: شعبني من أمة "كتاب -٣

" كان ألربت "كتبه مبا يذكرنا الذي الشيء األمريكية العنصرية على فيه ركز
 من" اللون حبسب "الفريقني بني ما "هيكر "وذكر ،"يةالدميقراط مصرع "يف

  .ومتييز عداوة
 املأساوي السقوط أو" ٢٠ ٢٠ سنه التراجيدي السقوط "كتاب -٤

 اجلو سالح قائد وهو ،"هاوز هاملتون "األمريكيني اجلنراالت أحد ألَّفه وقد
 يهف هاملتون ذكر ما أهم ومن كتبه، ملَّا البنتاغون يف ومستشار األمريكي
 إىل والنساء الرجال من يتحول من وكثرة أمريكا يف األخالقي االحنطاط

 يف الرائجة هي أصبحت الشهوة أن وكيف التغيري، من كنوع اآلخر اجلنس
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 ال الغربية احلضارة اية إن الغربيني أحد قول ونقل ودعائيا، إعالميا أمريكا
 الالمباالة يف ذلك قبل هي بل النووية والقنابل الصواريخ يف تنحصر

  .علمأ واهللا ،٢٠٢٠ سنة أمريكا تسقط أن هاملتون وتوقع والضياع،
 الذي الثري" بريو سروس: "تأليف" مثن بأي للبيع ليس "كتاب -٥
 االقتصادي اال يف وخبري أعمال رجل وهو أيضا، األمريكية للرئاسة ترشح
 تكمن الستار لفخ أنه وبين ألمريكا، املتوقع االقتصادي االيار فيه ذكر

  !احلقيقة
 ألفه الذي" الغرب انتحار "مثل أخرى كتب أوروبا يف صدر كما

 الذي" الغربية احلضارة تدهور "وكتاب الثانية العاملية احلرب بعد" ميأوبنها"
  .األوىل العاملية احلرب بعد شبنجلر كتبه

 قد السوفييت االحتاد إن بل الشيوعية على الرأمسالية تتفوق اليوم نعم،
 انتصر مث الفرس على الروم انتصر كما مقدمة، إال هو ما ذلك ولكن اار

  .كليهما على املسلمون
 سواء واالنبطاح، التبعية دعاة من املسلمون يتخلص أن يوجب وهذا

 بأنفسهم ما يغريوا وأن كانوا أيا أو مثقفني أو حمكومني أو حكاما كانوا
 ساقطة حضارم أن أنفسهم غربيونال يشهد وهكذا م، ما اهللا يغري حىت
  .هلا مستقبل وال

 االيار ذلك عكس وهي اهللا، بإذن منصورة خالدة فهي األمة هذه أما
  .لغريها ليست ومعجزات عجائب وهلا املريع،

 اهللا يقذفه ما األول، يف وجتيء رويدا متشي األمة هذه أن على يدل ومما
 واحلجر التكبري، مساع قونيطي ال فاليهود الرعب، من الكفار قلوب يف

 الصاروخ، من تأثرياً أكثر واملقالع احلديدية، القبة من أثرا أعظم الفلسطيين
 الكبرية واألساطيل) إن إن، يت، (مادة من أكثر هلعا البدائية العبوة وتثري
 لقضاء املسلم ذهب ورمبا إرهايب، زورق إنه وتقول البسيط، الزورق اب
 يعلمه ال ما تعلم املسلمة العجوز أن كما الكفار، من كتائب فهربت حاجة
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 يف الثري حياة من خري الكربى الصحراء يف الراعي حياة وأن الغرب فالسفة
 األمريكي، املصانع مالك من أسعد املصري الفالح وأن ونيويورك، لندن

 امة يف العشة يسكن الذي وأن املصري، ينتحر وال األمريكي ينتحر ولذلك
  .بوسطن يف القصر يسكن ممن خري مثال

 وقد ،)القيامة يوم األولون اآلخرون حنن ( اهللا رسول وصدق
  :الشعراء أحد بقول القيم ابن استشهد

  !األول يف وجتيء رويدا متشي ** املدلل لسريك عجبا يا
 فيكونوا بأسا القبلة أهل بأشد املادي الغرب يصطدم أن اهللا حكمة ومن

 لقاء وحيبون الشهادة يتمنون املسلمني أن معروفو كلهم، املسلمني واجهة
 السيما الغرب أما الصهاينة، كحال بالصدمة ميوت من فيهم وليس اهللا

 اجليش أكثر أن البنتاغون اعترف وقد الدنيا، حيبون مرتزقة فجيوشه أمريكا
 هذه ومن األمريكية، اجلنسية طاليب من أي اخلاصة، الشركات من األمريكي
  .العراق يف نفسها جربت اليت" ووتر بالك "شركة الشركات
 انعدام من الكوجنرس يف الدفاع للجنة األمريكية اجليوش قادة شكا وقد
  .التدريب وضعف اجلاهزية

 البالستية بالصواريخ واليابان أمريكا دد وحدها الشمالية وكوريا
 ملضادات جتارب جتري بأا شعبها تسلي أمريكا أن غري ترامب، وأخرست

 خرس منها القريبة األمريكية القواعد باستهداف إيران هددت وملا لصواريخ،ا
  .املسلمون؟ خياف مىت فإىل ديداته، عن ترامب

 إال ذلك عن يشذ وال خاصة العرب جزيرة يف ملحوظ تدين وهناك
 وأصبح املباركة، األمة هذه يف النشاز، الصوت فهي الليربالية التغريبية القلة
 الغربيني إن بل يقولون، كما ديكوراً وإما تدينا إما ملتحني الناس من كثري

  .لإلسالم حتما ذلك يقودهم وسوف اجلد عليهم يغلب أنفسهم
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 ومع أغاين، وال مسلسالت فيها ليس اليت" اجلزيرة "قناة للجد مثاال خذ
 أي أراد وإذا مجاهرياً، العربية القنوات أكثر إا: أنفسهم الغربيون يقول ذلك
  .اجلزيرة مع مقابلة جيري فإنه للعرب، صوته يوصل أن غريب يمزع

 القنوات كل بني من االجنليزية اجلزيرة قناة املتحدة األمم واختارت
 القناة هذه كانت مثال اليمن يف احلرب قامت وملا الربيطانية، أو األمريكية

 تمعناجم بإفساد وأخواا العربية قناة اشتغلت بينما وأسرته املخلوع تفضح
 أحداث عن وأا، وسامطة وجازان جنران أحداث تشغلها ومل املسلم،

  !.جانريو ريودي يف األوملبياد
 والعراق الصومال يف متتابعة زائم" أمريكا "غربية قوة أقوى منيت وقد

  .والقدمي القليل السالح إال متلك ال جمموعات يد على وأفغانستان
 وثقافية وحضارية وسياسية ريةعسك حتديات مواجهة يف الغرب وأصبح

 وبني ثقافته بني وقارن واحلضاري، الثقايف التحدي مثالً فخذ هو، يقول كما
 تركيا، وثبة من الغرب خياف حيث التقين التحدي وكذا اإلسالمية، الثقافة
  .أوروبا يف األول املطار سيكون انتهى إذا اسطنبول مطار إن ويقول

 أي تفوق أن ريب وال ثقافته، على ماإلسال تفوق يف يشك ال والغرب
 الغربيون يستطيع ال الذي اإلسالمي التفوق ومن أهلها، لتفوق مقدمة فكرة

  :االستطالعات له جيرون الذين هم بل إنكاره
 دين وسيكون العامل، يف انتشارا األديان أكثر اليوم اإلسالم أن -١
 يدخل وفيه كله، الدين على إظهارهب اهللا وعد وقد اهللا، بإذن املستقبل

  .وغريهم واهلندوس واألوربيون واإلجنليز األمريكان
 وال خرافات فال عليه مفطورةٌ البشرية النفوس كلّ الذي: التوحيد -٢
 للفطرة املنايف النصراين، التثليث من قطعاً أقوى وهو تعقيد وال فلسفات
  .الرياضيات وملبادئ
 ما معرفة إنسان كلل يتاح حبيث العصر هذا يف املعلومات ثورة -٣

  .اإلسالم أعداء يقوله وما الدعاة يقوله



 

 

٢٤٤٧ 

 أو اإلسالم يف دخلت تارخييا الشعوب فكل التارخيية، التجربة -٤
 جبديد فليس ظالله، يف والعيش بعدله التنعم منها لكثري وأتيح اجلزية له دفعت
  .عليهم

 لكنهو فقريا، يكون وقد خادما، املؤمن يعمل فقد: اإلميان استعالء -٥
 أن ذلك ومن الترف، أصحاب من غريه كفر من خري إسالمه أن مؤمن
 الفضاء يف صلى الفضائية املركبات إحدى اصطحبته الذي املاليزي املسلم

 إذ وجهك من أنظف قدماي أنا النصراين ملديره قال اهلنود اخلدم أحد وأن
 .يوميا مرات مخس أغسلهما
 يكفيها صغرية، إعالمية قرية اليوم العامل أصبح فقد: التقارب -٦
  .واحدة وقبلة واحد وكتاب واحد رسول

 الغريب والفرد السيما: الغرب لدى املعريف والفضول الفكر حرية -٧
 على للتعرف يدفعهم الفضول وهذا الشرق، يف هلا نظري ال حبرية يتمتع

 األغراض ختدم إمنا اإلعالم وسائل أن يعلمون منهم العقالء أن إذ اإلسالم،
 يزيد ومما املطامع، لتحقيق واجلنس املرأة وتستخدم املادية، واملصاحل السياسية

  .التاسعة الفقرة يف يأيت ما ذلك
 يف مطردة سنة وهي املفسدين، وإزالة الظاملني إهالك يف اهللا سنة -٨

 .عامة البشرية احلياة
 املسلمني، صعود وبداية اليوم اإلسالمية غري احلضارات كل أُفول -٩

 الصعود هلذا األمثلة ومن علينا، الغرب فيها تفوق اليت التقنية اجلوانب يف ىتح
 الشام أهل لدى الفكري اإلبداع ذلك إىل أضف ،"وباكستان وماليزيا تركيا"

 كبرية ملعامل حيتاجون ال مثال الشام يف فاملسلمون وغريها، والعراق ومصر
سبيل يف الكأداء بةوالعق النار، على يكررونه بل للنفط ضخمة ومصاف 
 ويتكلمون جلدتنا أبناء من هم الذين الغرب أولياء من املنافقون هم النهضة
 يفرون الناس أصبح وقد ،]٤:املنافقون[ ﴾Ä Å ÇÆ È ÊÉ Ë Ì﴿ بلغتنا

 نيويورك من يهربون الذين األمريكان مثالً خذ البائسة، احلضارة تلك من



 

 

٢٤٤٨ 

 إىل ليس الكربى، صحراءال ودول واهلند نيبال إىل وبوسطن وشيكاغو
 يف كما الغربية للحضارة أثر أي يوجد ال حيث إىل بل الدول هذه حواضر

 أي يرفضون الواليات من وغريها بنسلفانيا يف واألميشيون األرياف، بعض
 مثالً والسيارات والركوب احلرث يف الدواب ويستخدمون حضاري، شيء

 .حرام عندهم
 تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد الغرب يف اإلسالم على احلرب -١٠

 إظهار أراد إذا اهللا سنة أن: الفتاوى جمموع ويف الصحيح اجلواب أول يف
 على باحلق ويقذف بكلماته احلق حيق لكنه ،يعارضه من له يقيم أن دينه

 الفقيه إحسان األخت أن حىت حديثا، املسلمني بعض له فطن وهذا الباطل،
 :الشاعر قال وقد" األعداء يهاأ شكرا: "عنوانه مقاالً كتبت

  العود ريح طيب يعرف كان ما ** جاورت فيما النار احتراق لوال
 دينهم، الكفار واستهدف احلرب، عليهم اشتدت كلما واملسلمون

 لباطلهم الباطل أهل يتعصب وكيف أكثر، به ومعرفتهم له عودم كانت
 يف أنفسهم رالكفا يتسبب أن العجيب ومن حلقهم، احلق أهل يعود وال

 بعض هو شنودة البابا قريبات إحدى إسالم سبب إن قيل فقد غريهم إسالم
 بالرد القبطية الكنيسة كلفته قسيساً كان من أعرف إنين مث األقباط، النصارى

 كان وقد أشهر، الغرب يف واألمر أسلم، القرآن قرأ فلما اإلسالم، على
  .باملغرب القرويني يف درس احلايل والبابا السر، يف مسلما بولس البابا

 العودة بدأت قد أنه حتما، سيعود اإلسالم أن على باحث أي يدل ومما
 من يهرب مثال األمريكي اإلنسان وأن عاملياً التراث واستلهام للماضي

 اهلند يف املشعوذين إىل عامليا األرقى بأا تفتخر اليت بالده مستشفيات
 األمور بعض على تدل نفسها الغربية ثالبحو وأن وغريها، والفلبني والصني

  .لإلنسان ضرورية أمور هي واللحية كالسواك شكلية تبدو اليت
 إفالس على يدل للماضي، العودة على األدلة إحدى كونه مع وهذا

 غري التجرييب العلم اية بل معا، إفالسهما أو الغريب اإلنسان أو الغريب الطب



 

 

٢٤٤٩ 

 مما وكثريا مسلمني الغرب يف الباحثني نم كثريا أن فوق هذا كله، اإلسالمي
  .تلقائياً عندنا تنمو اليت النباتات من مأخوذ هو إمنا الصيدليات يف نرى

 املعاصر امسها تغري الدول بعض أن للماضي العامليه العودة مظاهر ومن
 وكالة إن بل أسطوريا، كان ولو القدامى مشهوريها أحد باسم وتتسمى
 اليونان معبودات بأمساء الفضائية رحالا تسمي) ناسا (األمريكية الفضاء

  .للمشركني قدمي معبود هو الذي) أبولو (مثل والرومان،
 أن وحسبنا هنا حصرها نستطيع ال جدا كثرية للماضي العودة ومظاهر 
 جدة يف يرممونه بناء وكل اجلنادرية، يف يقام مهرجان كل إن: نقول

 من أهم احلكيم اهللا كتاب إىل فالعودة الليرباليني وجه يف صفعة هو والطائف
 العودة من خري للقران والعودة وغريها، والرواشن واهلجن للمشربيات العودة
  .املوروثة والطبول العامي للشعر

 أسود مسلم كل أن إنسان لكل فخر وأنه االسالم عظمة على يدل ومما
 أحداث ريةالس يف جاء وقد -مسلم غري كان ولو- مسلم أنا يقول أمريكا يف

 ضد املسلمني، مع تضامنها أعلنت اليهودية" أولربايت "حىت هذا، مثل كثرية
 لعنة هذه: "قال أسلمت ابنتك إن له قيل ملا) بوش (وأن ترامب، اهللا عدو

 جاكسون ومايكل ديانا عن يقال بوش بنت لورا عن يقال وكما" العراق
 عن غين واهللا عليهاف كفر ومن فلنفسه أسلم ومن شنودة، البابا ابنة وعن

  .العاملني
 ،"سبتمرب ١١ "أحداث بعد عليه اإلقبال زاد أمريكا يف اإلسالم أن كما

 الصهاينة، وراء سرياً األمريكي والكوجنرس األمريكية اإلدارة ازدادت وكلما
  .نفسها أمريكا داخل انتقادهم ازداد

 ملرحلةا فتعيش الصحيح الطريق إىل احلائرة احلضارة تدي وباإلسالم
 مطمئنني، آمنني" االنتماء بعد ما "أو" التحديث بعد ما "الغرب يسميها اليت

 البشري بعد ما ومستقبلنا ،"فريي لوك "جيده مل الذي احلياة معىن ويعرف
 يف السقوط نتجنب وبه جدوى، دون" فوكوياما "يقرره أن حاول الذي



 

 

٢٤٥٠ 

" بينوش "ذكر اليت ةاحلضار والتباسات" موران ادغار "منه حذر الذي اهلاوية
 ذكر كما التمرد من مناصاً العامل جيد ال حيث احلضارة على التمرد أو

  ".متمردا العامل "مؤلف
 كولن "تعبري حد على احلضارة هذه تسقط األعور العلم وبسقوط

 اإلمرباطوريات صعود يف الدائمة اهللا سنة نعرف وباإلسالم ،"ولسن
 وروما أثينا سقطت ملاذا يقيناً ونعلم ،"كندي بول "تعبري حد على وسقوطها

 اإلنسان مصري حقا نعرف وبه ،"واشنطن "حاليا تسقط مث ولندن وبيزنطة
 اآللة عبودية وليس احلرية، تكون وبه" نوي دي ليكونت "عنه كتب الذي
  .جورجيو قسطنطني كتبها اليت" والعشرون اخلامسة الساعة " رواية يف كما

 وبه" كوستلر آرثر "عنه حتدث كما نهارال يف الظلمات نرى ال وبه
 إىل ،"بول بريل "عرب كما تتهارش قردة كوكب من األرض حنول وحده

 باهللا كفر من كل أن القائلني أصدق ذكر وقد السالم، يعمه إنساين كوكب
 من خيرجهم آمنوا الذين ويل اهللا ولكن منها، خبارج ليس الظلمات يف

 لو الذي دينه نبلغهم أن أمرنا املساكني ؤالء منه ورمحةً النور، إىل الظلمات
 املطبق والظالم قددا، طرائق جيعلهم الذي التخبط هذا عنهم لذهب به آمنوا
 املعضلة حنل وبه واجلن، اإلنس شياطني من ألوليائهم تبعا فيه يعيشون الذي

 إحلاد وال خال عبده فسوق وال الزهراين معجب برقص وليس اإلنسانية،
 عنها كتب اليت" أوزيريس متاهة "من نستخرجه وحده وبه ،احلمد تركي

  ".ميلر "شطحات ومن" سومسان بول"
 ما إخفاق يف كلها املسألة" رسل اند برتر "الفيلسوف اختصر وقد 

  .والرأمسالية الشيوعية أي وروما موسكو نظامي مساه
: قوله يف حضارته من الغريب اإلنسان ضجر فيشر لويس اختصر كما 

 وال وآثام جرائم من الرأمسايل العامل يقترفه ما مضاجعهم يقض لناسا بعض"
 الغريب العامل نقائص يستغلون منهم وكثري وإفالسها، البلشفية جرائم يرون



 

 

٢٤٥١ 

" كليهما اهللا لعن: فأقول أنا أما، البشعة موسكو فظائع عن االنتباه ليصرفوا
  .-والشيوعية الرأمسالية النظريتني كال يلعن أنه: أي-

 االشتراكيات كذلك بل أفلست اليت هي وحدها املاركسية ليستو
 أو تروتسكي، أفكار أو الصني يف تونج ماوتسي أفكار مثل املختلفة

 ضربة تلقت فقد الفرنسية اليسارية أما الربيطاين، العمال حزب أو كاسترو،
  ".ماكرون "احلايل للرئيس الفرنسيون صوت أن يوم قاضية

 هلا املستقبل وأن قيمها ورسوخ اإلسالمية رةاحلضا مسو عالمات ومن
 وإسرائيل أمريكا سياسة يكرهون مثالً اجلنوبية أمريكا يف الناس أن اهللا، بإذن
  :منها نذكر املسلمني صاحل ىف كلها صفات وهلم

 والوساطة التثليث خرافة ومنها الكاثوليكية اخلرافات من نفورهم -١
 وأمثال واألسرار، الغفران وصكوك للمخلوق، واالعتراف وخلقه اهللا بني

 هو فإمنا أحد منهم يسلم فحني وحديثاً، قدمياً الكاثوليكية به تتلطخ مما ذلك
 والوحي باهللا كاإلميان حق من الكاثوليكية يف ما ويأخذ لفطرته، يعود

 قد إنه يقول فاإلسالم املسيح، كألوهية باطل من فيها ما ويرد والرسل
 عما اهللا تعاىل ابن هللا وليس والسالم الصالة هعلي حممد قبل رسل جاءت

  .يشركون
 منهم وكثري أندلسي موريسكي أصل من فهم لألصول العودة -٢
 على الكاثوليكية وأجربم قهراً، تنصروا الذين املسلمني بذلك ونعين مغاربة
 تزال وال األندلسية، القيم من بكثريٍ حيتفظون يزالون ال لكنهم دينها اعتناق
 وال مثالً، األرجنتني يف مدينة األندلس مدن أعظم من كانت اليت ةقرطب

 أن كما وعائشة وفاطمة وعلي عمر مثل إسالمية بأمساء حيتفظون يزالون
 ومحاية اخللق وحسن الضيف إكرام مثل أصيلة إسالمية عادات لديهم

  .العرض
 لغات مها اللتني والربتغالية االسبانية يتكلمون فهم اللغوي التقارب -٣
  .العربية الكلمات آالف وفيهما أندلسية



 

 

٢٤٥٢ 

 يف كثريا العرب يشبهون واللغوي االجتماعي التقارب هذا مع هم -٤
 عريب أي حيكمهم أن عندهم مانع وال مغاربة، أنا حسبتهم ما وكثريا اخللقة،

 إسرائيل، بدويلة يعترف من منهم وقلَّ كارلوس، املنعم عبد حكمهم كما
 ابراهام مثل عظمتهم نفسها املتحدة الواليات تنكر ال ءعلما املوريسك ومن

 يف األخرية اإلسالمية القمة" مادورو "الفرتويلي الرئيس حضر وقد لنكولن،
  .إسطنبول
 أكثر سكان وهم منهم املتحدة الواليات يف يسلم من أكثر -٥

 مثل األمريكية الواليات وأغىن) تكساس (مثل اجلنوبية، الواليات
 وسائل لنا اهللا هيأ وقد ،-املسلمني- حنن منا هو إمنا فالتقصري ،)كاليفورنيا(

  .احلديثة االتصال
 الغربية احلضارة هذه ايار لإلسالم املستقبل أن عالمات ومن

 دول أكثر أن الغربية احلضارة ايار على باحث أي يدل ومما وتدهورها،
 واجتماعية أخالقية تأزما اليوم ا تعصف" أمريكا "التقنية يف تقدماً الغرب
 ادوارد "يقول كما بالدين اشتغاال العامل دول أكثر أا مع بسقوطها، تؤذن
 كما اليهودي بالتراث تأثرا الغربية الدول أكثر نفسه الوقت يف وهي" سعيد
 ا اهللا أهلك اليت اهلالك أسباب فيها وجتتمع الربيطاين، التعليم وزير قال

 عاد جربوت وفيها وطغيام، نوح قوم مكر ففيها املاضية القرون
 وسيئام، لوط قوم خبائث وفيها وعماها، مثود ترف وفيها واستكبارها،

 ربا وفيها وإفساده، فرعون عتو وفيها وظلمهم، شعيب قوم تطفيف وفيها
  .وسحتهم اليهود

 إذا فكيف به يتصف من بايار كفيل األدواء هذه من واحد وكل
 إمهاالً اإلمهال حتسب حني أغفلها وما عليها اهللا أحلم فما اجتمعت،

  .استقرارا واالستدراج
 وأشنع شبنجلر توقع مما وأكثر أورويل ختيله مما أفظع اليوم أمريكا ويف

  .وبومباي روما فواحش من



 

 

٢٤٥٣ 

 األمريكي الرئيس القس عنها قال اليت العنصرية املتحدة الواليات ويف
 داالس أحداث وقعت وفيها كي،األمري اتمع يف متأصلة أا" كارتر"

 هو ما كل ضد بل فقط السود ضد موجهة فيها العنصرية وليست العنصرية،
 على املساجد بنوا مسلمون منهم أن مع احلمر اهلنود أبادت اليت وهي ملون،

 كريستوفر رآها ملا اليت املساجد تلك األندلسي، املعماري األسلوب
  )!مساجد فيها اليابان حىت يإهل يا (صرخ أن ميلك مل كولومبوس،

 األمريكية الشرطة حتيز هو داالس أحداث اندالع يف املباشر والسبب
 مل داالس وعمدة" أوباما الرئيس "أن حقا واملؤسف وعنصريتها البيضاء
 أفريقيا، من البيض اصطادهم للذين الثأر بعض هو إمنا ذلك أن يذكرا

 يضرس أن غرابة فال احلصرم اآلباء أكل إذا أنه أي عبيد، أم وزعموا
  .حني بعد ولو بالقتل القاتل وبشر!! أبناؤهم

 جمتمعها؟ يف احلاد االستقطاب هذا مع أمريكا ينتظر مستقبل فأي
 الدميقراطية الدعاوى زيف وظهور للهالك مقدمة ذلك يكون ال وكيف

 وأوبنهامي، كان ألربت: عنه عرب كما هو واقعها أن مع اإلنسان؟ وحقوق
  .وغريهم ستو، وهاريت وايت، اردوريتش

 الغربية احلكومات أن: سياسته وإخفاق الغرب ايار على يدلك ومما
 وغربا شرقا املسلمني أن مع" إسرائيل "املسماة الصغرية الدويلة مع غالباً تقف

 من األطراف املترامية املنطقة يف مكروهة وهي بكرهها، اهللا إىل يتقربون
 مبعاداة يتستر سياسته رواج يريد منافق كل أن جند كولذل غينيا، إىل مندناو

 من عدداً أكثر الصغرية اإلسالمية الشعوب بعض وأن والصهيونية، إسرائيل
 إال ينصرهم من اليهود جيد لن النهاية ويف العامل، أحناء مجيع يف اليهود كل

  .األكثر؟ على األقل الغرب ساسة خيتار فكيف أصبهان، ويهود الدجال
 عمالئها كل يسقط سوف بوادره بدأت الذي أمريكا وبسقوط

 بعض الربيطانيون نشر كما بذلك الناطقة الوثائق وتنشر اهللا، ويفضحهم



 

 

٢٤٥٤ 

 اهللا ينصرهم فسوف فلسطني يف احملاصرون أما البالية، امرباطوريتهم وثائق
  .الزمن طال مهما

﴿Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è ê é 
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 وإال وهامان فرعون مكان وإسرائيل أمريكا تضع أن إال عليك فما
  .واحدة فالنتيجة
 أملانيا يف كذلك هي بل وبريطانيا أمريكا على األزمة تقتصر ال و
 حيمي الذي البشري احلبل يتقطع وبسقوطها أوروبا وكل وإيطاليا وفرنسا
 عليه عيسى برسالة كفروا أن منذ عنهم مقطوع فهو اإلهلي احلبل أما اليهود،
 يف دينهم انتصار يف املسلمني ثقة تكون وهكذا ، حممد برسالة مث السالم
  .حملها

 كتب اليت الفطرة تلك ليست اهللا خلقها كما الفطرة دين واإلسالم
 يف وال) ديدرو (موسوعة يف وال النصرانية يف ال جيدها فلم) روسو (عنها

  .التنوير عصر املسمى عصره علوم من شيء يف وال) فولتري قاموس(
 عصر -يسمى قد كما- األنوار عصر أو التنوير عصر كان وإمنا

 لإلنسانية، الفكري االستقرار عصر وليس الكنيسة، خرافات من اهلروب
 املتجسد النصراين باإلله كفر حني) إله ال (الشهادة كلمة نصف يف جنح ورمبا

 اإلسالم، يف هو كما) اهللا إال (وهو اآلخر بالنصف يؤمن مل لكن املصلوب،
  .باإلثبات يؤمن ومل بالنفي فآمن

 وليته يعلم ما حسب) الفطرة دين" (روسو "املسكني ذلك ألف وقد
": روسو "كتاب ترجم الذي العروي اهللا عبد األستاذ يقول لإلسالم، اهتدى

 عداء أي حيمل يكن مل روسو أن على كثرية مؤشرات توجد) "الفطرة دين(
 الفطرة دين مفهوم أن أدرك رمبا أنه الظن أكرب بل اإلسالمية، للديانة مبدئي



 

 

٢٤٥٥ 

 من لكن ،)النصرانية (املسيحية أو اليهودية إىل منه اإلسالم عقيدة إىل أقرب
 من مأخوذ أغلبها حمدودة، جدا كانت اإلسالم حول معلوماته أن الواضح

 الذين األوروبيني، الرحالة كتابات على بدوره اعتمد الذي مونتسكيو،
  ".والصفوية العثمانية األراضي يف جتولوا

 التوراة يف بشرية إضافات اكتشف الذي" نيوتن "أخوه" روسو "ومثل
 الصحيح، االعتقاد يعرف مل لكنه ثالثة، وليس واحد اهللا بأن وآمن واإلجنيل،

  .الربوتستانت املوحدين سائر وكذا
 األسئلة كل عن جييب الذي الوحيد هو الفطرة دين كونه مع سالمواإل

  .وحتيره اإلنسان تؤرق اليت
 أمر ما والتفكر، والعقل دين كذلك هو الفطرة، دين اإلسالم أن ومثلما

 ينه مل ليته العقل فقال شيء عن ى وما به، يأمر مل ليته العقل فقال بشيء
 ¾ ½ ¼ « µ ¸¶ ¹ º ´ ³﴿: تعاىل اهللا قال عنه،

 كثرية آيات ويف ،)يعقلون أفال (كثرية آيات وجاءت ]٤٦:سبأ[ ﴾¿
 وحيرر عقله، يوقظ أن اإلنسان على أن أي ،)تبصرون أفال) (يتفكرون أفال(

 ويف) القرآن (املقروء اهللا كتاب يف وينظر اتمع، عليه ملا التبعية من فكره
 امللوك أن الشريفة، سريةال يف التأمل عند ويالحظ ،)الكون(املنظور كتابه

 جعفر املؤمن وأجاب النيب؟ هذا به يأمركم الذي ما يسألون دائما والعقالء
 واحد، جبواب حرب بن سفيان كأيب حينئذ املشرك أو طالب، أيب بن

 وأصول االعتقاد أصول كوا عن خترج ال قائلها اختلف مهما واألجوبة
  .آدم بين كل عقول صحتها على جيمع اليت الفاضلة األخالق

 وترك األوثان ونبذ والعفاف الرحم وصلة اهللا بتوحيد يأمر "مثال ومنها
 العامل يف وهل ذلك، غري يقول الدنيا يف عاقل فأي" امليتة وأكل اخلمر شرب
  الشرع؟ هذا من خري شرع

 يدرس أن مسلما، أم غربيا كان سواء وعدل عقل ذي كل فعلى
 بني مقارنة جيري وأن الغربية، احلضارة نيرفضو املسلمني جتعل اليت األسباب



 

 

٢٤٥٦ 

 أملّح هنا وأنا الرفض، ذلك وراء ما بنفسه ويستنتج اتمعني، كال يف الناس
  :ينكره احدا اظن ال ما بعض إىل

 البدع غلبت وإن موحدة مؤمنة جمتمعات املسلمة اتمعات -١
 الغربية تمعاتبا تقارن ال اإلمياين السمو ذا وهي منها، كثريٍ على البشرية
 من يريدون وحيث وسيلة، بأي الربح على والتهالك التناقض حيث املادية،

 الغرب ألفكار سوقاً وتظل! الثقافية التبعية يف تقبع أن الثالث العامل دول
 وسنة ربنا كتاب يف حرام هو ما يف بالدنا يف بالغربيني تشبه ومن! وصناعاته

 أو اإلعالم من متكن وإن حجة، وال له قيمة ال منحط ساقط هو  نبينا
 سقوطاً أكثر كان من إال املنحطني الساقطني هؤالء يتبع وال احلكام، لدى

  .منهم واحنطاطاً
 عن جذريا اختالفا وختتلف حمافظة، جمتمعات املسلمة اتمعات -٢

 الفضيلة فيها وحتارب واإلباحية، الدياثة فيها تفشو اليت الغرب، جمتمعات
 الغرب يف اإلسالمية اتمعات بني تقارن أن وحسبك واألخالق، واألسرة

 صرح وقد نفسها، الغربية اتمعات وبني وغريمها، والبوسنة ألبانيا مثل
 لن اليت الوحيدة األوروبية األمة هي ألبانيا أن "الغرب موت كتاب مؤلف
 نم اإلسالم يعتنق فيمن ظاهر وهذا بنفسه، قال كما" مسلمة ألا متوت

  .بنفسي رأيته كما الغربيني
 النادرة، بالشجاعة يتميز العرض على حمافظته مع املسلم إن -٣
 جيعله اجلنة، على وحرصه اآلخرة بالدار املسلم فإميان املوت، على واإلقدام

 يؤمن ال الذي الغريب اإلنسان منه فأين آبه، غري اهللا سبيل يف للموت يندفع
  .االدني احلياة ذه إال غالباً

 وأما دينه، على حيافظ من ويرهب يقلده من حيتقر نفسه الغريب أن -٤
 يتهمنا أن تعاىل اهللا سنة من أن نعلم وحنن منه، البد فأمر والتشهري التهم

 لديهم كما جهال لدينا لكن فينا، ليس ما عنا ويقولون وأتباعهم، الغربيون
  "!.ضائع حقها جاهل فيها ما اليت القبيلة "تقول والعامة جهال،



 

 

٢٤٥٧ 

 يف ينتهج الغرب أن الغربية للحضارة املسلمني رفض أسباب ومن -٥
 وليس الكتايب، ألصله ويعود العوار، بادية خرقاء سياسة املسلمني مع تعامله
 مصاحله خلف يلهث وإمنا صناعيا، وتقدمه الشرق لنهوض استراتيجية لديه

 الدائم ووقوفه ان،اإلنس حقوق عن دعواه زيف وبعد والدينار، الدرهم ويعبد
 أو معتديا كان ولو الغربية املصاحل راعى إذا احلقوق تلك ينتهك من مع

 ذلك بعد املتحدة، األمم هيئة على الواضحة الغربية السيطرة وبعد مستبدا،
 أن وأيقنوا وغرباً، شرقاً  حممد رسالة ينكر من بكل املسلمون كفر وأمثاله

 ملا األعراب أحد قال فقد ذلك، غري ادعى وإن أصله إىل يعود خملوق كل
 : به فغدر صغريا ذئبا رىب

  ذيب أباك أن أنباك فمن ** نفسي وفجعت شويهيت أكلت
 هذا عاد كما لصليبيته وعاد الغريب املتطرف اليمني صعد وهكذا 
  .ألبيه الذئب

 نوعني يسلكون أعداءها وأن صعب بظرف متر اليوم األمة أن ريب وال
 وسياسة الشعوب، حساسية يثري قد فيما التدرج سياسة! السياسة من

 الدين على دينه بإظهار وعد تعاىل اهللا أن غري األخرى، األمور يف التسرع
 يف باالستخالف املؤمنني ووعد واالهم، ومن اليهود زمية ووعد كله،

 أكرم تعاىل إنه مث يسرا، العسر مع وجعل الصرب، مع النصر وجعل األرض،
 زيف وفضح العامل، أكثر عمت اليت املباركة الصحوة هذ األمة هذه

 واشتداد النصر، اقتراب على عالمة احملنة اشتداد وجعل واملنافقني الكافرين
 × Ó Ô Õ Ö﴿ :شأنه جل قال الفجر، قرب على عالمة الظلمة

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å﴾ ]٢٢:األحزاب[، 
 وقريظة وغطفان قريش شكل يف ال عادت قد األحزاب ذي هي وها

 فال العرب، واملتصهينني واليهود واألمريكان الروس شكل يف بل واملنافقون
 يف أننا على تدل الصعبة املرحلة وهذه وإمياناً، توكال إال ذلك يزيدنا أن ينبغي



 

 

٢٤٥٨ 

 الربيطاين املستشرق يزعم كما يكون ولن أزمة فيه ليس ديننا لكن أزمة،
 جعل كتابا وألف أزمة يف اإلسالم أن) ويسل برنارد (حاليا واألمريكي سابقا
 العجوز اليهودي أيها فألك خاب نقول وحنن" اإلسالم أزمة "عنوانه

 من عارضة حاالت باملسلمني متر وإمنا األزمات، يعرف ال ذاته يف فاإلسالم
 وتلك وينصرهم اهللا يقويهم مث اهللا، يشاء كما تقصر أو تطول قد الضعف

 بنفسك، اسرائيل زوال لترين عمرك طال ولئن الناس، بني اهللا يداوهلا األيام
 تعاىل واهللا ابدا، متوت ال ولكنها فتضعف بذنوا اهللا يبتليها األمة وهذه
 ال أننا غري هذا الضعف زمن يف نعيش أن حبكمته علينا قدر عليم، حكيم
  .عليه وتوكلنا فيه ثقتنا نفقد

 أفلست اجلاهلية الدعاوى أن وأهله لإلسالم املستقبل بأن يبشر ومما
 إسالمية القضية وأصبحت والبعثية واالشتراكية والوطنية كالقومية كلها
 الربيطانيون انفصل مثلما اجلاهلية، لقومياته ويعود الغرب يتفكك بينما عامة،

 والتشرذم للتقسيم معرضة نفسها بريطانيا وأصبحت األورويب، االحتاد عن
 كاليفورنيا مثل والياا بعض نفصالبا فعليا مهددة أمريكا وأصبحت
 وأهل أسبانيا، عن االنفصال يريدون قطالونيه سكان وأصبح وتكساس
 انقسامها فاحتمال بلجيكا أما فرنسا، عن االنفصال يريدون كورسيكا

  .جدا وارد اللغة حبسب
  :التدين فطرية
 هفإن املادي، باملتاع التعلق أو الشهوات من اإلنسان قلب على ران مهما

 تظل كأس أي مألت مهما أنك كما الدين، إال يسده ال فراغ لديه يظل
 البشرية بلغت مهما أخرى وبعبارة هي، متألها أن إىل فارغة اآلخر الكأس

 القلب ميأل الذي اإلميان من بد فال الدنيوي، العلم أو املادي التقدم من
 واالحندار القذرة األوحال عن بالنفس ويسمو والثقة، بالطمأنينة والروح
 بإباحة أمريكا يف العليا احملكمة قرار وما الغرب، يف اليوم نرى كما املشني



 

 

٢٤٥٩ 

 فاإلنسان املريع، اخللُقي االحنطاط صور من صورة إال الشاذة الفاحشة
 عبث من بدال للدين، املثلى الصورة يف للتدين ماسة حاجة يف املعاصر
 ينقذه ولن وامللوك، األباطرة واستبداد الفالسفة، وحرية والرهبان، األحبار

  .اإلسالم يف جاء كما اهللا توحيد إال ذلك من
 علمية، فكرة ليس واهلروب هروب، حقيقته يف هو املعاصر واإلحلاد

  .التاريخ يف ملحدة حضارة أول هي الغربية واحلضارة
 يقوم احلائر األمريكي ترى إنسان كل يف فطرة يف ضرورة الدين وألن

  . الدين ذلك عن دعائية حماضرة إىل يستمع أن قبل دين، ألي ةالديني بالشعائر
 إىل احملدود ومن الالمتناهي، إىل املتناهي من العبور ميكن وبالدين

 قيم اجياد وحده احلق بالدين نستطيع كما احلياة، إىل العدم ومن الالحمدود،
 أخرب وهلذا ألحكامه، تبعيةً أو به تديناً إما مجعاء، البشرية هلا ختضع عاملية

 الصليب فيكسر مقسطاً حكماً يرتل سوف مرمي بن عيسى أن  الرسول
  .اإلسالم إال يقبل وال اجلزية ويضع اخلرتير ويقتل

 األنثروبولوجيون والدارسون املؤرخون أجراها اليت البحوث كل وتدل
 بال وحضارة تقنية، بال حضارة البدائيني عند -السيما- يوجد قد أنه على

 آداب، بالد وحضارة كتابة بال وحضارة تاريخ، بال حضارةو جتاره،
 تتخلى اليت والدولة دين، بال حضارة يوجد ال ولكن مسارح، بال وحضارة

 الدول وأقرب قريبة، ايتها تكون أن بد ال املبادئ من عليه قامت ما عن
 تختل وملا هللا، نصرة اجلهاد على أوال قامت اليت العثمانية الدولة هي لعصرنا

  .سقطت الغربية األفكار األتراك من كثري واعتنق اجلهاد عن
 انبعاثه، وسرعة مفاجآته هو اإلسالم يف الغرب خياف ما أخوف ولعل

 القمقم من وخيرج عمالقا، يولد بل طفال يولد ال أنه اإلسالم عجائب ومن
 حساب، ألف له وحيسبون الغربيني، فرائص له ترتعد ما وهذا هائال، ماردا
 الرقص ومن املسجد إىل امللهى من فجأة ينتقل املسلم أن السريع تأثريه ومن
  !!الكامل احلجاب إىل املسرح من فجأة تنتقل واملسلمة اجلهاد إىل
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 هذه ان) ايه آي سي (األمريكية املخابرات خرباء أحد قال وقد
  .كثريا تؤرقه املفاجئات
 نرفض ال وجدت، أينما ضالتنا احلكمة وألن وعدلنا لديننا وحنن

 األخالقي ووازعنا ضمرينا من ذاتية ألسباب حنن بل مجلةً الغربية احلضارة
 به، أوىل فنحن خري من فيها كان ما وكل لنا، يصلح ما وخنتار منها ننتقي

 ال فضلنا جحدوا ومهما ننكره، ال حقيقية وحرية عدل من الغرب لدى وما
 منهج يقتفون إمنا مثال حكامهم حياسبون حني وهم مزاياهم، حنن جنحد

 الصاحل أخذنا مع وحنن دميقراطيتهم، من خري والشورى الراشدين، اخللفاء
 عن الشركية فلسفام وعي عن نتجنب واإلدارة، احلكم يف أنظمتهم من

 من عنه غىن يف حنن ما وكل واإلنسان، الكون خلق وغاية اهللا، صفات
 املثقف موقف بل جم،املها املتعصب العدو موقف موقفنا وليس نظريام،

 يدل اإلسالمي تارخينا وكلّ واملسؤولية، باحلرية يتحلَّى الذي املدرك، الواعي
 الفرس كحضارة معادية أو منافسة حضارة أية مع الناضج التعامل هذا على

  .والتتار والروم
  :واالجتماعية الفكرية التحوالت -
 حتوالت من نراه ما األمة هذه باستيقاظ يبشر الذي املالحظ ومن 
 بدوي، الرمحن عبد الدكتور مثل بالغرب، خمدوعاً كان من لدى فكرية

 واألستاذ حممود، جنيب زكي والدكتور املسريي، الوهاب عبد واألستاذ
 املسريي فاألستاذ أساتذم، من فكرا أرقى املتحولون وهؤالء دنيا، سليمان

 وهكذا، اللند، أستاذه من أرقى بدوي واألستاذ املاركسيني كل من أرقى
 كفر الذي جارودي روجيه مثل املسلمني، غري مشلت التحوالت وهذه

 كان الذي شفيق منري واألستاذ الصهيونية، األساطري ونقد باملاركسيه،
 وطلب) سارتر بول جان (احتضاره عند الوجودية معلم عاد كما نصرانياً،



 

 

٢٤٦١ 

 إن ويقال دينهم إىل املسلمني عودة ستغربن فكيف له، ليعترف قسيسا
  .اختطفتهم؟ الصحوة

 جذرية حتوالت وشهدت جلدها غيرت نفسها الشيوعية أن كما
 أخرى اشتراكية نظريات وظهور وارسو، وحلف السوفييت االحتاد كايار
 حزب حاليا وميثلها) شو برنارد (إليها دعا اليت الفابية االشتراكية السيما
 من الصناعة حتول مثل العميقة ديةاالقتصا التحوالت وكذا الربيطاين، العمال
  .اخلفيف إىل الثقيل

 القاطعة التنوير عصر أحكام من فانتقلوا الغربيني الفالسفة التحولُ ومشل
 أو حمضاً خرياً إما األمور تعد ومل واالحتمالية، النسبية األحكام إىل واملطلقة،

 أن كما ،واألسود األبيض اللونني على الرمادي اللون غلب بل صرفاً، شراً
 القسم ينتقد الذي املظلم، التنوير أحدمها قسمني نفسه التنوير جعلوا الغربيني
 شهد كما كثرية، عوملات ظهرت بل واحدة فكرة العوملة تعد ومل اآلخر،
 يف واألحالف احملاور سياسة سادت أن فبعد السياسة يف هائال تغريا العامل

 ما ضده ظهر مث" اجلديد العاملي النظام "مسي ما ظهر الباردة، احلرب مرحلة
 معاجلة يف موحدة استراتيجية ألمريكا كان أن وبعد ،"الالنظام "مسي

  .مترددة متناقضة سياستها أصبحت املشكالت
 الغرب، ساسة السيما أعدائه هرم لإلسالم املستقبل أن على يدل ومما

  :وأتباعه عمالئه على ينطبق ذلك ومثل
 وحممود السبسي قائد والباجي السبعني، جتاوز مثال ترامب فدونالد

 ومثله ترامب، سيده عن كثرياً يقل ال والسيسي الثمانني، جتاوزا عباس
 من هلم وليس هرِمون، احلرمني بالد يف التغريبيني وكل تريزامي العجوز
 وقينان الراشد، الرمحن وعبد العمري، وعثمان احلمد، تركي أمثال من خيلفهم
 واملنبطحني الغرب باتباع والناعقني املنافقني كثرأ ذاوك طيب، سعيد وحممد
  .معلومة كثرية ذلك وأمثلة لليهود



 

 

٢٤٦٢ 

 أن كتابه يف اهللا حكم وقد لألجناس، وليس لألطهار املستقبل وإمنا
 جعلوا اليهود واالهم، ومن وإخوام اليهود النجس وأجنس جنَس املشركني

 أقطار من توافدوا الذين ءهؤال هم واإلرهابيون خدمتهم، يف وأذنابه الغرب
 مكان اهليكل ويبنوا أهلها، منها ويشردوا املباركة األرض ليحتلّوا األرض
 األقصى املسجد وإنقاذ مسلم، كل على واجب وجهادهم األقصى، املسجد

 يسميهم الذين الفلسطينيني ااهدين فقط وليس مسلم، كل عنق يف أمانة
 اليهود جرائم عن سكت من كل أنَّ أجزم وأنا ،"إرهابيني "وأولياؤهم اليهود
 فتح احداً أن ولو الصحيحة، العقيدة محلة من وال التوحيد، أهل من ليس

 داعش من أعين ال للتفجري، لتعرض معها العالقات طبع أو إلسرائيل سفارة
  .ذلك يف عليهم حرج وال حراسها هم اإلسرائيلية السفارة يفجر من أول بل

 هي وأخالقه عدله وأن للبشرية، املنقذ هو سالماإل أن تتيقن ولكي
 اليت احملظورات اىل انظر وحده، فيه هي إمنا الفكر حرية وأن واألرقى األعلى

 األمم هيئة يف بل متحضرة نفسها تسمي اليت الدول من كثري يف تسمعها
  :مثل من احلقوقية منظماا من أي يف أو نفسها املتحدة
  .وثائقية تارخيية علمية بأدلة ولو" تاهلولوكوس "احملرقة نقد .١
  .تأويال ولو اليهود يعجب ال السامية عن كالم أي .٢
  .واألنثى الذكر بني العضوية الفروق عن علمي حديث أي .٣
  .اجلهاد عن حديث أي .٤
  .حمرف عداه وما واحد اهللا دين أن عن احلديث .٥

 احلديث -يزعمون كما- املتقدمون حيظر ما بعض هي اخلمسة وهذه
 وال اجلنسني، بني مييز للسامية، عدو عندهم إرهايب عنها املتحدثو عنه،
 العودة ويريد! املتحضر العامل علي اجلزية يفرض أن يريد االعتقاد حبرية يؤمن
  !!.سود غرابيب يكن أن النساء على ويفرض احلرمي لعصر

 والعنصرية، والضياع واحلرية والتذبذب التناقض حياة يعيش والغرب
 عن" إميل "كتاب" روسو جاك جان "كتب مثالً تارخيهم، من لالدلي وإليك



 

 

٢٤٦٣ 

 قادة كل وهكذا التربية، يف اهللا خلق أخفق من كان روسو ولكن التربية
 من الطيف ألوان وعرف اجلاذبية قانون عن حتدث نيوتن اسحق فإن الغرب
 ويؤمن علمي غري تفكرياً يفكر كان نفسه الوقت يف ولكنه منشوره، خالل

  .األوروبيني ووثنية الكنائس خرافات وبعض والسحر بالتنجيم
 كان اجلرجيوري بالتقومي ،١٩٥٥ سنة املتوىف النسبية صاحب واينشتاين

 قانوناً تكون أن إىل النسبية نظريته ترق مل الواسع الكوين علمه ومع يهوديا
 فالسفة من وكثري الفيزيائيني، عند كالسيكية نظرية جمرد هي وإمنا علمياً،

 حرم ما ويستحلون زنا أبناء احلقيقة يف وهم الفضيلة عن يتكلمون غربال
  .األرض يف ويفسدون اخلمر ويشربون اجليف ويأكلون اهللا،

 أيضا، اليهودي شومسكي نعوم املعاصر الفيلسوف آينشتاين ومثل
 عند كان مما بأكثر والشك احلرية عليهم سيطرت الغربيني من وكثري

 تولستوي عاش كيف مثال فاقرأ اإلسالم تاريخ يف الفالسفة أو املتكلمني
 نيتشه حياة انتهت وكيف مأساوية، حياته اية وكانت مضطرباً، يائسا
 آرثر وكذلك انتحرت وولف فرجينيا أن وكيف اجلنون، إىل باوند وعزرا

 الواليات أن وكيف انتحر، هتلر أن وكيف مهنغواي، وإرنست كوستلر
 حررهم وملا والسالطني العلماء تستعبد كانت ةاجلنوبي سيما ال األمريكية

 يده مد ألنه كندي اغتالوا األمريكان أن وكيف األمريكيون، اغتاله لنكولن
 السجن يف وهو) أسوالد (قاتله قتلوا مث احلرب ال السالم وأراد خلروتشوف

  .السر معه ليموت
 هوزيارات كتبه يف إلسرائيل مؤيدا ملحدا سارتر بول جان عاش وكيف

  .قسيسا وطلب للنصرانية عاد موته عند ولكنه ،"احلديثة العصور "جملته ويف
 املعتزلة وبني وأضراما وجاكوبسون سوسري دي آراء بني وقارن

 الكون عن الغربية النظريات تتناقض كيف وانظر متام، وأيب الديلمي ومهيار
 أو ألثرييةا أو السدميية بالنظرية يؤمن اليوم أحد فال بعضا بعضها ويبطل

 هذا بأن القول إىل" جيرت جيمس "اضطر الذي األمر املدية، أو الكوكبية



 

 

٢٤٦٤ 

 وعبثيتها احلياة تفاهة عن ويلسن وكولن شو عرب وكيف ،)غامض (الكون
  .يزعمون كما

 رجع والنازية والرأمسالية الشيوعية إخفاق رأى ملا رسل أن كيف وانظر
 وعلى بالرياضيات واشتغل ا،وحده األعداد يف هي احلقيقة إن القول إىل

 عن قبل من تيمية ابن اإلسالم شيخ حتدث كما هد، وايت صديقة ذلك
 دون أعمارهم متضي حىت والفلسفة، باملنطق والنصارى اليهود علماء اشتغال
  .الضالة عقائدهم يف تفكري

 وضربت الشاذة، الفاحشة األمريكية العليا احملكمة أباحت كيف وانظر
  .نوبل جائزة على منهم حصل من حىت األطباء مبكال احلائط عرض

 أو الوثنيني ويسموم املسلمني على الغربيون يتعصب كيف وانظر
 نبينا ويسمون ،"اإلمساعيليني هرطقة "اإلسالم ويسمون احملمديني، أو األتراك

 أياً إسالمي منوذج أي حتطيم إىل يسعون كيف وانظر" ماهوت " حممد
  .كان

 وعنصريتهم، تعصبهم يقدمون وكيف للمهاجرين، لتهممعام إىل وانظر
  .استقبلوهم لو الكثرية املادية مصاحلهم على

 يقسم ومل فلسطينيا كان إذا خصوصاً عندهم اإلنسان حقوق اىل وانظر
 غزة أو بورما أو اجلزائر يف كانت إذا دميقراطيتهم إىل وانظر التجنس، والء

  رجاله؟ ومن اختاروه كيف لاملعتد إسالمهم إىل وانظر مصر، أو
 ابتدعوا كيف وانظر دائما؟ هو أين" الفيتو "النقض حق إىل وانظر 
 وانظر السامية، هذه مهد هي العرب جزيرة أن اعترافهم مع) السامية (فكرة
 عمد عن ويهملون أوروبا مث الرومان مث اليونان إىل احلضارة ينسبون كيف

 الفلسفة يف املصري األصل الإمه يتعمدون بل ،كله اإلسالمي التاريخ
  .ويبحث ينقب من إال يعرفه فال اليونانيه

 ومن والبصر السمع ملء هي اليت األمة هذه فضائل كل وجيحدون
 مثل اإلسالم يعتنق ملك أي يطمسون كيف وانظر نادر، أو قليل منهم يعدل



 

 

٢٤٦٥ 

 الغرب مصري أن) اوبنهامي (قرر وقد احلبشي،) منليك(و الربيطاين) ريكس(
 هي الليربالية أن وزميله الربيطاين التعليم وزير يقول بينما االنتحار، هو

 انتحار فوق لإلسالم املستقبل بأن يبشر ومما الغريب، االنتحار أيدلوجية
 يسميه الذي للمسلمني العددي التفوق هذا حضارته، وتدهور الغرب

 وحدهم يوناإلندونيس سيصبح حيث" الدميوغرافية القنبلة "اليهود الباحثون
 حلف يف أمريكا بعد دولة ثاين حاليا تركيا أن ومع األمريكان، من أكثر
 مليوناً ١٥٠ سكاا أصبح إذا ستكون كيف فانظر القوة، حيث من الناتو
  .األمريكيني عدد يتناقص بينما

 هو بل عادي بإنسان ليس شخصيا، الغريب لإلنسان منوذجا ولنأخذ
 دراسات وله العشرين، القرن يف يبغر فيلسوف أكرب بأنه يوصف شخص

 يف املعامل أهم وهذه) رسل برتراند (أنه واملنطق الفلسفة يف كثرية وإبداعات
  :وفكره سريته

  .النصراين بالثالوث كافراً موحدا بروتستانتيا نشأ -١
  .النصرانية سيما ال دين بأي يؤمن ال ملحدا كان -٢
 السوفيييت االحتاد وزار يل،والرأمسا الشيوعي النظامني كال جرب -٣
 عنها انفصل مث اإلجنليزية، االشتراكية احلركة إىل وانضم والصني، وأمريكا

 نظامي ان وأعلن أمجعني، للبشر عادل نظام إىل بوضوح ودعا وهامجته،
  .والرأمسالية الشيوعية أي أفلسا، روما موسكو
 املثلى،اليت احلالة نظرياً تصور االطالع، واسع الرأي مستقلَّ كان -٤

  .عيوبه نظام كل من وتنفي حسنات من والرأمسالية الشيوعية يف ما بني جتمع
 يعزو كما تقدم، أو حدث كل إليه ويعزو بالعلم مفتونا كان -٥
  . الكاثوليكية إىل وتأخره الغرب احنطاط
 منهما خرياً النازية ولكن الرأمسالية على االشتراكية يفضل كان -٦
  .علمية امنهم وأكثر عنده،



 

 

٢٤٦٦ 

 الكنيسة من ومستقاة الغربيني كعادة ضحلة اإلسالم عن معلوماته -٧
  !الصحراوي باجلدب اإلسالمية الفتوحات ويعلل املستشرقني، وآراء

 وهو الربيطاين العمال حزب اعتمد" شو "وأفكار أفكاره على -٨
 وموقفه) كوربني - ارميا أي- جريمي (اليوم يتزعمه فايب اشتراكي حزب

 إسرائيل أن دائما يعلن وهو احملافظني حزب عكس الفلسطينية لقضيةا من
  .عدوانية دولة

 ووايت آينشتاين "عنه ودافع احلرب ونبذ للمساملة بدعوته اشتهر -٩
  .وغريهم" وديوي هد،

 كتبه الذي" هيغل "منطق عن بديال ليكون الرياضي املنطق عمق -١٠
  .الصوري املنطق عن بديال ليكون

 احلال هذه يف بقي إذا اإلنسان مستقبل يف يشك حمتارا كان -١١
 من هلا البد البشرية اجلماعة وأن انتهت قد األبيض الرجل قيادة بأن ويصرح

  .عادل نظام
  .ميالدية ١٩٧٠ سنة رسل تويف -١٢
 أساساً تتمثل ومصاعب عقبات الدعاة طريق يف يكون أن الطبيعي ومن

_  [ ^﴿ هلم يكاد ماو بدينهم، املسلمني من كثري جهل يف
b a `﴾ ]األمر، كلف مهما بذلك األمة توعية وجيب ،]٤٦:إبراهيم 

 شيئاً عليك جيدوا مل وإن متهم، الدين صاحب أن اخلاصة جتربيت من وأقول
 يف ما كل يقل مل أنه على اإلنسان يندم وإمنا بك، والصقوه عليك افتروا
 واحلكم تقل؟ مل او قلت واءس معروفة متك أن الداعية أيها وأعلم نفسه،
 حمكوما كنت ولو أخرجوك أرادوا وإذا والقبض، التحقيق قبل جاهز عليك

 حددها اليت املدة أمضيت كنت ولو حىت مسجونا بقيت أرادوا وإذا باملؤبد،
 الناس وحاجة الغربية احلضارة سقوط فرصة واستغل اهللا إىل فادع القضاء،
  .حضارته سقوط عن نفسه الغرب يقوله وما للدين،



 

 

٢٤٦٧ 

 صدرت واليت الغرب سقوط عن تتحدث اليت الغربية الكتب ومن
 وكتاب سابق، فرنسي وزير واملؤلف) احلضارة حتدي (كتاب: حديثا

 سابقاً، الفرنسية احلكومة رئيس تأليف) احلرب زمن يف السالم مذكرات(
  .ساندل مايكل األمريكي للمفكر) عدالة (وكتاب

 تدل وكلها والنظريات والقصائد الروايات اوكذ كثرية هذا يف والكتب
  . سبق ما على

 تتدهور لظلمل املالزم وبالكفر جمدها هلا ويعود األمة تتجدد باإلسالمو
 ملا تركيا أن وكيف وبريطانيا تركيا من كلٍ حال إىل مثالً فانظر وتضعف
 ال احلني ذلك كانت بريطانيا وأن اقاليمها فقدت الغريب النفق يف دخلت

  .اليوم منهما كلٍّ حلال وانظر مستعمراا عن الشمس بتغي
 تعاىل باهللا تؤمن ال ففلسفتها الغربية احلضارة أما لإلسالم املستقبل

 تأخرها على داللة بذلك وكفى اإلسالم بدين تدين وال  نبيه ورسالة
  .وفنائها واحنطاطها

 ذلك فواعر املسلمني زعماء أكابر ومنهم عملياً سياستها جربوا والذين
 عزت علي (البوسين الرئيس مثل معاً مها أو عمليا أو كتابةً جتارم وذكروا

 ورئيس) أردوغان طيب رجب (التركي والرئيس اهللا رمحه) بيجوفيتش
) خباري حممد (النيجريي والرئيس) حممد حماضر (سابقا املاليزية احلكومة
 األسبق تانباكس رئيس الباكستاين اجلنرال ذلك وشهد بروناي وسلطان

 جالس من كل وكذلك اإلسالم، أبناء أو الغرب أبناء من املفكرون وقاله
 وجتربة اطالع عن الغربية احلضارة حقيقة وعرف وقادته الغرب زعماء
  .التجربة واستنساخ والتبعية التقليد من املسلمني وحذر ومعرفة

 حاجة واشتدت العوملة مسي ما إخفاق عينني ذي لكل ظهر وقد
 تعمق): "العوملة مساءلة (كتاب مؤلفا يقول بديلة عاملية لفكرة يةالبشر

 يتصورها كما العوملة أن مقتنعني صرنا حىت البحث يف مضينا كلما ارتيابنا



 

 

٢٤٦٨ 

 على حجج أربع ذكرا مث ،"أسطورة كبرية درجة إىل هي تطرفاً دعاا أشد
  قوهلما

 املوجه": "رتوفل "ألفه والذي الثالثة املوجة حضارة كتاب مقدم يقول
 أثار الذي) املستقبل صدمة (هو نفسه للمؤلف آخر لكتاب مكمل الثالثه
 من فيه ورد ملا الغرب يف واسعة ضجة -السبعينات أوائل- نشره حني

 الصناعية الغربية الرأمسالية اتمعات تنتقد للجدل مثرية احتمالية نظريات
 السائدة احلضارة شرح هراملا اجلراح كما إذ خاصة نكهة الثالثة للموجة لكن

 آخر إىل" احلضارة هلذه املتآكلة والبذور، الفاسد األساس مبيناً دقيقاً تشرحياً
  .كالمه

 األوزون، ثقب وحدوث الثروات، ب: احلضارة هذه آثار ومن
: مقدمته يف نفسه" توفلر "يقول الفردية، الرتعة وغلبة البيئة، وتدمري

 بأن يقول الشارع رجل مطلقة، سلطة ذات أو مشلولة إما العامل حكومات"
  !األفق يف تلوح بكارثة تنذر اخلرباء وتوقعات جن قد العامل

 جديدة حضارة ونشوء الصناعية احلركة مبوت يبشر" توفلر "أن غري
 أمله علق اإلسالم جيهل كان وملا ،والقيم للضوابط العودة على األمل ويعلق
  .البوذية على

 الدين فلسفة عن حماضراته ضمن فيقول" هيجل" الكبري فيلسوفهم أما
 بأن يقر أنه وحسبك املطلق، والدين اجلمال دين من للبشرية بد ال أنه

  .آخر دين اىل حباجة الناس وأن أغراضها استنفدت قد النصرانية
  . هم أقوى قوة يف األرض-مهما كان سالحهم-واملسلمون 

 على عدوانه يف الصغري شبو ارم باإلرهايب نزلت اليت اهلزمية بعدو
 ذلك يف شك من مسلم،و بلدأي  على االعتداء يف أمريكا تفكر مل العراق

 ونرجو العراقية، والعشائر) السين املثلث (مساه ما عن البنتاجون قاله ما يقرأفل
 تكون أن سقوطه بداية أفغانستان يف السوفييت االحتاد هزمية كانت كما أنه

 وأن وتفككها، األمريكية االمرباطورية سقوط بداية العراق يف أمريكا هزمية
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 الصهيونية، الدولة سقوط بداية) القدس انتفاضة (الثالثة االنتفاضة تكون
 الزمن طال مهما خاسر واملؤمنني ورسوله اهللا عادى من كل أن ويقيننا

 الشرق يف الشعوب من لكثري تبني وقد السيما والنعم باملال اهللا واستدرجه
 األخطاء عن الدائم دفاعهاو أمريكا أكاذيب وكثرة املعركة قيقةح والغرب

 باخلطأ، كان حدود بال أطباء ملنظمة قصفها أن زعمت فقد احنرافاا، لتربير
 الدواعش على للسالح إسقاطها وأن خطأ، كان الشام بالد ألهل ضرا وأن
 خطأ، كان واليمن العراق يف املدنيني ضرب وأن خطأ، كان العرب عني يف

 ليس مما ذلك وأمثال خطأ، كان غريب ابو يف التعذيب من مارسته ما وأن
! اعتذاراا أكذب وما تربيراا أسخف وما اخطائها أكثر فما موضعه هذا

 إسالمي إرهاب لقالوا املسلمني أحد ذلك من شيئا فعل الذي كان لوو
 أمريكا أن عاجلمي ويعلم هنا، الليرباليون اتباعهم أقواهلم وردد ومتعمد،

 أن) آي يب اإلف (من أصدق وهو قوله مع باإلرهاب سودانياً طالباً امت
 فلماذا خطأ األفعال تلك أن جدال فرضنا ولو قط، باله على خيطر مل ذلك

  تتكرر؟ أالّ يأمن وكيف املليارات؟يدفع و األخطاء مع البعض يتحالف
ا تريد إيران  وتقول إسعودية تضرب الوملاذا ال نفترض أن أمريكا

 السائرة أوروبا فضح فقد أمريكا اهللا فضح وكماولكن ذلك بطريق اخلطأ، 
 األورويب االحتاد زعماء يتفق أن ذلك ومن االيار، طريق يف األخرى هي

 بعد واجهته مشكلة أكرب هي الغرب إىل املسلمني هجرة أن وصحفيوه
 يف األوروبيني املهاجرين استقبلتا والشام مصر أن مع الثانية، الغربية احلرب
 أحدا، منهم ترد وأ رقتغ ومل مفتوحتني بذراعني الطاحنة الغرب حروب
 بوش يصرح بل اإلسالم، على تعصبه يترك ال ولكن دينه الغرب يترك وهكذا
 حلماية اجليوش إرسال من البد وأنه صليبية، حرباً خيوضان أما وبوتني

  .أدهى هو مبا ترامب دونالد يميينال املتطرف جاء مث الشرق، يف املسيحيه
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 يف هو إمنا احلل أن ويعلموا املعركة حقيقة يعرفوا أن املسلمني فعلى
 إال تفتحا لن اجلديدتني وقيصر كسرى مملكة وأن معانيه، بكل اجلهاد إعالن
  .القدميتني اململكتني املسلمون فتح كما

 احملسوس يناإلميا اخلواء ذلك املتوقع الغرب سقوط أسباب أكرب ومن
 اجلثة ضخم مثال األمريكي فالفرد خاصة أمريكا ويف عامة الغرب يف املشاهد

 بالديناصور شبيه فهو الدماغ مغسول التفكري ضعيف الروح خاوي لكنه
 حجم يف خمّه ولكنه اجلثة ضخم كان أنه األحياء يف متخصصون يقول الذي

  .الليمونه
 أنفسهم الغربيني يد على الغربية النظريات سقوط أيضا العوامل ومن

 أخرى نظريات اهللا بإذن يتبعها وسوف ،اآلري العرق تفوق كنظرية
 والشرعية العاملي والسالم والليربالية والتعددية واإلنسانية واحلرية كالدميقراطية

 املزعومة والنظريات األكاذيب من ذلك وأمثال اإلنسان وحقوق الدولية
 ازدواجية وهو واحد غريب سلوبأ يكذا تعددت أو كثرت مهما وهي

  .املبادئ على املصاحل وتقدمي املعايري
  

 يبايع أصحابه  النيب كان فقد ألهلها، النصائح هذه أقدم أخريا
  .اهللا عذاب من خائف نصيحة مشفق وهي مسلم، لكل النصح على
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  امللحق
  ثالث نصائح
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  النصيحة األوىل

  لعلماءل
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 اإلنسان ميزة به اهللا أظهر ،عظمى ربانية نعمة وهو ،يمعظ شأنه العلم

 أكثر هو ما احليوان ففي وإال احليوان على به وفضله الكرام، مالئكته على
 ما يشم واحليوان بصراً، وأحد جرياً وأسرع لألثقال محالً وأكثر رشاقة، منه
 بأن اناإلنس اهللا فضل وإمنا احلشرات، حىت يرى ال ما ويرى اإلنسان يشم ال

 العلم أهل على امليثاق وأخذ يعلم، ما مل لعلم وسيلة هو الذي العقل أعطاه
 ورثة وجعلهم إسرائيل بين كأنبياء األمة هذه علماء وجعل للناس، يبلغوه أن

 عنه، املوقعني وجعلهم ،اهلدى وسرج ،الدجى مصابيح وجعلهم األنبياء،
هذه ومع الشهداء، ماءكد العلماء مداد وجعل العابد، على العامل لوفض 
 عن واهم ،عظيماً وواجبهم ثقيالً لهممح اهللا جعل العلم ألهل العالية املرتلة

 أحد على احلكم أو ،واحد جانب من دائما النظر أو ،احلق وكتم املداهنة
 من خري وهو السالم عليه داود عبده على وأخذ فيه، خصمه كالم بتصديق

 احلكم، وأوجب اآلخر من يسمع نأ قبل طرف على حكم أن ،عامل أي
  .الكرام الصحابة على حىت الدنيا إرادة عاقبة نوبي ،باحلق

 السنة وشرحته الكتاب تضمنه ،واحداً دينا للبشرية أنزل سبحانه وهو
 :أحدمها دينني جيعلوه أن اليوم الدين أعداء يريد ولكن السلف، به وعمل

 أو ،خر طقوسي أو شعائري، واآلذلك غري إىل أو سياسي إرهايب أو متطرف
  .صلة روحية بني اإلنسان وخالقه، ال صلة له باحلياة العامة

والنصيحة هي شأن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وكل من سار 
 ﴾c   b﴿: ل الرسل نوح عليه السالم لقومهعلى درم، فقد قال أو

ل صاحل ، وقا]٦٨:األعراف[ ﴾' & % $﴿: ، وقال هود لعاد]٦٢:األعراف[
، وما كان ]٧٩:األعراف[ ﴾{   ~   �   ¡   ¢   £﴿: لقومه

إبراهيم عليه السالم إال ناصحا ألبيه وقومه، وما كان موسى عليه السالم إال 
صحا ملا رقى الصفا وأنذر قريشا،  إال ناناصحا لفرعون، وما كان حممد 
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مة  نصح األنشهد أنه فوكان يبايع الصحابة على النصح لكل مسلم، 
  .وجاهد يف اهللا حق جهاده

أوالها للعلماء، والثانية للدعاة، : وهلذا أقدم هذه النصائح الثالث
  .والثالثة للحكام، على أمل قبوهلا من اجلميع

أما العلماء والدعاة فأنا خادمهم وهلم الفضل علي وعلى الناس، أما آل 
مهما سعود فلهم واجب النصح ما دمت حيا، وأنا ملتزم بالعدل معهم 

 ومنعوين من كل شيء، فالدرس ممنوع واحملاضرات ممنوعة أساءوا إيل
واملطبوعات ممنوعة واملركز ممنوع، واحلملة ممنوعة والوظيفة ممنوعة والتقاعد 
ممنوع، ومع هذا فأنا هلم ولكل من على البسيطة وليس للمسلمني فقط 

  .هاناصح أمني ورأس مايل هو الكلمة اليت ال خري يفّ إن مل أقل
كما آمل من هذه الفئات الثالث نصحي وتسديدي وتنبيهي إىل ما 

  .أخطأت فيه، وهلم مين خالص الشكر
 لإلسالم اإلهلي اإلسالم خمالفة بيان هو اإلسالم علماء وواجب

 مثل مؤسسام بشأنه تكتب وماذا ،"املعتدل" يسمونه الذي األمريكي،
 وما ،اليت تقارب األلفني، وخزانات الفكر ومراكز البحوث "راند" مؤسسة

  .اإلسالم عن أمريكا رؤساء قاله أو يقوله
 ببعض ينشغل الذي ،املنعزل السلمي اإلسالم يريدون فاألمريكان

 بعض أو املوالد إقامة أو الكعبة تعظيم أو املصاحف توزيع مثل ،األمور
، ذلك اإلسالم الذي قرره مؤمتر جروزين وأيده ملضموناا فهم دون الشعائر

بعض املغفلني، والذي ينص صراحة على أن الوهابية واإلخوان ليسوا من 
أهل السنة، فماذا يريد علماؤنا األفاضل أوضح من ذلك؟ وأين الردود 

  املستفيضة على ما قرره القوم؟
 ،وأوليائها ألمريكا التبعية عن االستقالل اإلسالم علماء على يجبف

  .خالفهم أو ماحلكا وافق سواء بالقسط هللا يقوموا وأن
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؟  من أمور الدين يبدأ العلماءوهاهنا سؤال مهم جدا وهو مباذا
  :ولإلجابة نقول

 ليس وأنه الشرك حقيقة هو ،بيانه والوعاظ العلماء على جيب ما أهم
 األلباين الشيخ صحح وقد كالربا، بابا سبعون هو بل نوعني أو واحدا نوعا

 وصحيح اجلامع صحيح يف )ذلك مثل والشرك باباً سبعون الربا(حديث 
 يف العراقي احلافظ وقال والبيهقي، هماج ابن رواه وقد والترهيب، الترغيب

الربا بضع (، ويف بعض الروايات "البزار رواه" :اإلحياء أحاديث ختريج
الشرك  ( ومن األحاديث احلسنة قوله ،)وسبعون بابا والشرك مثل ذلك

  .أنه أنواع كثرية واملقصود ،)أخفى يف أميت من دبيب النمل
 عقيدته األموات يدع مل من كل: يقول العلم طلبة أحد مسعت وقد
 األخرى األنواع فأين الشرك أنواع من نوع فهذا ،كال: فقلت. صحيحه
 وشرك ،الطاعة وشرك ،التسوية وشرك التعظيم شرك مثل القرآن يف املذكورة
 :فيه اهللا قال يالذ التشريع شرك إىل مثال انظر الشفاعة، وشرك ،التشريع

)©  ̈  وقال ،]٢١:الشورى[ ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
¨ © ª » ¬ ® ( :والنصارى اليهود عن

 ومل رباً اختذوه ملا حياً كان والرهبان األحبار من وكم ،]٣١:التوبة[ )¯
 حق عندهم ميلك ولكن اهللا، دون من يدعوه حىت ميت ومل له يسجدوا
} | { ~ � ( :تعاىل قال ،اهللا على افتراءا والتحليل التحرمي

 © ̈   .]١١٦:النحل [اآلية  )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª (: وقد فسر احلرب ابن عباس قوله تعاىل

 بأم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، ومعلوم ]٣١:التوبة[ )» ¬ ® ¯
حديث عدي بن حامت الذي حسنه شيخ اإلسالم ابن تيمية، وال يزال 

  .تحلةا يسمونه حق المب يؤمنون النصارى
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� ( : حممد وخامتهم خلريهم وقال أنبيائه منه اهللا حذر والشرك
ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡( ر [اآليةموهؤالء ،]٦٥:الز 

 مثانية واحد موضع يف منهم اهللا ذكر وقد الكرام الرسل هم قبل من الذين
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( ذكرهم بعد وقال ،األنعام سورة يف عشر

H G F ( :السالم عليه إبراهيم نالسيد وقال ،]٨٨:األنعام[ )§
O N M L K J I(] اهللا رسول قال وقد ،]٢٦:احلج  

 الناس بعض جيعل فكيف ،)حالال أحرم وال مااحر أحل ال إين( :بنفسه
 أو لألمة حق التشريع وأن دميقراطي بأنه يصرح ملن معصية جمرد التشريع
  ؟للربملان

 والنصارى اليهود واختاذ ،األكرب النفاق امللة من املخرج الشرك ومن
 ابنه اهللا وأمر ،إليه الناس أقرب عادى احلنيف إبراهيم أن كيف وانظر أولياء،
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y ( :عنه وقال ،ملته يتبع أن  حممدا

 d c( ]م الكتاب أهل زعم أن بعد ]٩٥:آل عمرانوكيف ملته على أ ،
، وأنزل بشأن ]٥١:املائدة[ )/ 0 1 2 3 ( :أنه تعاىل قال للمسلمني

   .املنافقني سورة التوبة وأوائل سورة البقرة وسورة املنافقون وغري ذلك
 الشرك عدا هذا وتعطيل، إحلاد احلقيقة يف هو الذي الشك شرك وكذا

 :تعاىل قوله السلف فسر وبه ،الرياء أعظمها أنواع أيضا هو الذي األصغر
) é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

 ê î í ì ë( ]١١٠:الكهف[.  
 وهذا ،شيء أي أو واحلياة الدين بني الفصل األيام هذه يف الشرك ومن

 )k ji h g( اإلسالم قبل املشركني لقول مشابه
 حلي بن وعمر هو السالم عليه إبراهيم ملة رغي من وأول ،]١٣٦:األنعام[

 معلَّ كان وإذا احلديث، يف كما السوائب بسيّ من أول هو الذي ،اخلزاعي
  .الكفر يف وزيادة شرك إىل شرك فهو األحجار عبادة ذلك مع الناس
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نعم، لكل ختصصه كما كان الشيخ حممد بن غرباهيم رمحه اهللا 
 وعلى هذا متخصصا يف الفتيا والقضاء، لكن مل يهمل اجلانب السياسي قط،

  . بن بازسار تلميذه الشيخ عبد العزيز
 من اجلند والقضاة كما قال شيخ وشرك الطاعة الذي وقع فيه كثري

اإلسالم سببه هو فسق األتباع وغفلتهم، فيتسلل به الشيطان من طريق 
  .االحنراف السلوكي

وليس من شروط الفاسق أن يكون منحرفا وهو يشعر بل كثري من 
الناس يلبس عليهم الشيطان بأنه صاحب العقيدة الصحيحة ومستقيم 

ا طاعته للبشر من باب طاعة والة األمر ومهتدي وحيافظ على الفرائض، وإمن
ال طاعة ملخلوق يف معصية : (ويف هذا خمالفة لقوله . من العلماء واألمراء

، وهو متضمن للجهل حبقيقة العبادة اليت أمر اهللا كل ركعة من )اخلالق
صالتنا أن جنعلها له وحده، وبطبيعة احلال يظن املسكني أنه حر مع أنه مل 

 .ية، وأا ال تنال بال مثنيفهم حقيقة احلر
  .وقد كان األنبياء والصاحلون أكثر الناس حرية بعبوديتهم هللا وحده

كما أن للعبودية صوراً كثرية غري جمرد السجود والركوع، انظر إىل 
 )v u t s r q p o( :قوله تعاىل عن فرعون

  .]٥٤:الزخرف[
ا لكي يدرك فلفسقهم مكنوه من أن يدعي األلوهية وخرجوا معه جيش

n ( : وخافوا من سجنه ملا قال،موسى عليه السالم ومن معه من املؤمنني
t s r q p o( ]٢٩:الشعراء[.  

 األلوهية يف صورا الصارخة كما كفعل وليس شرطا أن يدعي أحد
  .فرعون

  .وحسب مدعيها أن يتصف ا وأن يقوهلا بلسان احلال ال بلسان املقال
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¨ © (: يهود والنصارىفإن اهللا تعاىل قال عن ال
¯ ® ¬ « ª( ]ومعلوم أن بابوات الكاثوليك ،]٣١:التوبة 

 وإمنا ادعوا أن احلالل هو ما حيلّونه ،مثال مل يأمروا أتباعهم بالسجود هلم
لونه يف األرض يكون حملوال يف السماء وأن ما حي! احلرام هو ما حيرمونهو

  .كما ينسبون للمسيح عليه السالم
  

 أعين اآلخر النوع وترك الشرك نوعي بأحد شتغالاال يصح اللكن 
 اهللا غري املشرك يتخذ أن الشرك أنواع ومن، القصور وشرك القبور شرك

 !   "   #   $   %   ( :تعاىل قال ،أوامره ويتبع يطيعه معبوداً
 ،]١٤٩: آل عمران[ )&   '   )   (   *   +   ,

! " # $ % & ' ) ( ( :وقال
! ( : الكرمي لنبيه وقال ،]١٤٩:آل عمران[ )* + ,

. - , + * ) ( ' & % $ # "( 
 :اهللا معصية يف عظماءهم أو حكامهم يطيعون عمن وقال ،]١:األحزاب[

)X W V U T S R Q( ]ى، ]٦٧:األحزابعن و 
 )5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( غافل كل طاعة

  .]٢٨:الكهف[
 تكون إمنا طاعتهمو ،الرسل اهللا بعث وبذلك ،كثرية ذلك حنو واآليات

 )Ö Õ Ô( :نوح أوهلم فقال ،عداها ما ونبذ شرائعهم باتباع
 ،الشعراء سورة يف كما وشعيب ولوط وصاحل هود قال وكذا ،]١٠٨:الشعراء[

u ( :لثمود وقال املسرفني، طاعة وهو طاعته يضاد ما بني صاحل اهللا ونيب
}| { z yx w v ¤ £ ¢ ¡ � ~( 

  .التغريبيون هم هذا زماننا يف سدونواملف ،]١٥٢-١٥٠ :الشعراء[



 

 

٢٤٨١ 

: وضد الطاعة هو التويل، والتويل عن طاعة اهللا كطلقا كفر، قال تعاىل
)Y   X   W    V   U    T    S   RQ   P   O    N(] وقال ]٣٢:آل عمران ،

Y   X   W   V   U(: عن الكافر    T   S   R (] ٣٢-٣١:القيامة[.  
 يف معصيته ولو كان أوىل بالطاعة من واهللا تعاىل ى عن طاعة املخلوق

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X (: العامل واحلاكم كالوالدين، فقال
d c b( ]وقد أفىت الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صاحل ]١٥:لقمان ،

الفوزان بأنه ال جتوز طاعة األب إذا أمر ابنه ببيع السجائر أو اجللوس مع 
  .املدخنني

 األتباع بني احملاجة عن احلديثُ القرآن يف ثرويك ،العبادة من تباعواإل
̀ ( اهللا أخرب كما السادة قول ذلكيف  ويكفي واملتبوعني  _ ^ ] \ [ 

a (]من عفلق وميشيل وداروين وماركس فرعون فيتربأ ،]٦٣:القصص 
 n m l k j i ( :إبليس قال كما ،أغووهم أم وينكرون األتباع،

s r q p o(] جعل املطاع  حني القيم ابن اهللا ورحم ،]٢٢:إبراهيم
 يف فهم األنبياء أتباع أما ،من أنواع الطاغوت، وكذا شيخه ابن تيمية

  .الناس خري التباع وفقهم الذي اهللا وحيمدون اجلنة، من العلى الدرجات
â á à ß Þ Ý Ü (: قال جل شأنه

ä ã( ٢٦٥:البقرة [اآلية[.  
 وال نطيع املخلوق أيا ، إمنا نتبع فيه ما شرع اهللافما علمنا حكمه شرعاً

  .كان
 والغرية الصالة على ،كلها األمة حث اإلسالم علماء على وجيب

 والعمل اهللا كتاب وتالوة ،املنكر عن والنهي باملعروف واألمر واجلهاد
 يطعن أو بالدين خيل ما قول من ،واملواقع والصحف القنوات ومنع ،بأحكامه

 صوته فوق رينواملنظِّ سفةالفال صوت يرفع أو ، املرسلني سيد يف
 أن لو الناس بعض قال حىت ،السالطني يفعله ما تربير هلم جيوز وال الشريف،



 

 

٢٤٨٢ 

 يعمل وجدناه لقالوا األصنام يعبد فوجدوه عليه دخلوا السلطان علماء
  !املسلمني وقضايا األمة ملصلحة

 أو ،السلطة عند موظفني جمرد العلم أهل يكون أن يصح ال أنه كما
  .الساسة يرى ملا تبعا فتواهم تكون أن وال ،التنفيذية للسلطة مالمك جزء

 للغرب التبعية مشكلة ومنها مشكلة أي عن نتحدث حني وحنن
 النصح وجب ولذلك للعلماء، مصيبة كل ينسبون مبن نصطدم وحضارته

 أعماهلم عنها تشغلهم أمور من عليهم خيفى قد ما وبيان األجالء لعلمائنا
 إما ،يدركوها مل رمبا اليت ،الناس عند وقيمتهم مبرتلتهم هموأذكر ،الكثرية
  .تبلغهم ال ألا وإما ،التواضع يف منهم مبالغة

  ملاهل مع ترعى أن بنفسك فاربأ   له فطنت لو ألمر هيأوك قد
 امللوك فهم ،علمهم وقدر أنفسهم قدر معرفة األجالء علمائنا وعلى

علي بن  قال وقد ،ونوا علمهم وأن يصالسلطات كل فوق وهم امللوك، على
  :قدميا اجلرجاين عبدالعزيز
  لعظما النفوس يف عظموه ولو   صام صانوه العلم أهل أن ولو

  جتهما حىت باألطماع حمياه    ودنسوا ناهف أهانوه ولكن
 قال احلكام على حيكمون بل ،أمر والة اهللا كتاب بنص هم والعلماء

 Í   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑÐ   Ï   Î  ( :تعاىل
ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø   ×( ]اآلية ]٥٩: النساء.  

g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ( :وقال
o n m l k j i h( ]٨٣:النساء[.  

 الذين ومن  إذا رد األمر هللا ورسوله،اهللا أنزل مبا أعلم هم الذين فمن
  يستنبطون؟
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  :لعلماءوأقول ل
 تدعون الناس إىل اخلري وتأمرون باملعروف ،ل كل شيء دعاةأنتم قب

 كما ، ومتيزون بني املصلحة واملفسدة، وما أنا إال واعظ،وتنهون عن املنكر
 وال ريب أن األمانة عليكم ، وتظن أنه لالحتقار،تسميين اجلهات األمنية

 لكي يرفع ،ثقيلة ولكن هذا هو امليثاق الذي أخذه اهللا على أهل العلم
  . إذا قاموا به إىل أعلى املراتبدرجتهم
 -وصغريهم همحكاما وحمكومني كبري-حق العلماء على األمة و
 وجيتهدون أال ، وعلماء هذه البالد هم العلماء الذين يتبعون الدليل،عظيم

 اإلجالل والتقدير من -إذا قاموا بواجبهم- ومن حقهم ،يقولوا إال احلق
، وهم املني، وهم الذين يفتون املسلمنيالع فهم موقعون عن رب ،عامة الناس

 وجيب على كل أحد أن ،األدالء إىل جنة عرضها السماوات واألرض
ن استقاموا، وجيب على  وهلم حسنات كثرية إ،يطيعهم ويستجيب ألوامرهم

 وقد ،فيهم النصح هلم وبيان ما قد جيهلونه، وال جيوز الطعن طلبة العلم
 ، ومن يقول ابن جربين مثل الطفل، ضالبازمسعت بأذين من يقول بأن ابن 
  .لسلفية واالستدالل بكالم العلماءوالعجيب أن قائلي هذا يدعون ا

م فمىت كانت غيبة العلماء حالال هلؤالء املدعني؟ وأغرب من ذلك أ
 الذين يثنون ،تصدرون الفتاوى من العلماء ليستخدموها ضد خمالفيهمسي

 ل نفع، والعلماء العاملون كاألرضيث أينما هط كالغوالعلماءعلى العلماء، 
 اليت حتتفظ باملاء، وتنبت من كل زوج يج، وأما غري العاملني فهم املخصبة

  . وال تنبت كألءكاألرض الرملية اليت ال حتفظ ما
كلف علماءنا معرفة تفاصيل الكيد نومن التكليف مبا ال يطاق أن 

 وإن كان اجلهل العام به ال ،لنا القومار الذي يبيته ب واملكر الكُ،الكتايب
 ،ينبغي، والواجب الشرعي هو أن يستعينوا يف أي شيء بأهل االختصاص فيه

  .ويأخذوا خالصة ما عندهم ويعرضوه على الوحي املعصوم
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م يقبلونه وينتفعون به وينفعون، وهذا ومما يشجع على النصح هلم أ
 وال يهمه أن ينسب ذلك ، اآلخرةهو املقصود عند من كان يريد اهللا والدار

وددت أن  ": بل خري له أالّ ينسب إليه، قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا،إليه
أصحاب الفضيلة العلماء و، "الناس علموا ما أعلم ومل ينسبوا ذلك إيلّ

 من أهل األهواء والبدع خري ،رهم باهللايعلمون أن من ينصح هلم ويذكِّ
  . واهللا أعلم باحلقيقة،يتظاهرون باحترام املشايخ الذين ،والشهوات والشبهات

 ويستطيعون خماطبة من ال ،كما أن العلماء يتاح هلم ما ال يتاح لغريهم
ه على العام واخلاصيصل إليه غريهم، ولصالحهم أمهيته ووقع .  

 ، شفويا أو كتابيا بإبعاد بطانة السوء،ومن ذلك أن ينصحوا الوالة
 أي نزع قوامة الرجال على ، يسمى حترير املرأةماوأصحاب ودعاة التغريب 

النساء اليت ذكرها اهللا يف كتابه، ومن يشري عليهم ولو من طرف خفي 
 وهو دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،بالتخلي عن مصدر شرعيتهم

، أو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحهما اهللا وإصالح احلقيقيالسلفية مبفهومها 
 وكل شيء بالكتاب ،تعليم والصحة والعمل واإلسكاناإلعالم واالقتصاد وال

احملسن   عاىن منها بعض الفضالء كالشيخ عبد،والسنة، وبطانة السوء حق
 ونسأل ،العبيكان آل سعود، واألستاذ تركي الروقي وأعرف بعضهم وقابلته

اهللا أن يرزقهم التوبة، وقد أخرب الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى 
) أي (وهو  (: وقال يف آخره،احلديث...) ن أمري إال وله بطانتانأن ما م

  ).من اليت تغلب عليه منهما) األمري
 والتصدي ،حياؤهى العلماء األفاضل جتديد الدين وإوالواجب عل

 وللعداء الكتايب السافر لإلسالم ،للهجمة الشرسة اليت يقوم ا املنافقون
 ،نغمسة يف شهواا ومالذها الفانية وإيقاظ هذه األمة املستهدفة امل،وأهله

وتنبيهها إىل أن أعداء اهللا يريدون هلا االشتغال باللهو واللعب والترفيه 
 مستهلكة ، لكي تظل تابعة هلم،والسياحة عن الواجبات ال سيما اجلهاد

  .ايتهم، وتبتغي عندهم العزة حلمحمتاجة ،ملنتوجام
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 يف كتابه إذ هو كتم للعلم وسكوت أهل العلم هو خبالف ما أمر اهللا به
y x w v u t s r q p (: الواجب نشره، قال تعاىل

 © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z
 « ª(] اآلية ]١٦٠-١٥٩:البقرة.  

  :جعل اهللا ثالثة شروط وهيف
 إذ ال خيلو ، وإليها يفتقر كل عبد، وهي أول املنازل وآخرها:التوبة .١

  .من الذنوب أحد منا
 اهللا أهله واألمة من اهلالك، فمن كان صادقا يف اإلصالح وبه يعصم .٢

 فليفتح اال ألهل ،يريد الصالححب األمة ومن كان خملصا يف قوله إنه 
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ × (: اإلصالح، قال تعاىل

Ø( ]١١٧:هود[. 
فال يترك العلماء بدين اهللا حاكما وال حمكوما وال صغريا وال : البيان .٣
y x w v (مر اهللا  كما أ،دعوه إىل أمر اهللا و،له احلق إال بينوا ،كبريا

 ¢ ¡ � ~ } | { z( ]وال يكفي ، ]١٢٥:النحل
أن يبين احلق لطائفة يف املسجد مثال، أو يف وسيلة تقليدية معروفة، بل 

 فإن بعض البقاع ،الواجب بيان ذلك يف كل وسيلة وتكراره يف كل مناسبة
بعض األساليب أجدى  وإن بعض القلوب أوعى من بعض، و،أمين من بعض

 يسميها بعض، وبعض الناس ال يستمع إىل وسيلة تقليدية معروفةالعند 
 !"دينية"

 هو ، عملياوعندي أن أول ما جيب على علماء هذه البالد املباركة
:  وقال،)لو أن الناس اعتزلوهم: ( يف الصحيحاالعتزال الذي قاله النيب 

يكون العلماء جمرد موظفني عند ، وال يصح أبدا أن )من اعتزهلم فقد جنا(
 وهذا ما فطن له ،أحد، فمن طبيعة النفس جماملة من يكرمها ويدفع هلا

 . أو على األوقاف العامة، فعاشوا على املهن احلرة،السلف الصاحل
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 واهللا أمرنا أن نكون ربانيني وأال نقول عليه إال احلق، ولذلك مزيد بيان
 ، إن شاء اهللا قريبا أيضاسيأيتو ،م املتقدمذكور يف باب الفكر السياسي

وضرب يف كتابه احلكيم أسوأ األمثلة لعلماء السوء أعاذنا اهللا وعلماءنا من 
̂  _ ` b a ( : فقال يف كتابه،طريقهم ] \ [ Z

d c( ]٥:اجلمعة[.  
t s r q p o n m l k (: وقال

w v u( ]إىل أن يقول،]١٧٥:األعراف  :) ̈  § ¦ ¥
 ̄® ¬ « ª ©(] ١٧٦:األعراف[.  

 وهل ذكرمها اهللا ،"الكلب واحلمار"فانظر إىل هذين املثلني القبيحني 
والنمرود؟ إذ كفروا بكل نيب فرعون من هم أغلظ كفرا كتعاىل يف حق 

  .وكذبوا كل رسول وادعوا أم هم الرب األعلى الذي حييي ومييت
أول : ( يقول مث قال إنه مسع النيب ،ونشج أبو هريرة نشيجا عظيما

العامل الذي تعلّم العلم (، وذكر منهم )ر م النار يوم القيامة ثالثةن تسعم
  ). ليقال عامل

 يدعون ،علماء السوء جلسوا على باب اجلنة: "قال ابن القيم رمحه اهللا
فهم يف : "، إىل أن يقول"الناس إليها بأقواهلم ويدعوم إىل النار بأفعاهلم

  ".رقالصورة أدالء ويف احلقيقة قطاع ط
ووسيلة إلصالح  ارا من املعلومات، بل هو مسؤوليةوالعلم ليس استكث

  .النفس واتمع
وجاء اإلمام الثوري إىل أحد السلف رضي اهللا عنهما يطلب العلم فقال 

فلم تستكثر : ال، قال: يا سفيان هل عملت بكل ما علمت، قال سفيان: "له
ن ع د مستخفطار ممصلح ناصح هذا وهو إمام ،"من حجة اهللا عليك

 عن التصديق بكذب الظاملني  وقد ى  مل يعمل للسالطني قط،األعني
  .فكيف بتأييدهم واالفتتان بدنياهم واالئتمار بأمرهم؟



 

 

٢٤٨٧ 

¯ ° (: وأشرف العلم هو العلم باهللا الذي يثمر خشيته، قال تعاىل
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±( ]وقال كثري من السلف]٢٨:فاطر ، :

  .ةإمنا العلم اخلشي
 فيدعون إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي اخللقأما 

وسهم، وال خيشاهم العلماء باهللا أحسن، ال حبسب أهوائهم وما ترغبه نف
 )¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²(: بدا، قال تعاىلأ
 .]٣٩:األحزاب[

كما أن أشرف الشعر ما كان ثناء على اهللا تعاىل، هكذا فعل أبو نواس 
  . أخريااهلزاينميا وحمسن قد

كل من آثر الدنيا من أهل العلم : "قال ابن القيم رمحه اهللا يف الفوائد
واستحبها، فال بد أن يقول على اهللا غري احلق يف فتواه وحكمه، يف خربه 
وإلزامه، ألن أحكام الرب سبحانه وتعاىل كثريا ما تأيت على خالف أغراض 

ذين يتبعون الشهوات، فإم ال تتم هلم  ال سيما أهل الرياسة وال،الناس
 كثريا، فإذا كان العامل واحلاكم حمبني ودفعهأغراضهم إال مبخالفة احلق 

إخل "  مل يتم هلما ذلك إال بدفع ما يضاده من احلق،للرياسة متبعني للشهوات
  .كالمه النفيس

  وأن اهللا تعاىل،مث ذكر اآليات يف علماء بين إسرائيل وذكر قصة بلعام
  . مجيعاً ابن القيمذمه من عشرة أوجه ذكرها
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  :مواقف السلف من العمل للسالطني أو التقرب إليهم -
 ما مل تشتمل على حمرم، كالتوظف يف ،الوظيفة يف ذاا ليست حراما

 وهم أوىل الناس ، غري أن على العلماء ما ليس على غريهم،البنوك الربوية
ارا يقولون ما يشاؤون، وقد اشتهر عن بالزهد واالعتزال عنها لينطلقوا أحر

 كما قالوا عن ، للسالطنيعلماء اجلرح والتعديل أم جيرحون الراوي بعمله
محيد الطويل مثال، كما اشتهر منهم تزكية الرجل بأنه مل يتول للسلطان 

 أثىن السمعاين مثال بذلك على أيب القاسم األصبهاين، امللقّب مثلماعمال، 
 بل ،ا اإلمام أمحد فذلك مشهور عنه جدا ليس مع املعتصم أم،"قوام السنة"

  .وكل الذي أحيا السنة وقمع البدعة وكرم اإلمام وكبت عدوهمع املت
ا ملواإلمام اجلليل عبداهللا بن املبارك قطع األموال عن إمساعيل بن علية 

  : وكتب له شعرا يقول فيه،عمل للسلطان
  سالطني عن ترك أبواب ال  أين روايتك فيما مضى 

ويف ذلك أحاديث مرفوعة صحيحة، منها ما صححه الشيخ األلباين 
  .ضمن ما حيذر منه املؤمن" وباب أمرائها "وفيهرمحه اهللا عن البصرة 

، وى "كان مرجئا يتبع السلطان"وقالوا عن يونس بن بكري التابعي 
 بعض السلف عن جمرد االستظالل ببام، وأليب بكر املروزي تلميذ اإلمام

عه من شاء، ومجع  فلرياج،أمحد كتاب مستقل مطبوع عن أخبار الشيوخ
ما رواه األساطني يف عدم ايء إىل " السيوطي يف ذلك كتابا مساه 

، مع أن الوالة يف أيامهم كانوا جمرد أهل جور ومل يكونوا "السالطني
  . أو موالني للرومعلمانيني أو دميقراطيني

 حىت ، قاطبة بعض البالد عن علماءل ب،واشتهر ذلك عن طائفة منهم
  ."أهل الشام ال يزكون من دخل يف عمل السلطان"قال اإلمام أمحد 



 

 

٢٤٨٩ 

ويل :  قيل؟ ما فعل حممد الزبيدي:وقال اإلمام األوزاعي فقيه أهل الشام
، والزبيدي هذا هو تلميذ إنا هللا وإنا إليه راجعون: بيت املال، قال األوزاعي

  .لك عن السلف كما سيأيت إن شاء اهللامام الزهري، وتواتر ذاإل
 أن -وفقهم اهللا لكل هدى وخري وصالح-ينبغي لعلماء املسلمني و

 بل ، اليت ال يقولوا بامسها الصريح،حيذروا من هذه العلمانية اجلديدة
 تلك احلدود اليت يرمسها كل خمرب ،يستروا باسم حدود الوعظ واإلرشاد

 لكي يكتب عن عامل ، من أجهل الناس ورمبا انتدبوا خمربا،حسب هواه
  ! أنه خرج عن حدود الوعظ واإلرشاديقررف ،فاضل

 مل  رمحهما اهللالعزيز بن باز براهيم وكذا الشيخ عبدوالشيخ حممد بن إ
يكونوا يؤمنون ذه احلدود، وكذا كل عامل من السلف، ومن هذه العلمانية 

  .الظن بأن املساجد إمنا بنيت للصالة فقط
نسوق لعلمائنا األفاضل بعض ما حواه التاريخ من سري دا ملا سبق تأكيو

 ونفورهم من أبواب ،، ال سيما تركهم العمل الرمسيالسلف الصاحل
السالطني وقوهلم احلق يف وجه كل أحد، مما يدل على صحة منهجهم 

  :  وثبوت األحاديث لديهم يف ذلك،واستقامة عقيدم
إن بين إسرائيل ملا كانوا على " :-نيمن التابع-قال أبو حازم األعرج  .١
ء تفر بدينها من مال وكانت الع، كانت األمراء حتتاج إىل العلماءاهلدى
  . كالمه املعروفإخل..." األمراء
 :فكان مما كتب" الزهري"كتب أبو حازم املذكور إىل عامل قريش  .٢

فما نست الظامل وسهلت له طريق الغي،  آك أنرتكبت،اعلم أن أدىن ما ا"
 ما ليس ملن إنك أخذت" وقال له ،"أخلقك أن ينوه بامسك غدا مع اجلرمة

 وجسرا يعربون عليه إىل ،أعطاك، جعلوك قطبا تدور عليه رحى باطلهم
 ويقتادون ، يدخلون بك الشك على العلماء، وسلما إىل ضالالم،بالئهم

 دون  إال، وال أقوى أعوام هلم، اجلهال، فلم يبلغ أخص وزرائهمببك قلو
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 فما أيسر ما ، واختالف اخلاصة والعامة إليهم،ما بلغت من إصالح فسادهم
  .ما تعلمونكخل كالمه إ...."  ما خربوا عليكجنبعمروا لك يف 

نشدتك اهللا ألست أعملُ " :لمنصور ملا سألهلقال ابن أيب ذئب  .٣
ال اللهم :  فأقول،أما إذا نشدتين باهللا"فأجابه  "باحلق؟ أليس تراين أعدل؟

  ".مة وتدع أهل اخلري، وإنك لتستعمل الظلَوما أراك إال جائراأراك تعدل، 
إنك " : هلارون الرشيد-نسبة إىل عمر بن اخلطاب -العمري قال  .٤

  فبكى هارون فقال له العمري وأخرى أقوهلا؟" تسأل عن اخللق كلهم
ه واهللا إن الرجل ليسرف يف مال:  قال العمري،قل يا عم:  قال هارون

  ".فيستحق احلجر عليه فكيف مبن يسرف يف مال املسلمني؟
 طاووس بن كيسان التابعي املعروف، مر بنهر حفره أحد السالطني،  .٥

 .فحوهلا إىل ر آخرة أن تشرب منه تفأرادت بغل
وزين له بعض أصحابه الدخول على فالن وأثنوا عليه فأىب طاووس، 

  .إذن كما تقولونفما هو : فقالوا إنا خنافه عليك، فقال
وكتب ابنه إىل بعض األمراء يشكو إليه فقر أبيه وما هو عليه من 

 شظف العيش، فلما بلغ ذلك طاووسا هجر ابنه
نا عفا اهللا عنا لو أن علماء: "قالن أتباع التابعني، وهيب بن الورد م .٦

عن منا إذا أخربناكم  فقالوا يا عباد اهللا امسعوا ،وعنهم نصحوا يف عباد اهللا
 وال تنظروا إىل أعمالنا ،بيكم وصاحل سلفكم من الزهد يف الدنيا فاعملوا بهن

 عباد  عباده ولكنهم يأبون إال أن جيرواهذه الفسلة، كانوا قد نصحوا هللا يف
  ".اهللا إىل فتنتهم وما هم فيه

أي من القرون ) وهو أيضا من أتباع التابعني (عبد العزيز بن أيب رواد .٧
قد ":  فالتفت إليه وقال،وف طعنه أبو جعفر املنصور بينما هو يط،الثالثة

 ".علمت أا طعنة جبار
ملا بلغ ) وهو العابد املعروف من أتباع التابعني(الفضيل بن عياض  .٨

حلقته يف جلس ) العامل احملدث الثقة املعروف(الفضيل أن سفيان بن عيينة 
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اء بكم فصرمت كنتم معاشر العلماء سرج البالد يستض: "قالره فكان مما ذكّ
ظُلمة، وكنتم جنوما يهتدى بكم فصرم حرية، مث ال يستحي أحدكم أن 

  ."يأخذ مال هؤالء الظلمة
كما أن طلب ما هو مشروع ال غبار عليه، فقد طلب موسى عليه 

  .السالم من فرعون أن يرسل معه بين إسرائيل وال يعذم
ا خلق له ومل واهللا تعاىل نوع املواهب واالختصاصات ويسر كال مل

كون ومل يكلف العامل أن يالبصري، يكلف العامي األمي أن يكون كالعامل 
غري أن من حق العامل وحده أن يبني للسياسي أو طبيبا أو إداريا أو معماريا، 

  . أو للطبيب ما يأيت وما يذر وفق الكتاب والسنة واإلمجاعاإلعالمي
فهو بدعة نصرانية مل ، أما وضع حدود ملا هللا وحدود أخرى ملا لقيصر

 ، يشهد أالّ إله إال اهللا فاملسلم منذ أن،يأت ا كتاب اهللا وال سنة رسوله 
يعلم أنه تعاىل هو وحده الذي ال يشرك يف حكمه أحدا، وله وحده جيب أن 

£ ¤ ¥ ¦ ( وامللوك واألباطرة ،تعنو وجوه القياصرة واألكاسرة
 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ §(] أما من قال،]١٦٣-١٦٢:األنعام : 
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  . ما كان يدعيه ملوك النصارى يف عصورهم الوسطى هواحلق اإلهلي للملوك

 فحذّر شعيب عليه ،واهللا تعاىل بعث رسله لكي يكون الدين هللا وحده
خل  التجارة ال د أو يزعموا أن،السالم قومه من أن يطففوا املكيال وامليزان

 يفعلون يف أمواهلم ما يشاؤون، كما ى نيب اهللا لوط قومه عن للدين فيها،
ومل يقل فعل الفاحشة املعروفة اليت تقرها اليوم بعض الكنائس وبعض الدول، 

وحذّر نيب اهللا صاحل قومه هو وال أحد منهم ما للدين وللعرف االجتماعي، 
 اليتن اهللا عليهم بالناقة  وقد م،مثود من الفساد يف البالد والبطر والترف

أفضل من النفط وأجود غذاء  وهو ، جمانااخللفاتحليب كانت تعطيهم 
  .وأغلى سعرا
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، وأرشدهم وقبل ذلك حذّر نوح عليه السالم قومه من عبادة الصاحلني
، كما أن نيب اهللا إبراهيم عليه السالم حذّر إىل وسيلة الغىن وكسب الثروة

  .من كل شركواألصنام وكب أباه وقومه من عبادة الكوا
 ، لتجديد ملة إبراهيممث إن اهللا تعاىل بعث خامت النبيني حممدا 

 وحذرها من كل ،ريخوليكون رمحة للعاملني ونذيرا للثقلني، فعلّم األمة كل 
 وحذره ، ال يزيغ عنها إال هالك، وجاء ا بيضاء نقية ليلها كنهارها،شر

أهواء الذين ال يعلمون، وأخربه أن صلوات اهللا وسالمه عليه من اتباع 
الكفار إمنا يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون، 

املغضوب (وأخرب أن متاع الدنيا كله قليل، وحذّره سبيل اليهود والنصارى 
 أي ، ويشترون به مثنا قليال،الذين يكتمون ما أنزل اهللا) عليهم والضالني
ره أن يقاتل حىت يكون ا اليت هي كلها قليل، وأماض الدنيعرضا من أعر
  أي يف شرائع الدين، وأمر أتباعه أن يدخلوا يف السلم كافة،الدين كله هللا

أن  وال ، ومل يقبل صلوات اهللا وسالمه عليه أن تستحل ثقيف الرباكلها،
 وأن يعبد ، اهللا سنة، وال أن يعبد املشركونجيعل املشركون القرآن عضني

 الالت والعزى سنة أخرى، وال بأي حلّ يظنه املشركون وسطا بني املسلمون
 تبيانا لكل شيء وهدى ه وجعل،التوحيد والشرك، وأنزل إليه الكتاب مفصال

 وأمره هو ،ورمحة وبشرى للمسلمني، وجعل القرآن يهدي لليت هي أقوم
ملن ه واملؤمنون معه أن يقولوا ما قال أبوه إبراهيم عليه السالم واملؤمنون مع

 � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ( :حاد اهللا ورسوله
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  .صديقة كما يزعمونشقيقة وال 
وأنكر اهللا ورسوله أن يؤمن اليهود ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، 
ومن الذي يضع احلدود بني اإلسالم املعتدل واإلسالم السياسي كما يزعم 

  يرباليون؟ الل
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وكيف حيرف املسلمون دينهم كما حرفت اليهود دينها؟ وكيف 
 ويستنصحون الرجال يف دين اهللا يكتمون كتاب اهللا ويصطلحون على سواه؟

  مهما كانوا علماء؟
 ويطالبوننا مبا ؟ بالد املسلمني ويبنون فيها القواعدحيتل الكفاروكيف 

  ؟!إرهايب: قالوا وإذا جاهدهم أحد يسمونه اإلسالم املعتدل؟
ون فيها األحزاب اء األصوليني لرئاسة أمريكا وينشئوكيف يترشح زعم

دع ما "الدينية املسماه شعبوية أو ميينية، مع أن كنيستهم تشرك باهللا وتقول 
j i h g  ( أي كما قال املشركون ،"لقيصر لقيصر وما هللا هللا

 k(] ؟]١٣٦:األنعام.  
ب املسيحي بأملانيا؟ ويرضى احلز" اجنيال مريكل"وكيف تترأس 

  ؟"راية التوراة"حاخامات اليهود ونتنياهو بإنشاء حزب 
زق االر وعلي عبد" كرومر"وكيف يعمل املسلمون اليوم مبا دعا إليه 

  .من قبل؟
 ونسري على ما عليه ،وهل جيوز يف ديننا أن نتحلل من كل قيد أخالقي

  .مجاتية ودياثة؟ااألمريكيون من ميكافلية وبر
  يف يكون علماء اإلسالم كالشيطان األخرس؟وك

 وبني أن يكون ،وما الفرق بني أن يكون للبيت األبيض قسيس دائم
 أو يقيم هلم ،ك املسلمني من يفتيهم أو يزورهم أسبوعيا كما يقالوملل

  .الدروس إذا جاء رمضان؟ أو ميدحهم يف اخلطب املنربية؟
 ،لفصل بني السلطات بضرورة ا،وكيف ينادي الفكر السياسي الغريب

بينما تكون السلطات القضائية والتشريعية خاضعتني خضوعا كامال للسلطة 
  ؟التنفيذية يف بالد املسلمني

نراه من  كما جيب على علمائنا األفاضل إصالح اتمع، وهذه بعض ما
 ونرجو ،هو أكثر وأوسع خ مائل إلصالحه وال ريب أن لدى املشايالوسا
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، واألمة اآلن يف أشد احلاجة لإلصالح  خطأ فيما أذكرمنهم تعديل ما يرون
  :فال جيوز تأخريه أو االنشغال مبا دونه من الفرعيات

 وإصالح ،والناس أمجعني باإلخالص هللا تعاىلوعلماءنا ننصح أنفسنا 
اإلرادات والنيات اليت صالحها شرط لكل عمل ونؤمن أن النصيحة لن 

 وهو الذي خيرج احلي من امليت،  فاهللا على كل شيء قدير،تذهب هباًء
 وخيرج العادل من الظامل، وخيرج الرب من الفاجر، ،وخيرج املطيع من العاصي

والزاهد من املتخوض يف مال اهللا، واملتعفف من اللص، وطالب اآلخرة من 
  . طالب الدنيا

 ولكن ،ومثل هذه النصيحة مثل البذرة اليت رمبا صادفت صخرة صماء
 فتكون شجرة باسقة بعد حني، ،رتهلا إىل األرض اخلصبةالرياح بعد ذلك ت

 ميوت قبل أن يرى  ورمبا،والناصح ال يدري أنه هو الذي ألقى البذرة
  .الشجرة ومثارها

وال نرشح لذلك أحدا  -عياذا باهللا-حنن ال ندعو أن حنكم بأنفسنا و
بطه وإمنا ندعو لتحكيم كتاب اهللا وسنة رسوله وال ننازع أحدا ملكه وال نغ

 وأراحنا من مسؤولية احلكم و أعبائه، ، وقد أعطانا اهللا ما هو خري منه،عليه
 فإما ،من وال يلي عشرة فأكثر إال جاء يوم القيامة مغلوال ما (:وقد قال 

 أسند ، وملا حضر األجل عمر بن اخلطاب )يفكه عدله أو يوبقه ظلمهأن 
ر معهم عبداهللا بن عمر األمر إىل أهل الشورى املعروفني وأوصاهم أن حيض

 ،" آل عمر واحد منإن كانت النار فيكفي ": وقال،وليس له من األمر شيء
واهللا ما أردت ذا : " وملا قال له بعضهم ولِّ عبد اهللا بن عمر قال.يعين نفسه

  ".وجه اهللا
والوالية ليست نعمة، قال الفضيل بن عياض ملا دخل عليه هارون 

إن عمر بن عبدالعزيز ملا ويل اخلالفة دعا سامل بن  ": أو أحد اخللفاءالرشيد
إين قد ابتليت :  فقال هلم، ورجاء بن حيوة، وحممد بن كعب القرظي،عبداهللا



 

 

٢٤٩٥ 

 وعددا أنت فعد اخلالفة بالء:  قال الفضيل،ذا البالء فأشريوا علي
 .هـا" وأصحابك نعمة

يسعى هذا غري ما يف املناصب من عذاب ونكد وضنك، ومثل هذا ال 
  .، وأهله أنفسهم يندمون عليهغبط عليه من ابتاله اهللا به وال ي،إليه عاقل

وقد متىن أحد خلفاء بين أمية أيام التابعني رضي اهللا عنهم ملا جاءه 
اغاً ومل يلِ احلكم، وملا بلغ ذلك سعيد بن  أن يكون قصاراً أو صب،املوت

 عند املوت يفرون إلينا وال احلمد هللا الذي جعلهم: " قال،املسيب رمحه اهللا
 عزيز ويعملون بكتاب -أي بين أمية-، مع أن اإلسالم يف أيامهم "نفر إليهم

  . أما املعاصي والذنوب فال يسلم منها بشراهللا والفتوحات قائمة
  .ة الثالثةنصيحال إن شاء اهللا يف ولذلك أسباب سنذكرها

كان املنصب أو سواء " من أحب غري اهللا عذبه اهللا به"وعلى كل حال 
  .الزوجة أو املال

واخللفاء السائرون على منهاج النبوة يعلمون ذلك، وليس عمر بن 
عتين يا رجاء أوض: "عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوةقال  اخلطاب وحده،

لقد ذهب ظنك : له رجاء فقال ،؟)فة من بعدهيأي خل( مع من ذكر سليمان
  ."بعيدا

أما "من يويل   ملا سألهبن عبد العزيزوكتب احلسن البصري إىل عمر 
ريدونك، ولكن عليك بأشراف أما أهل الدين فال يو ،ريدهمأهل الدنيا فال ت

هذا وهو عمر بن " وأما أهل الدين فال يريدونك "، وتأملوا وفقكم اهللا"الناس
  .عبد العزيز

 أي  إىل دين اهللا تعاىل،،سيما العلماء واألمراء وإمنا ندعو الناس مجيعاً ال
، وأرجو أن تتسع صدور اجلميع لقبول ما إىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

وعلى العلماء أن يبلغوا ما هو  ،مقترحات ومن سبل إصالحمن سأقوله 
  :صحيح منه ويراد به غريهم إىل املراد منه

 أو تسمية دين أهل ،نييحظر تقسيم الناس إىل إسالميني وإسالمو -١



 

 

٢٤٩٦ 

يس فيه تفريق بني الدين كله كما أنزله اهللا ولالتوحيد اإلسالم السياسي، ف
والشعائر، وعلى هذه القسمة الضيزى يكون الدنيا واآلخرة، وبني السياسة 

  !الشيخ حممد بن عبد الوهاب إسالمويا حركيا
ل املاء جع و،وبيان أن املال مال اهللا تعاىلالعدل يف توزيع الثروة  -٢

 ونعطي كل ،د أن نقضي على الفقروالكهرباء حقاً جمانياً لكل أحد، والب
االحتكار والغش وحنارب  ،هوحناربالربا مسلم حقه من بيت املال، وأن حنرم 

، وال يصح أن لعامة فهم واعون بكثري من األمور حنتقر ا جيوز أنوالغالء، وال
  .يكون بني املسلمني عاطل عن العمل

نتاجي حنول اتمع من جمتمع استهالكي إىل جمتمع إجيب أن  -٣
 وندعو إىل الزهد واحلياة الطيبة اليت ،فاعل، ونقضي على هذا الترف الكاذب

  .]١٢٣:طه [)½ ¾ ¿ Ã Â Á À (: قال اهللا عن سببها
ع السرقة من بيت املال والتخوض يف مال اهللا بغري حق، نمنجيب أن  -٤

د على ذلك ولو كان ذا قرىب، أما ونعطي لكل إنسان ما يكفيه، وال يزي
  .ة فيجب تشجيعها وبذل اخلدمات هلايات العلمية واخلريية والدعواجلمعي

  والسيما جهاد اليهود،لجهاد يف سبيل اهللا تعاىلالدعوة لجيب  -٥
 صهاينة نقاوم من أيدي الصهاينة اليهود وواسترجاع املسجد األقصى املبارك

  . أيضاًالعرب
 لكي توافق إعادة النظر يف كل املعاهدات واالتفاقيات والتحالفات -٦

رط للتصديق عليها موافقة العلماء كما تونش، كتاب اهللا وسنة رسوله 
 أو الكوجنرس األمريكي أو أي ،يشترط أهل الدنيا موافقة الربملان اإليراين

  .جهة
ندعو إىل إجياد فرص العمل أو الدراسة لكل مسلم دون تفريق،  -٧

إىل إجالل قرابة  ندعوكما يف البلد الذي خيتار،  مسكناً موظفوإعطاء كل 
 أي ونلغي وتقدميهم على كل قرابة، مث سائر بين هاشم مث قريش، النيب 

  وتعظيمه وبغري، فهذا من احلب لرسول اهللا خمصصات لغري القرابة الشريفة
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  . ال نكون مؤمننيحمبته
ال سيما الدول الفقرية يف إفريقيا أو يف د يد العون لكل مسلم، م -٨

وال نعطي أعداء اهللا من الكفار أو املرتدين أو الليرباليني أو  ،ةالقارة اآلسيوي
 من بيت مال املسلمني، وقد بدت البغضاء العلمانيني أو املنافقني أو املبتدعني

، وكل من حكم  أكرب وما ختفي صدورهم"بوش" وأفعال "ترامب"من أوامر 
ف قلبه ومع دعوته  إال على سبيل تأليبالقوانني الوضعية ال جيوز إعطاؤه شيئاً

   .للشريعة
مئات املليارات ونعوضها بأخذ أموال رجال " ترامب"وكيف نعطي 

  األعمال بالباطل؟
مع ضرورة الرفاهية، وصحح مفهوم التنمية احلقيقية والتقدم تجيب و
ما يدعو إىل اإلحلاد والفواحش  منه  ومننع،وإسناده لألخيار اإلعالم إصالح

 إال أن تتوب يها ما حرم اهللا أياً كان مالكهاناة فوما حرم اهللا، ونقفل كل ق
  .وتستقيم
 ،الشورى احلقيقية وأن يكون كل إنسان حراً فيما يقولإحياء  -٩

كما يقرر ذلك أهل العلم والتقوى ال أهل املديح والتزلف، ونلغي مبدأ 
  من الصوفية والرافضة واإلمساعيلية،التعيني يف الشورى وتولية أهل البدع،

 أو تقضي به التقاليد، بل نعلن وال ،ده الناس أو يرغبه اتمعينتبع ما يروال 
 ،، وأن اتمع والرغبة والتقاليدنستحي أننا نتبع كتاب اهللا وسنة رسوله 

  .جيب أن ختضع لكتاب اهللا وسنة رسوله 
على أننا نسري وفق منهج مادة تنص يف النظام األساسي نضع  -١٠

  وهو وهللا احلمد املنهج الذي عليه أكثر املسلمني،أهل السنة واجلماعة،
 كما ،ونعتقد أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب على كل مسلم

 فإن مل ، فإن مل يستطيع فبلسانه،غريه بيدهيمن رأى منكم منكرا فل: (قال 
   .)يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

مع مناصحتهم إن  ،توسيع صالحيات رجال احلسبة واستقالهلم -١١



 

 

٢٤٩٨ 

 كما يقرره كتاب اهللا وسنة ،ا منهم خطأ، وبيان أسلوب الدعوة هلمرأين
 أحلناه إىل قال عنهم شيئًا وعلماؤنا اتهدون قدمياً وحديثاً، ومن رسوله 

عتقل أهل احلسبة ويطلق أما أن ياحملكمة ونلتزم مبا يقرره القضاة دون تأثري، 
، وأهل احلسبة ليسوا أعداء ألحد بذاته بل فهذا منكرأهل الرفض والفساد 

هم يعادون الشر والفواحش، وليس عليهم أن يأتوا بشهود على ما يقولونه 
فهم أصال غري متهمني، ذا ندين اهللا وذا أفىت الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه 

  .اهللا
 يف كل صغرية ندعو إىل حتكيم كتاب اهللا وسنة رسوله  -١٢

 يف ذلك عالجا لكل أمراضنا، وأن ما عند الغرب من خري ، ونؤمن أنوكبرية
  .يف قوانينهم فإمنا أخذوه من الفقه اإلسالمي

 اليت "األمم املتحدة"فوراً من املنظمة اليت يسموا االنسحاب  -١٣
  مثل،غري الشرعية املصطلحات  ومننع منعا باتاً،جتعل املؤمن والكافر سواء

 إما على السنة ، فالناس إما مؤمن وإما كافر،) أو اآلخر أو الغرياإلنسانية(
 كما نلغي القومية والوطنية من اإلعالم واملناهج واملواقع وإما على البدعة،

، وجنعل مكاا كليات للشريعة  كليات ما يسمى احلقوقونلغيوكل شيء، 
الدعوة الوطنية وجنعل مكان ، بيان ما يف القوانني من خمالفات وتناقضاتمع 

، وال جنعلها أمتني عربية وإسالمية، وال جنعل " اإلسالمية الواحدةاألمة"
  . صديقة أو شقيقة الكافرةالدول

كل حمكمة أو هيئة أو جلنة  وإلغاء ،إصالح كل األنظمة واحملاكم -١٤
 ، العالقات الدولية أو،أو دائرة ال حتكم مبا أنزل اهللا، سواء يف قضايا البنوك

  أو، اإلعالم أو، أو التجارة، أو االقتصاد، العمال أو، أو الشركات، املرورأو
  .غري ذلك
،  أو ملن له واسطة ال إىل األقرباألكفأإسناد املناصب كلها إىل  .١٥

  .وأساس الكفاءة هو اإلميان والتقوى
الورقي أو اليورو، بالدوالر األمريكي إلغاء ارتباط العملة احمللية  -١٦



 

 

٢٤٩٩ 

   .سراف والتبذير فضالً عن احلرام، ومننع اإلإخل.. أو سلة العمالت 
وأسواقها وشعائرها، ونقوشها، ومن اجلاهليات القدمية، إلغاء  -١٧

البديهي عندنا أن هذه البالد كانت مسكونة بأمم قبلنا، فلم بذل اجلهود 
  للعثور على اآلثار؟

 ال ،تدينون بالترفسمنع االستدانة أو التقسيط لكي حيتفظ امل -١٨
وما نسميه املوديالت من السيارات واألزياء واألثاث، ات سيما يف الكمالي

، وقد قال شهر كما يفعل بعض الناسستة أوتغيري ذلك كل سنة أو كل 
 )( * + ,(األطباء إن اهللا جعل الطب يف نصف آية 

  .]٣١:األعراف[
١٩- غضب مهما ،عال نظن أن الدنيا ترضي أو جتمق وتفربل هي ت 

4 5 6 7 8 9 : ; > 3 (: كثرت، قال تعاىل
 الرخاء أو  الرفاهية، أو ومنها ما يسمى،]٦٣:األنفال[ )= < ? @

، وكل  أو زيادة الدخل أو رفع األجور، أو التقدم االقتصادي،العيش الرغيد
 واملتقني من هذه األمور ال تتعارض أصال مع الدين، وإمنا أمر اهللا األنبياء

  .احلاعباده بأن يأكلوا من الطيبات ويعملوا ص
 جنعلهما ،بدالً من أن نترك احلقد والغنب يغليان يف الصدور خفية -٢٠

  .يظهران بالعدل واحلرية إن بقي منهما شيء
ال نبيع النفط خاماً بل نكرره لكي نكسب أكثر وال نراعي حال  .٢١

، وإين ألعجب كيف ، بل نراعي حال حمتاجينا وفقرائنا حنناملستهلكني
  . واالسفلت، ولوال أا هي تقول ذلك ما صدقتتستورد أرامكو البرتين

نلغي كل منحة ختالف الشرع من األراضي أو من النفط أو غري  -٢٢
 كليو متر ٤٠٠ذلك، فال يعقل مثالً أن ميلك أحد أرضاً طوهلا أكثر من 

 أي بقدر الطريق من مكة إىل املدينة، كما ال يعقل أن ، مترا١٥٠ًوعرضها 
يصح أخذ املال ، وال  كنا نشتري به القصر باألمسنشتري األرض اليوم مبا



 

 

٢٥٠٠ 

 وكم من مشروع تعطل أو تأخر بسبب بذريعة االعانة على احلبوب،
كما ال يعقل أن يدعي أحد ملكية أرض غري اململوكة ألحد، تعويض األرض 

  . مليار، وإذا رضي بتقسيطها صفق له جملس الوزراء١١مطار الدمام ويعطى 
 اليوم نضرب نا فأصبح برخص التراب،ن املثلوقد كان آباؤنا يضربو

املثل يف الغالء بغالء األراضي، وأصبح اإلنسان يدفع األقساط طول عمره 
  .ليحصل على أرض

نعاديه و باألذى يتعرض لنبينا حممد نعلن احلرب على كل من  -٢٣
 وأنا إن مل "األبتر" شرقاً أو غرباً، وأقل ذلك أن نقاطعه كلية، وجنزم أنه هو

 وجيب ،]٤٠:التوبة[ )y x w v u(ننتقم منه فسينتقم اهللا منه 
  . أن يعتذر ويتوب عالنية،على من قال إنه تاب من ذلك أو أقلع عنه

نري الناس مجيعاً عزة اإلسالم واستعالءه، وأن اهللا تعاىل ال يقبل  -٢٤
? @ J I H G F E D C B A (: سواه كما قال

 K( ]٨٥:آل عمران[.  
 ،"احلوار الوطين" أو "حوار األديان"ما يسمى  يسمى  إلغاء ما-٢٥

 والدعوة إىل، مع كامل احلرية للدعاة"  هي أحسناادلة باليت"وجنعل مكانه 
  . فضال عن غريهم،الكلمة السواء اليت أمر اهللا أن جنادل ا أهل الكتاب

من الديوان امللكي " مرابن مع" دعاين :وألضرب لكم مثاال أعرفه يقينا
 ،ال أوافق:  يأمرك بذلك، فقلت لهامللك فالنىل احلوار الوطين وقال إن إ

ورفضت املشاركة يف ذلك احلوار وشرحت أسباب رفضي لألمري نايف يف 
وعلمت من كالمه أن األسرة احلاكمة خمتلفة بشأنه على ذلكدينحينه فأي ، .  

 دين احلق،  وكل بين البشر إىل توحيد اهللا تعاىل وإىل،ندعو أنفسناوإمنا 
، وال نستشريه يف شيء،  ونظن أنا نكسبه بذلك،وال نويل مبتدعا أو منافقا

 وتسببت يف ، بذلك سياسة عقيمة ثبت فشلها قدميا وحديثاهوالظن اننا نكسب
ذهاب ملك بين أمية كما قال أبو مسلم اخلراساين للمنصور، ملا سأله عن 



 

 

٢٥٠١ 

كررت املأساة فتكرر أسباب ذهاب ملك بين أمية، ويف عصرنا احلاضر ت
 يف م فلم يرض شيخ اإلمساعيلية يف جنران بسبب ما أعطي شريكه،اإلخفاق
م القبائل من قصور وأراضي ومناصب، بل هذا مما يعلّ" معلي املسلّ"املذهب 
  . وختالف يف العقيدة لكي تظفر مبا تريد،أن تتمرد

، بل هماوال نظلم أحدا وال نغشه ببقائه على ظلمه وبدعته وتركه علي
،  مات وهو غاش لرعيته مل يرح رائحة اجلنة كما أخرب نعتقد أنه من

  .وكذا أهل العلم والدعوة
 ،الصغري والكبريو  واحلقري،األمري أن نقيم حدود اهللا علىجيب  -٢٦

 وال بنو إسرائيل،فعل كما  وال نفعل  والغين والفقري،،والشريف والوضيع
ذا رضي اهللا عنا فليغضب من شاء من  وإنقبل يف ذلك شفاعة وال وساطة،

وأرضى عنه رضي اهللا عنه من ابتغى رضا اهللا بسخط الناس : (اخللق، قال 
   .)الناس

يا أمري ": يذكر املؤرخون أن رجالً دخل على هشام بن عبدامللك فقال
 مث جاء سليمان فأقرين ، فقد أعطانيها أخوك الوليد،لي أرضيعاملؤمنني اردد 

أعد :  فقال له هشام،مين عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا فرتعها  مث جاء،عليها
عجبا لك تترحم على من نزعها :  فأعاده كما قاله أوال، فقال هشام!ما قلت

يا أمري املؤمنني إن عمراً : فقال الرجل!! منك وال تترحم على من أعطاكها
راقبته يف كل فعلينا إذن إرادة وجهه وتقواه وم". رمحه اهللا كان يريد وجه اهللا

 )I H G F E D C B(: شيء، قال جل شأنه
 ،العدو صديقا فإذا أخلصنا له وصدقنا معه وأردنا وجهه جعل ،]١١٩:التوبة[

واهللا جيعل ملن يتقيه وخيلص له ويعدل فيما ويل هيبة ووقارا وتقديرا 
  .واحتراما، وال ينال ذلك الظاملون بظلمهم أو بقوة عساكرهم

 أن عمر -وعنهم نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية- يذكر املؤرخونكما 
بن عبد العزيز ملا كان والياً على املدينة كان يسوسهم بالعدل، فزاره احلجاج 

ال :  كيف هيبة عمر فيكم؟ قالوا،املعروف بظلمه، وسأل احلجاج أهل املدينة
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هو أحب : كيف حمبتكم له؟ قالوا: نستطيع أن ننظر إليه هليبته، قال احلجاج
أي كم يضرب من جيب (كيف أدبه فيكم : فقال احلجاج. نا من أهلناإلي

 أو مل يعذب أحداأي أنه (بني الثالثة أسواط إىل العشرة : ؟ قالوا)تأديبه
.  أمر من السماءهيبته وهذه حمبته وهذا أدبه، هذاهذه : ، فقال احلجاج)يقتله

  ).أي أن هذا من اهللا تعاىل وال حيلة فيه(
ة، كتب إليه أحد والته إن اإلقليم الفالين ال يصلح أهله وملا ويل اخلالف

  ."كذبت، إمنا يصلح الناس بالعدل"إال بالسيف والسوط، فكتب إليه عمر 
 ،العدل مجاع كل خري": وصدق شيخ اإلسالم ابن تيمية حني قال

وضد  ،الدين كله العلم والعدل: "، وقال رمحه اهللا"والظلم مجاع كل شر
 )½ ¾ ¿ Ã Â Á À(: قال اهللا تعاىل. ذلك الظلم واجلهل

 انتهى "، وذلك من الرعاة تارة ومن الرعية تارة ومن غريهم تارة]٧٢:األحزاب[
  .كالمه

نفيد مما لدى املغضوب عليهم والضالني من جتربة أو حكمة أو  -٢٧
، وهم اليوم أوىف منا  وخلفاؤهنظام أو علم، فكذلك كان رسول اهللا 

  .بالصدق والشفافية واحملاسبةبالوعد وأكثر تعامال 
أن يكون متمكنا من دينه مستعليا  ،نشترط فيمن يبتعث -٢٨
  أوائلاليابان من تشبع باألفكار الغربية من" ميكادو"، وقد أعدم باإلسالم

  .ضت اليابان ماديا مع أم جموساملبتعثني اليابانيني وهلذا 
 كما قال جل ،اإلميانمع استعالئنا بهم، نوال مانع أن نقتبس النافع م

مع  ]١٣٩:آل عمران[ )} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: شأنه
  .لكل قوماختاذ الشرع ميزانا 

 ما قاله أمري ،نقول ملن يوظف كافرا أو يستقدمه ألي عمل كان -٢٩
، "هب النصراين مات والسالم":  ألحد عمالهاملؤمنني عمر بن اخلطاب 

آل [ )V U T S R Q P O(: وقد قال اهللا تعاىل
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l k j i h g (: ، أي من غريكم، وقال تعاىل]١١٨:عمران
m(] ي لكل واآلية ]١١٣:هوديوليهم أو ، من يوايل الكفار.  

 وال مننع منه أحداً يف ليل ،نفتح بيت اهللا احلرام للمسلمني كافة -٣٠
نبحث ال  وال نفتشه وال نرحله و،أو ار، والشرط الوحيد أن يكون مسلماً

  .وطنهعن هويته و
وبيت اهللا هو أعظم أثر كما يقال، وفيه أعظم سياحة مشروعة، ومن 

وقد قال جل ،  اليت ميلكها الناس أهل الفنادق واملطاعم فإمنا ينفق على فيهأقام
، ]٢٥:احلج [)2 3 4 5 6 7 8 9 : (: شأنه

Z Y X W ] \ [ (: وقال جل شأنه خلليله عليه السالم
d c b a ` _ ^( ]ذلك من اآليات ، وغري]٢٧:احلج 

، وال ريب عند كل مسلم أن هذا  كافةللمسلمنيألحاديث املصرحة بأنه وا
ذين تعظمهم البيت احلرام خري من مساكن املعذبني أو نقوش املشركني ال

ومشروع هيئة السياحة واآلثار، وحجه خري من مشروع البحر األمحر 
  !)نيوم(

مننع السياحة إىل ديار  ،ومع تعظيمنا لبيت اهللا وحجنا أو عمرتنا إليه
 ملا  وإىل غريها، وحسبنا أنه -كمدائن صاحل اليت كانت لثمود-املعذبني 

، أي )ال تدخلوها إال مستعربين: (مر بديار مثود يف غزوة تبوك قال ألصحابه
، وكذا نقوش األخدود أو نقوش رمسيس وجدة  ومل يدخلها باكني،

  .القدمية أو حائل القدمية وما أشبه ذلك
وسنذكر إن شاء اهللا أكثر من ذلك بشأن البيت احلرام يف النصيحة 

  .الثالثة
استقالل القضاء استقالال حقيقياً والنص يف نظامه على إلغاء كل  -٣١

، وأن القضاء ينظر يف كل ما خيالف الشرع أو ينازعه من األنظمة والقوانني
 يسميها املغفلون  ما عليه بعض الدول اليتواستقالل القضاء هوقضية ونظام، 
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، ومثل ذلك يف أمرا تنفيذيا لترامب" سياتل"يف  فقد أبطل القضاء ،متقدمة
  القضاء الغريب، فكيف بالقضاء الشرعي الذي هو خري من كل قضاء؟

ألماكن إلغاء الدياثة واالختالط يف أي مكان، وضرورة مراقبة ا -٣٢
شفيات والطائرات، وتربية ، ال سيما األسواق واملستاليت يتوقع فيها االختالط

  .الناس على الفضيلة والعفاف إعالميا وسلوكيا
 شأنا بقضايا املسلمني يف كل مكان، وال يصح اعتبارها االهتمام -٣٣

اليت  أو الدول ،داخلياً قط، وال جيوز حبال أن نترك شأا لألمم املتحدة
 أغفلنا مأساة استعمرت البالد سابقًا، وال إغفاهلا من أجل الدنيا مثلما

 من أجل أنبوب للنفط مير من أراضي بورما إىل الصني، وليت ،الروهينجيا
األمر وقف عند هذا اإلغفال، بل وصل إىل تبين وجهة النظر املعادية 
للمسلمني والقول بأم أقلية بنغالية، وأن جيش حترير أراكان متمرد، كما 

  .نشرت عكاظ والشرق األوسط وغريمها
وليس من احلرمني "ليهود والنصارى من جزيرة العرب خراج اإ -٣٤

، ومن جزيرة  وأفىت علماؤنا قدمياً وحديثاً، وبذلك أوصى النيب "فقط
كما لك أو فيلكه هأو دقطرة  كجزيرة البحرين أو سالتابعة هلاالعرب اجلزر 

، وقد )ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان: (وحسبنا قوله نص الشافعي، 
 وألف بعض العلماء كتاب ، عبد العزيز بن باز رمحه اهللا بذلكأفىت الشيخ

، وال جيوز أن يكون )دة يف أن النصارى ال يدخلون جدةالفرج بعد الش(
للنصارى مقربة كما رأيت بعيين يف جدة، ويقولون إن من املدفونني فيها 
القنصل الربيطاين الذي وزع اخلمر على احلاضرين، لكن أحد األمراء ملا 

  .ى القنصل أطلق النار علسكر
 يسمح لتجار أهل الكتاب بأن يأتوا إىل ظاهر املدينة وكان عمر 

، وإمنا أجاز يشتري منهم املسلمون بعض حاجام لكي ،ثالثة أيام فقط
  .السلف دخول عبيد املسلمني خلدمتهم

 جزيرة العرب برها  غري املسلمنيانت الدولة العثمانية متنع دخولوك
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ن الزوار األوائل من املستشرقني يأتون يف أيام الدولة العثمانية وكاوحبرها، 
فكيف  عون أم مسلمون، ويد ويلبسون ثياب احلجاج،بأمساء إسالمية

 بأن  بأن تنطلق الطائرات لغزو العراق من جدة كما رأيت، أونسمح حنن
  ؟محر من البحر األ"كروز"بغداد صواريخ على  أمريكا تطلق

 الذين ال سيما الغربيون منهم،الة ألعداء اهللا ااملو كل صور قطع -٣٥
 الكفار أمريكا وبريطانيا ال حيترمون إال القوي واملستقل، وعلى رأس هؤالء

  . قمة خليجية مطلقًاأي كافرأو ، وال جيوز أن حيضر رئيس فرنسا وفرنسا
وإذا احتجنا شيئا فنستورده من املسلمني فقط، وكل شيء عندهم وهللا 

 وغريها كيف وأندونيسياانظر إىل حال تركيا وماليزيا وباكستان احلمد، و
ميكن أن نشتري منهم حىت الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف 

أقل مما نشتري من الشركات الغربية، وملا رمى احلوثيون  وبأسعار ،والقنابل
   سعودية؟ خري أم القصر اليمامة بالصواريخ قلنا إا صناعة إيرانية، فهل إيران

ا اهللا من م شرفه واملدينة النبويةولدينا مثال حي وهو ما نرى يف مكة
، وإذا اضطررنا لشراء شيء اق ومشروعات نفذها األتراك وحدهمطرق وأنف

لى، غمن الكفار فلنبدأ بالدول اليت كانت شيوعية، ونتدرج من األرخص لأل
عالن وكذلك شركات السالح، وال نشتري من أي دولة إال بشرط إ

  .عداوا إلسرائيل ارمة
 وإذا اشترينا سالحاً فنحن أحرار أين نضعه وكيف نستخدمه وإذا كان 

  .ناقصاً رددناه
د من الباطن الذي يصل أحيانا إىل عشرة مقاولني أما ما يسمى العق

  .آخرهم يربح وأوهلم غريب يأخذ جماناً فيجب إلغاؤه
 أال يستخدم ضد ح أو تأجريهثال تشترط لبيع السالومعلوم أن أمريكا م

  .إسرائيل، مث إم متادوا فمنعوا وضعه يف قواعد قريبة من إسرائيل مثل تبوك
وإذا ربح املسلم من حالل وكثّر أمواله من حالل فال جنعل معه غريه 

كما يفعل الغربيون، فاهللا تعاىل "!! شركة مسامهة ": ونقول،ممن مل يكدح
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رمبا كان هذا املال فتنة لصاحبه ومتاعاً إىل يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر، و
  .حني

وال جيوز ب رجال األعمال لدعم امليزانية، كما فعل ملوك الدولة 
  .اخلوارزمية فسلط اهللا عليهم التتار

ومن السيادة اليت ال جيوز انتهاكها أن ننظر  ، حترمي انتهاك السيادة-٣٦
األمريكي ( البنوك األجنبية بكل دقة وحرية وكما يقرره العلماء املتقون يف

وأيا كانت، وكذلك الشركات بأنواعها ) والربيطاين والفرنسي واهلولندي
، وتكون للمسلمني لشرع أقر وما كان خمالفاً ألغيفما كان من ذلك موافقاً ل

  .خاصة
والتقاعد  وأن تكون الرواتب ،وال جيوز محاية البنوك وضمان بقائها

ناً هلا، وعلى البنوك املركزية ومؤسسات النقد أو واملكافآت عن طريقها ضما
  .وكاالته أن تشجع البنوك اإلسالمية وتلغي غريها

 أن يتحد املسلمون يف مشارق األرض ومغارا، العمل على -٣٧
 وال نكتفي بأن نبين املساجد ،ونتيح بل نوجب الدعوة إىل اهللا يف كل دولة

إلسالم، بل ندعو إىل  لخمالفة املصاحف، فإن هذا وحده علمانية أو نوزع
، ولو أن الذين ينهبون نؤمن بالعلمنة وال ،دين اهللا كله يف كل مكان

 مل ينفعهم ذلك، بل ،املليارات بنوا ألف مسجد ووزعوا مليار مصحف
ينطبق عليهم أم يتصدقون مما يسرقون، فال يقبل اهللا منهم الصدقة، وقد 

  . احلديث...)شعث أغرب  الذي يطيل السفر أ الرجلذكر النيب 
سرقتها فكتبت : وقد سرق رجل من املتقدمني رمانة وتصدق ا قائال

علي سيئة واحدة، وتصدقت ا فكتبت يل عشر حسنات، فقال له أحد 
سرقتها فكنت ظاملا، وتصدقت ا فلم يقبل منك، فإمنا يتقبل اهللا : السلف

  .من املتقني
تح اال للعمل اخلريي ، ونفوجنعل السفراء دعاة قبل أي شيء

 والتطوع باملال، فذلك حرية شخصية ال جيوز ألحد أن يقيدها ،واألوقاف
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  .فالغربيون أنفسهم يقولون إا القطاع الثالث
 ونبين املدارس وال نستأجرها، ومننع ، نظام التعليم إصالح-٣٨

 االختالط والدياثة يف اإلعالم والوظائف واألسواق وأينما كان ذلك، وال
، وتدافع عن ونشكر القبائل اليت حتمي أعراضهانقلد الكفار يف دياثتهم، 

  .ذلك
، ال  يف كل شيءونفصل تعليم البنات عن تعليم البنني فصالً كامالً

  .سيما يف اإلدارة واملناهج
،  ال سيما دور السينما واجلنون الكروي، منع املغريات وامللهيات-٣٩

 تشتمل عليه من احملرمات، تلهي عما فهي فوق ماواملعازف واملسلسالت، 
هو أوىل، وكيف نلهو واملسلمون من حولنا تفتك م األمراض أو يضطرون 

  .للهجرة من ديارهم
 ، لكي يرتل علينا الغيث،نستغفر اهللا دائما ونتوب إليه ونستغيثه -٤٠

ين يفسدون يف األرض  وشر املفسدين الذ،ويكفينا شر األعداء وشر الزالزل
 أو قبيلة ة، وجنعل صالة االستسقاء تبعا حلاجة كل قرية أو مدينحونوال يصل

  .ونرفع الوصاية عليها
 Ú Ù (نعلم أن كل ما يرتل بنا من املصائب فإمنا هو بذنوبنا جيب أن و

 Ý Ü Û( ]ليست بسبب ختطيط العدو ومكره فقط أي ]١٦٥:آل عمران ،
  . أو عجز امليزانيةال بسبب اخنفاض سعر النفطو

اإلمام صلح آخر هذه األمة إىل مبا صلح به أولُها كما قال م أنه ال يوجنز
 كما ثبت ذلك يف ، أولُ هذه األمة بالزهد واليقنياوإمنا جن، مالك رمحه اهللا

 وسوف يهلكون إذا حتاسدوا وتكاثروا وأصام الوهن وتركوا ،احلديث
ا رأس كل  حب الدني:، وآثروا الدنيا على اآلخرة، وصدق من قالاجلهاد
  .خطيئة

واجلري وراء احلضارة الغربية هو هلاث وراء السراب، فأهلها أنفسهم 
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يعترفون أا جحيم وأا عوراء عرجاء، فال ندخل حنن يف جحر الضب، 
 اليهود، وإمنا نأخذ من فعل كما ،ونستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري

النظريات  وبنيحتة البق بني العلوم التطبيقيةالغرب ما ينقصنا، ونفر 
، وبعض طالب الثانوية عندنا خيترعون ما يعجز عنه االجتماعية واإلنسانية

  .بروفيسورات الغرب، فال ينقصنا العقول، وإمنا تنقصنا التوبة واالستقامة
. / 0 1 2 3 4 5 (: قال تعاىل عن أهل الكتاب

والقاعدة اإلميانية اليت ، ]٦٦:املائدة[ )6 7 8 9 : ; > =
 أن اهللا يعاقب على الذنب بالذنب، ليها كتاب اهللا وسنة رسوله دل ع

« (: فيجب أن جنتنب الذنوب مجيعاً، فقد قال جل شأنه عن بين إسرائيل
، وقد عن كل ما سواه هذا مع غناه املطلق ]٥:الصف[ )¼ ½ ¾ ¿ 

m l k j (: قال تعاىل على لسان عبده وخليله إبراهيم خماطبا أباه
t s r q p o n(] اقب الكافر ]٤٥:مرميعوهكذا ي ،

بأن يكون ولياً للشيطان، وحنن اليوم نرى من يوايل أولياء الشيطان وهم 
، وآثار الذنوب مذكورة بتفصيل  وال بد أن يعاقبهم اهللا،اليهود والنصارى
  ).أثر الذنوب(أكثر يف مبحث 

وال ار م فينا كتاب اهللا وال نقلد أحدا من الكففلنقم حنن الدين ولنحكِّ
 فاضطروا إىل إقامة سواتر ،، وقد اقتدى م بعض الناس يف البناءبهنقتدي 

  .تقي بيوم من الناظرين، فعلى البلديات والناس كافة التنبه لذلك
وختفض نسبة الفائدة إىل والدول الغربية اليوم تنشئ البنوك اإلسالمية 

سكرات واملخدرات وتقر مبا لدينا من ميزات، منها حترمي الربا واملالصفر 
ومنها متاسك األسرة وإكرام الضيف وغري ذلك، وحنن ندعوهم ملا هو 

 وأ وترك ما هم عليه من اإلحلاد ، وهو توحيد اهللا تعاىل واإلميان به،أعظم
ونريد أن يقيموا جمتمعهم كله على اإلسالم ونصرة اليهود، العلمنة والتثليث، 

يتبعون من يدعو إىل الشهوات، فإن وال . والشريعة الغراء السمحة الكاملة
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! " # $ % & ' ) (: اهللا تبارك وتعاىل يقول
  .]٢٧:النساء[ )( * + , - 

وبعض النعم اليت حنن نتقلب ا ال نشعر ا، لكنهم يشعرون ا، وقد 
زار أحد املرضى يف املستشفى العسكري باخلميس أبناؤه فدمعت عني 

أنت واثق : مل تبكي يا دكتور؟ فقال: ضاالستشاري األمريكي، فقال له املري
  .أم ابناؤك، وأنا عنديِ أبناء ال أثق أين أبوهم

إن كل خري يف الدنيا واآلخرة وكل تنمية أو تقدم : ونقول ألنفسنا وهلم
هي يف كتاب اهللا وسنة  ،أو حريةوحضارة أو عدل أو تسامح أو شورى 

  . وعقيدة السلف الصاحلورسوله 
لق جل شأنه عن تسول الكفار واسترياد الثقافات وقد أغنانا اخلا

  . والفلسفات من الشرق أو الغرب
وال نرضى أن نكون العامل الثالث كما يقول الغربيون عنا، فنحن بإمياننا 

  .األولون واألعلَون
 للمسلمني الطرق واملنافذ والنفط والطاقة -جل شأنه-وقد جعل 

ار وكل ما حتتاج إليه احلضارة، الشمسية واإلنتاج احليواين والزراعي واأل
 مهما لقيه من االبتالء ، وأعلى كلمتهدينهوتكفل بالنصر واخللود ملن نصر 

  .واألذى
من (كما تكفل ببقاء طائفة على احلق منصورة ال يضرها من خالفها 

، وجعل من صفاا أا حىت يأيت أمر اهللا) األصدقاءمن (أو خذهلا ) األعداء
  ).اهللاجتاهد على أمر (

وأما أذى األعداء وكيدهم ومكرهم واامهم وختطيطهم فأمر ال بد منه 
 ولو ال ،حسب سنته جل شأنه، غري أنا مأمورون بالصرب والتقوى واليقني

  .ذلك مل يتميز املنافق من املؤمن واخلبيث من الطيب
) Á À ¿ ¾ ½ ¼ »( ]وحسبنا ، ]١٢٠:آل عمران
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 وإن مل يدركنا ذلك فسوف حلسنة والنصر،أننا موعودون من اهللا بالعاقبة ا
  .يدرك األجيال القادمة بإذن اهللا تعاىل

" نتنياهو"وإين ألعجب وألوم من مل يعجب كيف يتجرأ ارم القاتل 
 ويؤمن بالدولة "نه يهوديإ" -حىت على منرب األمم املتحدة-على أن يقول 

 على أن أرض ،فة ويستدل مبا يف سفر التكوين من التوراة احملر،اليهودية
 وال يقول ،فلسطني املباركة أرضه، وأن إبراهيم عليه السالم هو جده

 ، شيئاً من ذلك"حممد مرسي"وملا قال ، املسلمون مثل ذلك وال قريباً منه
وترضى عن الصحابة يف طهران مل يعط ملّيماً واحداً، مع أن القرآن الكرمي 

، وإبراهيم عليه السالم هو د منه حرف واحومل حيرفم من تورا أحدثُ
ا أو ال سامية فهل هذا ، نا بنص التوراة والقرآنجدالقول منا لو قلناه إرهاب

  .أيضا؟
 كما أعجب للبابا النصراين كيف يزور من شاء ويصرح مبا يشاء

جمرد موظفني عند علماء اإلسالم بينما   الدول كما يشاء،سياساتوينتقد 
يقولون على اهللا بعضهم  احلق ويكتممن  منهم وأعظم من ذلك أنالزعماء، 

  . بأم ال يعلمون، وهم أعلم باألمور من غريهمورمبا اعتذروا، ما ال يعلمون
 واتباعا للهوى،بل رمبا أفىت بعضهم بالباطل تقربا للسلطة وإيثارا للدنيا 

S R Q P (: رمات اليت ى اهللا عنها، قال جل شأنهوهذا أعظم احمل
X W V U T f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y 

 l k j i h g(] كما ذكر ، فتدرج من األدىن إىل األعلى]٣٣:األعراف 
  .ابن القيم

 واهللا أحق أن خيشوه، وملا قيل لإلمام أمحد ،وقد يعتذر بعضهم باخلوف
روا أمحد ذكِّ: إن املوافقني على أن القرآن خملوق كانوا مكرهني، وقال قائلهم

فهو رمحه ، " وأنتم قيل سنضربكم،رببالل ض: "ل اإلمام قال،حبديث بال
: هماهللا يفرق بني اإلكراه وبني احتمال اإلكراه، ولو قال علماء األمة كل
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 مجيعاً، يكرهوهمصعب على املبتدعة أن ل ،القرآن كالم اهللا غري خملوق
  !ليوم لو قال كل العلماء هذا منكروكذلك ا

احلزب "حون بقيام ما يسمى ومن العجيب أيضاً أن األملان يسم
، "اجنيال مريكل"، وهو احلزب الذي ترأسه املستشارة "املسيحي الدميقراطي

 أو !وال أحد يقول إن ذلك إرهاب" راية التوراة"وتسمح إسرائيل حبزب 
و حياة ال إنسانية كما مسعنا هنا، كما أن احلاخام رجوع إىل الوراء، أ

ستطيع إسرائيل أن تتهمه، وإذا أعفى اليهودي يعفي حليته كما يشاء وال ت
املسلم حليته اموه بأنه مطوع إرهايب وسخروا منه وراقبوه، فهو إما متهم 

كان ملتحيا  مظنة التهمة، ومن العجيب أن أحد مدريب الطريان يف جدة إماو
 بعض منسويب معهد الدفاع ومينع كل الطيارين من إعفاء حلاهم، وقد أخربين

 صنعوا فأرا يقضي على الفئران، اليابانيف : قاللكفار  بعض ااجلوي بأن
ع وقال الكافر أمام الطالب إن امللك فالن اليوم يف حاجة إىل فأر مطو

  !!للقضاء على املطاوعة
وقد حصل هلذا الكافر ما أراد وكثر الفئران املطاوعة، وهذا الكافر مل 

  .لكل شيء آفة من جنسه: يأت جبديد بل قال العرب قدميا
طفرة واحدة إن مل تقتضي ضرورة اإلصالح أن نغري كل شيء ال  -٤١

، ولكن جيب توفر  كما فعل رسول اهللا ،نستطع، فنحن نؤمن بالتدرج
يب العداوات  مع ترت، والبدء مبا هو يف اإلمكان،النية الصادقة يف اإلصالح

ا أن حنيي كل يوم سنة ، وحسبنذكر اهللا ورسوله وسار عليه األئمةكما 
  .ومنيت بدعة

جيب على أهل العلم الرد على كل طاعن يف اإلسالم، وإصدار  -٤٢
 القرآن يف وطعن اإلسالم يف طعنبيان ملزم بذلك دون استشارة أحد، وممن 

 "فلني مايكل" املدعو األمريكي اجلنرال: على سبيل املثال  الرسول ويف
 العاملية رباحل يف االنتصار ميكننا كيف احلرب ميدان "كتاب صاحب وهو
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. منكم ببيان عليه رددمت أنكم يبلغين ومل، "وحلقاته املتطرف اإلسالم ضد
  ؟نبينا  وحممد ؟ديننا هو واإلسالم ؟اهللا كتاب هو القرآن أليس

 أليس عليه؟ ردن كي وآبائهم احلكام ألشخاص يتعرض أن بد ال أنه أم
 ننتظر هلو أنفسنا؟ من بل وأب حاكم كل من عندنا أغلى  اهللا رسول

 اإلسالم ورسول والقرآن اإلسالم يف يطعن من على نرد حىت أحد من إذنا
؟  

 اإلعالم وسائل عنه حتدثت الذي اجلريء الطعن هذا بعد تنتظرون وماذا
 مستشاراً اختاره إذ "ترامب" لدى معروف ارم وهذا والغرب؟ الشرق يف

  .األمريكان كافة لدى معروف أنه كما ،القومي لألمن
 منهم، وهذا الدين يف يطعنون الذين الكفر أئمة بقتال أمرنا تعاىل اهللاو

 أو إرهايب داعشي (إنه يقال نمم  بالردشرعا أوىل وهذا ،عليه الرد من أقل فال
  .إيران ماليل من بالرد أوىل وأنتم)  كذاوفعل

  :والواجب عليكم ذو شقني
 أعداء من الشرسة اهلجمة إزاء شرعا احلكومة على جيب ما بيان -أ

 وأحد راكيب ممثليها أحد إال ارم هذا ليس إذ ،وأمريكا باوأور يف اإلسالم
  !موجة اإلسالموفوبيا

 الشقني أحد يغين وال ،ومثقفيهم املسلمني عامة على بجي ما بيان -ب
  .اآلخر عن

 وهو نصراين بل أشنع منه األمريكي اآلخر أنيس شورش، "فلني"ومثل 
، على غرار كتاب "الفرقان احلق" كتاب  ووضع هلاا أمريكاستوطن فلسطيين

 ألغى منه آيات اجلهاد، وذكر أن اهللا أنزله على الرسول مسيلمة الكذاب
، إىل آخر ترهاته، واحلكومة عليها واجب إزاء املفترين "الصفي"املسمى 

*   +   ﴿ :، واهللا تعاىل قال عن رسوله الكرميوالظاملني، وأنتم عليكم واجبكم
-   ,/   .  يليق فال حىت تأذن احلكومة األمور ترك أما، ]٥٤:النور[ ﴾   
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 األمة وإهلائها وتعظيم آثار إفساد بقضايا مشغول الرمسي واإلعالم بكم،
  .قدمية بقضايا أو املشركني،

 يفعل عما بعدل كتب املوقرة اهليئة أعضاء أحد أن يبلغين ملكما 
 فعلته مما أشنع هو ما فعل إنه يقولون الذي) حتر ناهض (األردين النصراين

 الرسول يف وليس اإلهلية الذات يف طعن حيث ،الفرنسية "يبدوإ شاريل" جملة
 فقط.  

 على وجب ،اليوم حاصل هو كما ،والسلطان القرآن افترق ذا إ-٤٣
  . السلطان وليس القرآن اتباع العلماء

 بحناوأص ،الشخصية األحوال يف حىتيف كثري من البالد  افترقا وقد
 ال وأنه ،الشفوي الطالق بإلغاء يطالب من وغريها ومصر املغرب يف نسمع
  بعد الطالقتبقى الزوجني بني املعاشرة أن أي (احملكمة يف إال الطالق يصح

 الرجال، من القوامة برتع السعودية يف يطالبون واليوم ،)شرعا حرام أا مع
 يكون بأن غدا طالبوني فسوف ،احملدود اإلنكار أو السكوت استمر وإذا

 فقط، ويسمحون للمرأة أن تطلق الرجل أيضا كما يف احملكمة يف الطالق
  !الغرب

 أصحاب يريده ما دون حائال العلم أهل يكون أن ينبغي -٤٤
 مات قد لو: (قال املأمون فإن ،دوم فمن احلكام من والشهوات الشبهات

ملا مات  املأمون أعلنه فعالو ،)القرآن خبلق القول ألعلنت هارون بن يزيد
 هارون بن يزيد تلميذ أمحد اإلمام اهللا ووفق ،الناس من كثري وأجاب ،يزيد

  .واجللد األذى اهللا رمحه وحتمل ذلك ملعارضة
 كتبه ما أو ،كتبه يف تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ سرية قرأ من -٤٥

 همافلتفوا عليه الناس ازدحام يالحظ املؤرخون عنه قاله ما أو ،تالميذه
مع  تفاعلوا أفىت وإذا وتداولوه قرأوه كتب وإذا ،معه مضوا جاهد وإذا حوله،
 تسمع دائما املسلمة األمة وهكذا، فالعلماء هم قلب األمة النابض، فتواه

بينما يهلك الك احلاكم كل من ، آثارهم وختلّد الربانيني للعلماء وتطيع
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م أنه لواله ما أبصر كتابه و زع أو أهدى كتابه إليه، أأوامره وآثر ،أطاعه
  !النور

على علمائنا الكرام أال تستعبدهم املطامع واملناصب واأللقاب،  -٤٦
 يف الصحف حترير رؤساء وبعض وزير بدرجة جعلوه من بعض يل قالوقد 
 حنن أما ،تشاؤون ما تقولون أحرار أنكم ىعل نغبطكم حنن "البالد هذه

  !"شيء يف امراألو خنالف أن نستطيع ال مقيدونف
، وال وجود يف الكون كله حلرية بإطالق أحرارا لسنا حنن: له فقلت

 نتبع وال ،مطلقة قط، بل من مل يقيده الشرع قيدته القوانني، وحنن عبيد هللا
 يف ونصرف ،اإلنكار ونعلن النصيحة له ذلنب عداه ومن وحده، اهللا أمر إال

 أحرارا، لكنتم تركتموها ولو ،الوظائف استعبدتكم إمنا متوأن ،األسلوب
  : الشاعر قال وقدميا

  حرا لكنت قنعت أين ولو   فاستعبدتين امعيطم أطعت
بدون لو و مسلم لكل والنصح العام والبالغ العلنية من بد ال -٤٧

 مثال خذ ،احملرمات من وحتذيره مسلم لكل النصح ذكر األمساء، إذ يف العلنية
 يقرأون الذين وكذلك  غالبا،الشعب عامة هم معها يتعامل من أليس: البنوك

 هو الترخيصويعرون نساءهم؟ وعمل احلكام  املعازف، ويسمعون الصحف
  . وكلٌ مسؤول عن رعيته،السماحو

 إلزامها فعليهم ، العلماءبه يفيت ما نشر عن صحيفة أو قناة امتنعت إذاو
اعته، وقت إذوأو باختيار كيفية طباعته  وى، ما باختيار هلا السماح وعدم

 لكتاب  خيضع إالكما جيب أن يكون ألهل العلم إعالمهم املستقل الذي ال
  .اهللا وسنة النيب 

، وال يكتفون بنوع واحد مكرر الوعيد تصريف ينبغي للعلماء -٤٨
 من القرآن يف نوع تعاىل واهللا أو استخدام طريقة واحدة، ،من اإلنكار

  : الوعيد
 .الدنيوية العقوبة يذكر فتارة -أ 
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 .األخروية العقوبة يذكر رةوتا -ب 
 .معا ايذكرمه وتارة -ج 
 .الغابرين يف اهللا بسنة يذكّر وتارة  -د 
 .املؤمنني جهاد من الكافرين خيوف وتارة  -ه 
 .الضالل أو باللعن اإلمث فاعل على حيكم وتارة  -و 
 وتارة يوقظ احلس والعقل للنظر يف خملوقات اهللا والتفكري يف   -ز 

 .ملكوت السماء واألرض
 .وغري ذلك

خ العالمة عبد العزيز بن باز رمحه اهللا على فضله وعلمه وتقواه والشي
اكتبوا ( ال ميارس إال أسلوبا واحدا وهو أسلوب -يف نظري-وكرمه، كان 

، وقد الحظت ذلك مرارا، وأظن أن الذي قيده بذلك هو الوظيفة )يل
، وظنه أن النصيحة داخل الوظيفة أجدى، وظنه أن احلكام الرمسية اليت قبلها

ستطيعون تغيري كل شيء، وأن النصح من خارج الوظيفة هو خروج عن ي
  !!طاعة ويل األمر

 حبسب أساليبهم يف ينوعوا أن عامة وللمؤمنني العلم ألهل وينبغي
 العلنية، الكتابة فيه جيب السرية الكتابة فيه تنفع  الفما استجابة املدعوين،

ؤدي ، وما سيباجلهاد تخويفال فيه وجب ،واادلة املوعظة فيه تنفع ال وما
  .غضب الشعوبمن انفجار وإليه من املنكرات 

، ومن أمن العقوبة أساء بالقرآن وجب ردعه بالسلطان يرتدع مل ومن
 احلكومي املوظف وعلى ،للمعصية املؤدية الطرق سد وه ، واملهماألدب

 أو يرفض أن مبعصية طاعة ما أنزل اهللا ال ما تأمر به السلطة، وإذا أمر
 :وقال ،)اعتزلوهم الناس أن لو( :الضالني األمراء عن  قال وقد ،يستقيل

  .)جنا فقد اعتزهلم ومن(
لحكام ل ينسبومن الواجب اجلهر مبا يرتكبه الناس جهرا، واإلسرار مبا 

إذا أعلن املنكر كأن ينشر  فقد يكون عالنية ،سرا، وكذا الرد على املخالف
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خالف، وال غيبة اهر وال ملن كذب وقد يكون بني الراد واملالكتاب، 
  .كذبة تبلغ اآلفاق

يضا مما تريده نفوس البشر، يف والتنويع فوق كونه قرآنيا، هو أوالتصر
فانظر مثال كيف ينكر املصلون على إمام مل يقرأ إال بسورة واحدة أياما 

  !متتالية
 حتديث مثل العلماء كبار هيئة بيانات تكون أن باهللا أعوذ -٤٩

 ،العرنيني حديث منها وأحق حق ذاا فالبيانات العرنيني، حبديث اجاحلج
 أنس على البصري احلسن أنكره ما وهذا احلجاج، عند به حدثي ال ولكن

 من باب "ترمجته بابا اهللا رمحه البخاري وعقد ، اهللا رسول خادم مالك بن
  ."آخرين دون قوما بالعلم اختص

 إما فعلماؤنا ،إرهابيون فلسطني يف ينااهد أن ترى أمريكا كانت وإذا
 ويبينوا ذلك وينكروا اعليه يردوا أن وإما ،حقا اقوهل كان إن ايوافقوه أن

 ينبغي احلالني ويف !! بشأنه للمسلمني ينبغي وما األقصى املسجد مرتلة
  .بذلك العلماء كبار هيئة من بيان إصدار

 الدعوة تلك ،والسنة للكتاب الناس دعوة العلم أهل على جيب -٥٠
 االيار ومنها الغرب، يف اليوم املوجودة احلضارية األمراض مهتقي اليت

 عنه عبر الذي اإلحلاد ومنها ،"ولسن كولن" عنه كتب الذي والسقوط
 ال "قال ملا رسارت بول جان عنها عبر اليت احلرية ومنها التشيكي، الرئيس

 الثقافة وزير املعىن فقدان عن عبر كما !"منوت أن معىن وال نعيش أن معىن
  ."هلا معىن ال التاريخ يف حضارة أول هي الغربية احلضارة "قال حني الفرنسي

 قال كما ،والعذاب الضنك املعيشة ومن األمراض والنتائج احلضارية
D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 (: تعاىل
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) منقذ بن أسامة (قدميا عنها كتبو اآلن تراها اليت الدياثة ومنها
  . مما كتبادياثة أشد اليوم والغرب) الغزال حيىي السفري(و

 الذي ،القرآن طريق للناس يبينوا أن األفاضل علمائنا على أن واملقصود
 جتنب على ،األمة يف والرأي احلكم أهل حيثّوا وأن ،أقوم هي لليت يهدي
 ،اجلنابة نم يغتسلون وال اخلرتيرو اجليف يأكلون الذين الكفار هؤالء طريق

 يظنهم من أو م فاملقتدي نساءهم، ويعرون واللواط الزنا ويستحلون
  : الشاعر قال كما هو املسلمني من متطورين متقدمني

  الكالب جيف على به مير   دليال له الغراب جعل ومن
نوع ، فذلك وخططهم رؤاهم وتنفيذ مبشورم ملالع ذلك من وأشنع

  .ذهم بطانة وقد انا اهللا عنهمن اختا
 وأصبح لكل مشروع نقيمه شركة ، وثقنا فيهملكننا مع األسف

 يتوكل فاملرءاستشارية غربية، وهذا دليل على ضعف اإلميان أو فقده، وإال 
  .ويعتمد على نفسه وعلى مشورة أبناء الوطنعلى اهللا وحده 

على ظهر  ثبت قدم اإلسالم إالفهذه هي العقيدة الصحيحة وال ت
 أن يهدينا له هالتسليم، وقد أمرنا اهللا أن نستقيم على الصراط املستقيم، ونسأل

 يف  اليوميف كل ركعة، وأن جينبنا صراط املغضوب عليهم والضالني الذين هم
z y x w } (أمريكا والغرب، وأن نستعني به وحده إسرائيل 

 الناس بأن  عما يف أيدييستغنون، وكان علماء السلف ]٣:الطالق[ )|
 هدية يأخذ من فيهم النادر وكان ،منها يتعيش مهنةهم من واحد لكل يكون

 عطايا من إيلّ أحب السلطان هدايا "قال قبوهلا عن سئل وملا ،السلطان من
  ."املال بيت يف حقا يل ألن اإلخوان
  ومكرمة؟ هبة وليس ،له حق يأخذه ما أن أي

  .لرازق تقتضي من العامل ذلكوحقيقة التوحيد واإلميان بأن اهللا هو ا
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  الذي ال خيفى على علمائنا"املسيب بن سعيد" التابعني سيد وكان
 عنهما، اهللا رضي هريرة أيب صهر وأنه زمانه يف األمة أعلم كان  أنه،األفاضل

  .السالطني عطايا قبول ويرفض بالزيت يتجر
 أبايع ال" :قال وأنه عصره، حكام أمية بين على يدعو كان أنهتعلمون و
 ،سعيد أقرباء من الوايل وكان ،ذلك على املدينة وايل وجلده ،"أبدا الثنني

 أن ورفض املوت، أنه وظن ينكشف ال حىت التبان عليه شد سعيدا وأن
، وكذلك )وداعة أبا (الفقري تلميذه وزوجها أيامه يف العهد لويل ابنته يزوج

  .كان ابو الدرداء 
  .أنواعه بكل الغش من الناس حتذير -اهللا موفقه- للعلماء ينبغي -٥١

 يف قرأته ما ذلك ومن ،األفاضل علمائنا لدى معلوم الغريب والغش
 أن دون" اإلسالمية الطريقة على مذبوح "كتابة من العلماء كبار هيئة أحباث
 الدول بعض إىل مندوبني اهليئة أرسلت ولذلك مصداقية لذلك يكون

 حىت مكتوب ذلك أن األفاضل علماءنا وأزيد هاوغري الربازيل وإىل، األوربية
  !السمك صناديق على

هم دائما وجزاهم اهللا خريا على التأكد والتحري، وهذا ما ينبغي علي
  .دون تصديق جمرد الكتابة، كما تفعل وزارة التجارة

أمحر (واء حتذر من بعض أنواع ما يسمى  هيئة الغذاء والدكما أن
 لكنها عة وضعت فيه كمية كبرية من الرصاصوأن الشركات الصان) الشفاه

  .ختفي ذلك
 كان أيا املهمل وتنبيه املقصر حماسبة الكرام العلماء على جيب -٥٢

 قضاء هذا "قوله يف ملهمل حجة وال ،أحدا ذلك يف يستأذنوا وال موقعه
 رائحة وكون ،وقدر قضاء الشوارع يف جتري مثال األار كون ،نعم ،"وقدر
 عقيدة يف يقع وال وقدر قضاء أيضا فيه تصب ااري أن بسبب كريهة البحر
 يعين ال هذا ولكن ،وقدر بقضاء إال الكون يف شيء أي واجلماعة السنة أهل
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 اهللا رمحه  الشيخ عبد اهللا بن محيدذلك ذكر وقد ،واملهمل املقصر حماسبة ترك
  .والعمال العمل لنظام نقده يف

 ومات ، ما غرق من غرق،بهم يف ذلكوأحسب أنه لو قام العلماء بواج
  . وجرح من جرح،من مات
 أهم هو سكوتكم فإن ،"راشخ على الظباء تكاثرت" تقولوا ال -٥٣

 قلتم أنكم ولو ، وسيزيد ذلك مستقبال إذا استمر السكوت،تكاثرها أسباب
  .تصطادون كيف وعرفتم ،لقلّت احلق

  ".يسكّره من البحر انفجر إذا "-اهللا رمحه- الثوري سفيان قال وقدميا
 عن االختفاء آثر أنه حىت ،وطورد فأوذي احلق وقال ،بنفسه بدأ لكنه

 من يعرف الأكثرهم و ،عليه ويترمحون هيذكرون الناس يزال وال ،األنظار
 ولكنه قد يسبب األذى فاحلق !!عليه قبضت أن األمنية أجهزته  وأمر،آذاه

  .خري من الباطل أو السكوت
م انتقلوا من موقع الدفاع إىل موقع اهلجوم، وأصبحوا وأعداء الدين اليو

 ممثلة يف العلماء والصحويني اختطفوا ،يقولون علنا إن املؤسسة الدينية
  !!اتمع

، وكأن العلماء والدعاة  كما يزعمونأنه كان جمتمعا كارها للدينأي 
  !إىل اهللا حني يصححون بعض املفهومات خيتطفونه

أنكروا على املخلوع إلغاء املعاهد العلمية يف ولو أن علماءنا الكرام 
شكلة اليمن، وملا احتجنا هلذه  ملا وقعت م، وحتصينه باملبادرة اخلليجية،اليمن

  .احلرب اخلاسرة
فالواجب هو الصدع باحلق حىت ال يكثر الفساد واالحنراف، وأن ال 
يكون علماؤنا كالشيخ املصري الذي دعته بعض وسائل اإلعالم للحديث 

  احلكومة عاوزة إيه؟:  فقال،ن قضية حتديد النسلع



 

 

٢٥٢٠ 

، ولكن صحيح أن السلطة احلاكمة هي املختصة بالقضايا السياسية
عدم  يعين سكوت العلماء عن بيان احلق، واالختصاص ال يعين ذلك ال

  .االلتزام بالقواعد العامة
 العلماء على جيب كما ،شيء كل يف شرعال حتكيم احلكام على جيبو
، وإذا صلح األمراء والعلماء صلحت األمة هلموبيان احلق  لناسا توعية

  .واستقامت أحواهلا
 املسلمني مجيع على فالواجب: "اهللا رمحه باز بن العزيز عبد الشيخ قال
 إليه والتوبة له، العبادة وإخالص سبحانه اهللا إىل الرجوع وشعوبا حكومات

 الفرائض من عليهم اهللا أوجب ما بأداء والبدار وذنوم، تقصريهم من
 وأهم عليه، والتعاون ،بذلك بينهم فيما والتواصي ،عليهم حرم عما واالبتعاد

 إليها، والتحاكم شيء، كل يف الناس بني الشريعة وحتكيم احلدود إقامة ذلك
 لزامإو إليها، التحاكم وعدم اهللا لشرع املخالفة الوضعية القوانني وتعطيل

 ،دينهم يف الناس تبصري العلماء على جيب كما ،الشرع حبكم الشعوب مجيع
 واألمر ،عليه والصرب باحلق والتواصي ،بينهم اإلسالمية التوعية ونشر

 يف السعي جيب كما ذلك، على احلكام وتشجيع املنكر عن والنهي باملعروف
 من وغريها ،للقوميات وتعصب وبعثية اشتراكية من ،اهلدامة املبادئ حماربة
  .هـ.ا" للشريعة املخالفة واملذاهب املبادئ

ه شيخ  هم أولياء األمر كما نص علي-أعين األمراء والعلماء-وهذان 
  :اإلسالم مرارا، وقد قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا

  ؟ يصلح امللح إذا امللح فسدما  يا معشر العلماء يا ملح البلد 
 ميليها اليت ،الظنية التصنيفات يتركوا أن األفاضل مشاخينا أنصح -٥٤

 يعلنوا وأن ،دعوى جمرد ذلك واعتبار ،املفترين أو احلاقدين بعض عليهم
 الثانية املادة عليه نصت ما خمالفة مثل اليقينية الواضحة للمخالفات إنكارهم

 ،اهلجري التقومي هو اململكة تقومي أن وهي ،للحكم األساسي النظام من
 الصحف وكل الناس أكثر فيه وقع ما وبني ،النظام عليه نص ما بني وليقارنوا
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 وغريها واملستشفيات والبنوك املالية وزارة فيه وقعت وما ،تقريبا والقنوات
  .الذي يسمونه ميالدياً بالتقومي التعامل من

ون فيما بينهم، فتلين يزعمون أن ذلك تقومي ميالدي خيوالنصارى الذ
 ،لقرن املاضي وهي من أهم األحداث العاملية يف ا،فمثال الثورة الشيوعية

  .يسميها الشرقيون ثورة سبتمرب، بينما يسميها الغربيون ثورة أكتوبر
 اليوم جعلوا أن منذ قدمي من لذلك خيططون الفساد أهل أن ريب وال

 أول من امليزانية صدور واونقل سبتمرب، ٢٣ أي امليزان أول مسي ما يف الوطين
 تبسلو "قاعدة وفق درجالت هي املتبعة السياسة ولكن يناير، أول إىل رجب
 ،، وملا اقترحوا عيدا للجلوس على العرشمؤكد ولكنه يءبط أي" شور

  .وأفىت الشيخ حممد بن إبراهيم مبنعه، مسوا االحتفال به ذكرى البيعة
 ما هو إال مقدمة ملا هو أشنع ،وما هو معمول به اليوم من عمل املرأة

 إال ،ن وزارة التعليمكاالختالط، وما جعل قسم للبنني وقسم للبنات ضم
  .وهكذا.. مقدمة جلعل التعليم واحدا

 عن وهو أبعد شيء) إن فالنا باطين(وقد آملين أن يقول أحد العلماء 
، )من قال ألخيه يا كافر فقد باء به أحدمها: ( قالالباطنية، والرسول 

  .، وال ريب أن الباطنية كفر)ما قال وإال حار عليهكفإن كان (ويف رواية 
قطعة "الصحابة عن بالل رضي اهللا عنهم أمجعني  من أحد يقل مل -٥٥

 أبا أن وال ،)نويب قطعة (عطاء ، كما مل يقل أحد من السلف عن"حبشي
 مياين قطعة: اليوم يقال كما ،كذا قطعة فالنا أن وال ،)عجمي قطعة (حنيفة

 من العنصرية اجلاهلية، وهذا مصري قطعة أو خباري قطعة أو سوري قطعة أو
من املنكرات اليت جيب أن ينكر العلماء إطالقها، ويكرروا ذلك ويأمروا به و

  .دون أخذ رأي أحد
 أو ،أحدهم بيت  كأن دم البلدية،مس أحد دنياهم إذا الدنيا وعبيد

 الترصد على وحرص ،واشتكى وأبرق طالب ،منها جزءاً بل أرضه أخذت
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 ،املنكرات على دينال أهل يسكت فكيف ،ذلك ينكر كي وامللوك لألمراء
  الدنيا؟ من أعظم والدين
إذا فرضت احلكومة عليه ضريبة ضج واستنكر وكتب عبد الدنيا و

التغريدات واهلاشتاقات، فكيف يسكت أهل العلم والدعوة على من ميس 
  دينهم؟

وانظروا وفقكم اهللا كم جر سكوتكم عن مؤمتر الطائف للفرقاء 
تيار "ضة والدروز، وكيف أنه أصبح اللبنانيني من حتكّم النصارى والراف

هو ممثل أهل السنة يف لبنان، وما جر ذلك على الدولة من " املستقبل
الدواهي، ومنها أن الدولة أعطت ما يعادل مخسة عشر مليار ريال للجيش 

  .اللبناين واألمن اللبناين، وقد كان فقراء هذه البالد أوىل بذلك
ك منكرات املواكب جيب عليكم إنكار كل منكر ومن ذل -٥٦

 شخصيته إخفاء أراد ومن ،املواكب ملرور الناس حبس يصح الالرمسية، إذ 
 فتكون سيارة املتخفي ،، وأعظم التخفي هو املساواةشاء مبا ويتنكر فليتلثم

  .كسيارة آحاد الناس، ويسري بينهم كواحد منهم
  .ويف شدة الوضوح اخلفاء: وقد قال الشاعر احلكيم

 يضربوا يكونوا ومل عنه الناس يدفع يكن مل أنه  هصفت يف ثبت وقد
أيكم :  خيتص ا، وكان الداخل عليه يقول، بل مل يكن له ميزةبني يديه

 طواف أو  فالنموكب مرور ألجل الناس حيبس من اليوم نرى بينما حممد؟
 وقت املشاة طريق يف مبوكبه الناس بعض يسري أن ذلك من وأشنع ،فالن
  .احلج

 ،شخصيته على داللة ذلك يف إذ أكرب الناس حبس يف فسدةامل أن مع
  .أحد عرفه ملا الناس بني ختفّى أنه ولو

 للناس يقولو ،احلطب حيمل -املدينة أمري وهو- هريرة أبو وكان
  !احلطب يصيبهم أال وقصده "لألمري أوسعوا"
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 بني أحد يدفع فلم ،عمر حج( :مىن يف للمنصور الثوري سفيان وقال
 شجرة حتت نائما كسرى رسول رآه وملا. "إليك إليك" ألحد يقل ومل ،يديه
 العدل هو األمن فأساس ،)عمر يا فنمت فأمنت عدلت(: قال حراسة بال

 ،اليوم منا أعدل كنا وملا الشر، أهل نفوس يف اهليبة  اهللايلقي او ،واإلميان
 أما خائفة، غري والفضة بالذهب حمملة السيارات بني تسري السيارة كانت
 فما السيارة يف ماله يضع وال مصرف، من خرج إذا خياف اإلنسان فإن اليوم
  .درجها يكسر أو السيارة سرقت ما أكثر

 إيقاف من  املواكبوإذا استمر سكوت العلماء فرمبا منع أهلُ
 فاملتفجرات ،العمارات سكن من منعوا ورمبا ،الشوارع جبانب السيارات

واقعة، ورمبا  حقيقة أصبح بعد عن والتفجري ،سعةوا مساحات تشمل اليوم
 ،بسريهم والسري الناس بني رأى أصحاب املواكب أن األفضل هو االختفاء

 لألصل عدي مل من وهكذا املباين، كسائر الديوان أو اإلمارة مبىن يكون وأن
  . جمبورا إليه عاد مأجورا

 ال فكيف) واجاتاخل (بيوت حلماية كافية اإلمسنتية احلواجز كانت وإذا
   القصور؟ حلماية كفيت

 ،راغاندييوأند بوضياف قتلوا كما ،للمقتول حارسا القاتل كان ورمبا
، فكيف جتدي فيصل امللك يقتل أن اهللا قدر ملا شيئا احلراسة تغن ومل

  املواكب؟
ويقال إنه قيل للعصفور كيف ترى الدودة يف باطن األرض وال ترى 

  . عمي البصرإذا وقع القدر: ؟ فقالالفخ
 أيا غريه يستخدمه أن من قدرا أعلى )الفوزان صاحل( الشيخ -٥٧

 على اعتمد رمبا واحد طرف من لسماعه حيكم أن من عدال وأكثر ،كان
  ). يقولون (وكالة

 أن قبل حكم ألنه ربه بهتعا الذي داود اهللا نيب من بأفضل الشيخ وليس
  .اآلخر الطرف من يسمع
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اة إىل اهللا بأم من مجاعة كذا أو مجاعة كذا بال واملفترون يتهمون الدع
  .يقني

 ظهر فقد ،والتنظيمات اجلماعات بني خالف من أكرب اآلن األمر أن على
 والنفاق ،مكان كل يف يزدادان والكفر اإلحلاد وأصبح ،وأمر أدهى هو ما

 من وكل العلماء وكل الشيخ اهللا أعان ،الناس أكثر لدى األصل هو أصبح
  .احلق نع يدافع

من  كان من حىت ، الفوزانالشيخ كتبه مما يفيد أن للمسلم وينبغي
، التوحيد لكتاب شرحه سيما ال ،استراليا أو أمريكا يف أو مصر يفاملسلمني 

 نشيء م إمهالوال جيوز  ،قوق املصطفى  حل-جزاه اهللا خريا-وبيانه 
 عن ا كتبمثل م ،ومع األسف الشديد أمهل الكرباء بعض فتاواه ،فتاواه
 أفىت إن هو فشعارهم. إخل ..الواجب شهيد أو املوسيقى أو التربج أو اآلثار

  .فاحذروا كذاب أفىت وإن فخذوه كذاب
 أن إذ ،لرفضه مربرا ليس فهذا ،وافد الفالين الفكر إن الشيخ قول وأما

 والكفار ،علينا وافدة )الوهابية( الدعوة إن ويقولون بذلك حيتجون البدعة أهل
 كل على تقع لةكالنح املؤمن وإمنا ،وهكذا ،)علينا وافد اإلسالم إن( ونيقول

  .وجده أىن يأخذه احلق هي وضالته زهرة،
 يدا  ويف كل بالدالبالد هذه يف العلم وطلبة العلماء يكون أن وجيب

 ،احلق يف بينهم فيما التباحث مع ،والسنة الكتاب خيالف من على واحدة
  .اب أقرب األقوال للصوواتباع

 تنفذ والدولة يفتون فالعلماء ،مشكلة لدينا ليس :قوله أن يعلم والشيخ
 الدائمة واللجنة العلماء كبار هيئة أصدرت أن بعد سيما ال ،صحيح غري

 ،احلكومة ا تعمل مل فتاوى اهليئة أعضاء وبعض ،املفيت ومساحة ،لإلفتاء
  .يظهر فيما ا العمل على عازمة وليست

 بقاء يقر ،الكرام العلماء عن فضال علم طالب يوجد ال أنه أقطع وأنا
 كليات وجود أو ،فالن مسجد أو الكوع ومسجد لمولدل املنسوبة كتبةامل
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 اهللا لكتاب كثرية خمالفات ووجود للسينما دور فتح أو ،اململكة يف للقانون
 ،بيت كل يف الداعشية أن يصدق أحد الو ،موضعها هذا ليس  رسوله وسنة
 مهميعظِّ من عقيدة جيهل أحد وال ،الدياثة من التغريبيون يبثه ما على قيواف وال

 أو حترير رؤساء وجيعلوم ،املناصب ويولوم المهمقأ يعطوم أو املسؤولون
 الراشد، الرمحن وعبد العمري عثمانو الدخيل تركي أمثال من ،قنوات مديري
  .احلمد وتركي

  .وسفراء نمستشاري والباطنية الرافضة يكون أن علم طالب أي يقر وال
 صياغتها وضع اليت ،للسالم العربية املبادرة يسمى مبا علم طالب يقر وال
 يف وحقها إسرائيل نمأ حتفظ واليت ،"فريدمان توماس" الصهيوين اليهودي
  .الوجود

 يف املنتشرة الربوية البنوك هذه بكثري شأنا فضيلته من أقل هو من يقر وال
  .مكان كل

 كبار أحد وفاة يف ،سابقال العهد ويل عزيي نأ علم طالب أي ىيرض وال
 ورمبا ،العلماء كبار هيئة أعضاء لبعض قال أنه مع ،مبكة بيته يف هأهلَ املبتدعة
  .فالن بقتل ألمرت امللك توليت لو :لكلهم

 يف يعزي مث بقتله دعي وكيف العزاء؟ وإما القتل إما الشرع حكم وليس
  اإلسالم؟ هدم على أعان فقد ،بدعة صاحب روقّ من أليس ،وفاته

 ،السيسي ىيعط أن الشيخ عن فضال علم طالب أي يرضى وال
 قابالع بفتح نفسها القبائل كلفت بينما املليارات؟ ،لبنان ونصارى ،واملخلوع

  ).عقبة مجع(
 كثرية أجنحة احلاكمة األسرة داخل أن الناس بني اليوم يتردد -٥٨
 حدث كما ،مسلّح صراع إىل ذلك حتول إذا الناس ذهبي أين فإىل ،متصارعة

 وانشغلوا ،العلماء سكوت استمر إذا سيما ال وفيصل؟ سعود بني اخلالف أيام
  غلب؟ من مع العلماء سيظل مىت وإىل ؟أمهية األقل بالقضايا
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 لآ العبيكان احملسن عبد الشيخ ذكر كما- خمدوعا امللك كون -٥٩
 ينبهوه مل عليه يدخلون الذين العلماء أن معناه -قاساب بالديوان املستشار سعود
 باطلة، الزعماء أو امللوك جماملة أن يظهر وبذلك .ومقاصدهم املفسدين، خلطر
  ؟الشعب ينبهوا مل فلماذا نبهناه قالوا وإن .باحلق مصارحتهم جيب وأنه

  اليوم؟ يذمونه فهل ايامه يف اهللا عبد امللك على يثنون العلماء كان وقد
 ذلككو ،شهمغ إىل التنبيه فيجب ريب بال غشاشون لتغريبيونوا

 يعرفهم فكيف العلماء عنهم سكت وإذا ،الدنيا وطالب واملداهنون املداحون
 ؟الناس

 أو وزير أو ملك كل على اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أنكروقد 
 -أو- خذوه "الناس بعض قول بأن أفىت كما ،وأحكمه أسلوب بأفضل سفري

  . قائليهاذبائح حترم ال لكن الشرك رائحة منهاتشم " بهوا نفرا
 علم مما وكثري ،اآلثار معظمي وعلى القوميني على باز بنا الشيخ ورد

  .املنكرات من عنه
 جملة وعلى والعمال العمل نظام على محيد بن اهللا عبد الشيخ ورد
 .العلم أهل واجب هو وهذا القصيم،

 الدولة أو للقاعدة ينضم من أن ناه نقرأ أن التناقض من -٦٠
 يف املقامات بإقامة الرافضة مطالبة نقرأ نفسه الوقت ويف ،خارجي اإلسالمية

 ومنهم ،الوطن يف لنا إخوة الروافض هؤالء إن ونقول ،واملعالة البقيع
 حتكم اليت ،التوحيد ودولة العقيدة أصحاب إننا نقول كله هذا ومع ،النخاولة

  !ينهد وتقيم اهللا بشرع
 العتبات لزيارة جئت مظهري رأوا ملا بغداد يف سألوين ما أكثر وأنا
  املقدسة؟

  .لزيارا يأتون السعودية من كثري: قالواوملا قلت ال، 
بات املقدسة هو ما قال مقتدى الصدر للملك عبد اهللا إنه وبناء العت

  .ينبغي يف السعودية
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  !لشمريوال يستقبلون حارث ا" الصدر"ومع ذلك يستقبلون 
 أن عهد ااملة قد انتهى، وجاء عصر -حفظكم اهللا-واعلموا 

 وبينوا هلم ما يف ،وللشعب والوضوح، فأوضحوا احلقيقة للحكامالصراحة 
، وبينوا هلم ملاذا يتضجر الناس، وبينوا احلكم كتاب اهللا وسنة رسوله 

 ،ب وكيف ينبغي دعوة أهل الكتا،الشرعي يف أهل البدع قدميها وحديثها
هذه احلضارة الزائفة، وبينوا أن العلمانية ليست من لترك قشور واملؤمنني 

 وبينوا هلم -إن مل تكونوا تفعلون ذلك-ديننا يف شيء، وزوروا احلجاج 
العقيدة الصحيحة، واهدموا أماكن الفجور وآثار البدع، وال تنتظروا إذنا من 

 .رب العاملنيأحد، فأنتم امللوك على امللوك، وأنتم املوقعون عن 
الذين يزوروننا وبعضهم -وحنن نقول خصوصا لإلعالميني الغربيني 

، إننا - وبعضهم يقول إنه من قناة كذا األمريكية،يقول إنه مدير وكالة كذا
 بل حنن ناصحون مصلحون حنب اخلري لكل -كما يظنون-لسنا معارضة 

 كما يف القرآن ،م ونسري على منهج األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليه،الناس
الكرمي، وحنرص على أمن احلاج واملعتمر والزائر وكل إنسان، وحنن ال نريد 

 وقد أعطانا اهللا ما هو خري منها، ونقول احلق وال ،احلكم واملناصب الدنيوية
 ونشكر كل من ، يبايع أصحابه كما كان النيب ،خنشى يف اهللا لومة الئم

 وحنمد اهللا على كل حال، ، األذىدلنا على عيب أو خطأ منا، ونصرب على
  .األذى الشهادة وهي أمنية كل مؤمن، نسأل اهللا أن يبلغنا إياهاوغاية 

لقد " يقول  ولكنهم صربوا، فنبينا ،وكل األنبياء أوذوا وكُذبوا
سنوات كما هو معلوم،   وحاصروه ،"أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد

رة، وألقوا عليه سلى اجلزور  وجرحوه ورموه باحلجا،وقتلوا بعض أقربائه
وخنقوه حىت كادوا يقتلونه، وأشد من ذلك أم كذبوه واموه مبا ليس فيه 

  .حىت اموه بأنه جمنون، ومع ذلك أمره ربه بالصرب والصفح
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F E D C B A (: لكراموقال جل شأنه على لسان رسله ا
S R Q PO N M L KJ I H G( 

  .]١٢:إبراهيم[
 :) Èوقال لنبيه   Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É( 
  .]٣٥:األحقاف[

، والصرب اجلميل هو الذي ال ]٥:املعارج[ ) :) Ä Ã Âوقال لنبيه 
  .شكوى معه

  .]١٠٩:البقرة[  )y x w v u t( :قال له ربهو
ومرة قالوا " شاعر "االام الباطل فقد قالوا إن النيب : ومن األذى

% & (: ومرة قالوا" ترمف" ومرة قالوا ،"كاهن"ومرة قالوا " ساحر"
" أساطري األولني اكتتبها"ومرة قالوا " صابئ" ومرة قالوا ،]١٠٣:النحل[ )'

̈ (:  وقالواوسخروا منه " جمنون"وتارة قالوا هو   § ¦ ¥
  ".ابن أيب كبشة"و" مذمما"، ومسوه ]٤١:الفرقان [)©

  .]٤٣:فُصلَت [)z y x w v u t s r } (: وقد قال تعاىل
!   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   ,   -   .   /   10   (: وقال

  .]٥٣-٥٢:الذاريات [)2   3   4   5
مني، قال جل ومن حكمة اهللا تعاىل أنه جعل لكل نيب عدوا من ار

 )º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿( :شأنه
  .]٣١:الفرقان[
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9 : ; > = < ? @ (: خرىويف اآلية األ
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  .]١١٢:األنعام[
 مل يسلم منها األنبياء الكرام، -حبكمته تعاىل-وإذا كانت هذه العداوة 

لسنة؟ أو من يفتري فكيف نستغرب اليوم وجود أعداء للدعوة وللكتاب وا
  ومندسونعلى الدعوة، ويتهم الدعاة بأم دعاة فتنة وخوارج وطائفيون

  .إخل التهم...  وإخواجنيةوإرهابيون 
 )p o n m l k j i h g(: وقال تعاىل

  .]٤:حممد[
وأوذي وعلى هذه السنة الربانية كان السلف الصاحل رضي اهللا عنهم، 

، وأوذيت أم قية العشرة وال يزالون وأوذي ب،نيزاال ر وعمر والكبأبو 
، وأوذي سعيد بن املسيب وكثري من التابعني منهم سعيد بن املؤمنني عائشة

جبري، وكذلك أوذي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ومن بعدهم، 
ولو ذكرت : "وزيي، وأوذي أبو الزناد، قال ابن اجلوأوذي سفيان الثور

شيخ اإلسالم ابن تيمية، وأوذي الشيخ ، وأوذي " باألسانيد لطال جداذلك
 وأوذي الشيخ عبد ، وأوذي الشيخ حممد بن إبراهيم،حممد بن عبدالوهاب

منعوا نقده نظام العمل والعمال  والشيخ عبداهللا بن محيد ،بن سعديالرمحن 
 وأرادوا قتل الشيخ عبداهللا بن سعدي العبديل ،وفصلوا من نشره أو وزعه

زيز بن باز اعتقلوه وقطعوا راتبه، وال يزال  والشيخ عبدالع،الغامدي
ر ويفترون عليها، بل العلمانيون يؤذون هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنك

  . من أنكر منكرا ظاهرا معلوما لكل أحديفترون على 
 فال ،واخلالصة أن هذه هي سنة اهللا تعاىل يف كل من يدعو إىل اخلري

 وال يعقب األذى والشدة إال النصر ،م واألذىغرابة إذن يف العداوة واالا
 الذي علْمه ،التمكنيو وبعد االستضعاف يأيت االستخالف ،بإذن اهللا تعاىل
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º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ¾ ( : قال تعاىل،عند اهللا
Á À ¿(  ]٥:القصص[.  

، بل هو انتشار وليس التمكني هنا أن حيكموا كما قد يظن بعض الناس
 إىل اهللا أغلى عند العلماء من أنفسهم ومن كل  فالدعوةالدعوة وظهورها،

¦ § (:  وقال جل شأنه،وليس غرضهم الوصول إىل احلكم! شيء
± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨( 

فهذا وعد اهللا لبين إسرائيل وقد مكنهم جل شأنه، وأورثهم ، ]١٣٧:األعراف[
أم ب  وهم ينظرون، بعد أن كان يتهم األنبياءاألرض، وأغرق فرعون

أي ! كربياء يف األرض، وميكرون يف املدينة ليخرجوا منها أهلهايريدون ال
 أن يغلب أهل قد يكون من التمكنيو! إم يف نظر فرعون ليسوا وطنيني

> = < ? @ B A (: قال تعاىلاحلق ويرثوا األرض، 
 N M L K J I H G F E D C

U T S R Q P O( ]وهذا ما وقع للصدر األول، ]٥٥:النور ،
  . إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السالمكما وقع لبين

ال ميكَّن حىت : وملا سئل الشافعي رمحه اهللا أيبتلى الرجل أم ميكن؟ قال
ال تنال اإلمامة يف الدين إال بالصرب : " وقال سفيان الثوري رمحه اهللا،"يبتلى

Q P O N M L K J (:  وقرأ قوله تعاىل،"واليقني
 T S R( ]٢٤:السجدة[.  

 إال على مكروه كما عاىن األنبياء ومن سار على وال يكون الصرب
  .طريقهم

 ،وقد عاىن السلف الصاحل كثريا، منهم اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا
صمد يف ، ولكن  فتلك فتنة الديندع جلده وتعذيبه ليقول إن القرآن خملوق

  وأكرم اإلمام-كاملتوكل-ن رجع عن تلك العقيدة الفاسدة مأمام  فتنة الدنيا
 من بغداد إىل ، وأمر بإشخاص اإلمام وعزل خصمه وحاسبه،أمحد وعظمه
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سامراء لكن اإلمام مل يذق له طعاما، وكاد يهلك جوعا لكثرة ما واصل 
  .مل يأكل حىت عاد إىل بيته ببغداد، وقيل إنه ظل عشرة أيامالصيام و

العقيدة القرشي العدل فإذا كانت هذه هي معاملة أهل السنة لصحيح 
ف يكون احلال مع من ال حيكم بالقرآن الكرمي أصال بل ينضم يكاهد، فا

  نية أو اإلنسانية ويترك اجلهاد؟لألمم املتحدة ويؤمن بالوط
العامل اإلسالمي اليوم مير حبروب وانقسامات وابتالءات وحمن  -٦٢

كثرية، وهي على أية حال أقل من احلروب الطاحنة اليت مرت ا أوروبا، 
تنقسم الدولة  و،أوربا تتغري خريطتها كل عشر سنوات تقريباوال تزال 

  .الواحدة إىل دولتني
وهذه اآلالم الكثرية بالنسبة للمسلمني ما هي إال خماض البد منه، وهي 

، وظهوره على الدين كله، وبلوغه ما اإلسالمإرهاص بإذن اهللا تعاىل النتصار 
  .بلغ النجم، أو ما بلغ الليل والنهار

 يقول احلق الذي قول لكم قولوا كذا أو كذا، ولكن كلٌّ ال أ-٦٣
ن واحدا، يعتقده وهو بني األجر واألجرين واجعلوا كالمكم يف السر والعل

الصحوة أبشركم أن ونيا ومتاعها واطلبوا ما عند اهللا، وا حقارة الدفعروا
كثر  واإلسالم هو دين الفطرة، وهو أ، واحلمد هللا،اإلسالمية اليوم تعم العامل

نشر  وأي كتاب عنه ي ومن يدخل فيه من الغربيني كثري،،األديان انتشارا
 .ويقرأ

 ضعيفة أو هشة فاملستقبل هلا  ال تزالاليومالعودة إىل اهللا ومهما قيل إن 
 ونشر دينه يف العاملني ،بإذن اهللا تعاىل، والواجب علينا هو التوكل على اهللا

  .والثقة يف اهللا وترك العجلة
 كما أخرب بذلك الصادق املصدوق " روما" يفتح املسلمون وسوف

والظاهر أم (ألفا من بين اسحاق ) ٧٠(وحينها يطلب الكفار تسليم سبعني 
 وال ،"واهللا ال نسلمكم إخواننا"ميتنعون ويقولون ولكن املسلمني ) أوربيون

  . اإلمام أمحدزمن غرابة فقد سبق أن دفعت روما اجلزية للمسلمني
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على علمائنا األجالء أن يسايروا هذا التوجه اهلائل للدين، وجيب 
 ذا ،وقد كان عبد اهللا بن أيب بن سلول على نفاقهويزيدوه استقامة وصالبة، 

  ).إن هذا أمر قد توجه(عقل حني قال بعد بدر 
 بل نؤمن ا ،وال نرتل شيئا من أحاديث الفنت واملالحم على واقعنا

وأشراط  وهو الذي يدبر األمر كما يشاء، ، وحدهونعتقد أن الغيب بيد اهللا
  . رمبا وقع بعضها، ورمبا يقع بعضها مراراالساعة

 ونعلم أن دعوة أو إقامة احلجة إال سلكناها،وال ندع وسيلة لنشر ال
بأا  وقد أفىت ،الوسائل ال تتناهى، وليست توقيفية كما قد يظن بعض الدعاة

 به الشيخ حممد بن صاحل العثيمني أفىتبن باز كما ا الشيخ غري توقيفية
  وغريمها، وهل يقول أحد اليوم إن استخدام الشبكة العنكبوتية للدعوة بدعة؟

 وما عمله اخللفاء الراشدون ،وعلى كل حال فالسرية النبوية الصحيحة
 وكذا السياسة الشرعية واألمر ،وما فعله السلف الصاحل ومن اتبعهم

 كلها تدل على أن أي وسيلة صحيحة نافعة باملعروف والنهي عن املنكر
  .ينبغي أن تستخدم

 والرجوع إىل اهللا فضله على الشرق ،لصحوة اإلسالميةلو -٦٤
  . وال حيارب الدعوة إال ملحد أو علماين، حىت على العلماء،غربالو

أن احلضور عند الشيخ كانوا   الشيخ بن باز رمحه اهللاسكرتريحدثين 
  . الشباب إىل الدين صاروا باآلالفأربعة أو مخسة وملا رجع

كما حدثين بعض العلماء أن الشيخ حممد العثيمني رمحه اهللا كان شبه 
 وصار حياضر يف مكة ،مث أظهرته الصحوة املباركة" عنيزة"جمهول يف بلده 

 ، وجاءته الدعوات من كل مكان، وغريهاوالدمامواملدينة وجدة والرياض 
بعيدةاًالدعد بوجاءه التالميذ من دول ت .  

وأنا صليت التراويح باملسجد احلرام ومل نكن حينها نتعدى ثالثة 
  .صفوف
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 ولكن -من الرؤى املنامية أو الفراسة اإلميانية-نفرح باملبشرات حنن و
 وال تؤخذ منها األحكام الشرعية ،ال نتعدى ا ذلك فهي جمرد مبشرات

  .وحسبنا ما جاء يف الكتاب والسنة من األحكام
رت  وإمنا غي،موقنة بظهور اإلسالمنفسها احلكومات الغربية  -٦٥

 يف  حرا لإلسالم مل تتغريلكنمكرها وخمططاا بسبب ذلك العلم، 
  .جوهرها واهللا من ورائهم حميط، وكل من حاد اهللا ورسوله خاسر وال بد

 هو مصري من قبلها، ولكن خلق اإلنسان ومصري احلضارة الغربية
 وأن كنوزمها سوف تنفق ، الك كسرى وقيصرالنيب وقد بشر عجوال، 

ولكنكم : "إىل قوله" واهللا ليتمن اهللا هذا األمر: "يف سبيل اهللا، وقال
  ".تستعجلون

 بأنه سوف يظهر دينه على الدين ،وبشرنا اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي
! " # $ % & (: كله ولو كره أعداؤه فقال جل شأنه

0 / . - , + * ) ( ' 1 4 3 2 
> = < ; : 9 8 7 6 5( 

  .]٣٣:التوبة[
P O N M L K J I H G F E D C B (: وقال تعاىل

 a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q
 m l k j i h g f e d c b( ]٩-٨-٧:الصف[.  

 أن كثريا من الغربيني اليوم يعتنقونه ،ومن إمتام نور اهللا وإظهار دينه
م اليت يقولون إتل من القلق والضجر والتفاهة ا كُهربا من حضار

واالضطراب واإلفالس والفوضى واإلباحية، وهلذا ظهرت فيها األفكار 
والفلسفات اهلدامة، كاإلحلاد والشيوعية والوجودية والعبثية والعدمية 

، ومن  لذلك أكثر تفصيل؟ املستقبل ملن، ويف مبحثومدارس الالمعقول
إبسن، وهيدجر، ( الضنك وعاشوها هؤالء احليارى الذين يعيشون املعيشة
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تولستوي، ومهنغواي، ووسارتر، وإليوت، وألبريكامو، وكولن ولسن، 
  .وكثري غريهم) وجيمس جويس، وجراهام جرين، وبرناردشو

 وقد انتحر من األدباء املشهورين !ومنهم من ال جيد وسيلة إال االنتحار
كما انتحر ! "نرومارلني مو" ومن املمثالت املعروفات "أرنست مهنغواي"
عيادات لالنتحار " متقدمة"، ويف تلك البالد اليت توصف بأا "ارثر كوستلر"

  !!.وكتب ومواقع
يف بالدنا اإلسالمية اليت مل تكن " االنتحار"وقد انتشر هذا الوباء اخلبث 

  . إال شذوذاتعرف ذلك من قبل
فهو ومن عظّم هؤالء احليارى واتبعهم وأعرض عن الوحي كتابا وسنة 

  : كما قال الشاعر
  قد ضل من كانت العميان ديه** أعمى يقود بصريا ال أبالكم 

 فيجب أن حنارب هذه الفلسفة ،وإذا كنا قد حاربنا الفلسفة القدمية
دينية تنكر الوحي وال تذكر  فهي فلسفة ال ،احلديثة، ونكون هلا أشد إنكارا

  حكم الرشدية اجلديدة؟اهللا، وإذا كانت فلسفة ابن رشد مثال ضالة، فما 
وحسبك من أعداء اإلسالم اليوم ما نراه من ختبط واحنطاط وتفكك 

" كولن ولسن" كما عرب ،أسري، وضياع وجرمية وعنف وجحيم ال يطاق
األديان السماوية تتحدث عن جحيم وهل هناك جحيم أعظم مما : حني قال
" غتصاب اجلنسياال"، وذكر أمثلة كثرية على ذلك منها ما أمساه !"حنن فيه؟

 وحذره الكبار من املشي مع الغرباء خشية ،وأنه كان خيشى منه وهو صغري
  .االغتصاب

 وما عند ،وهذه املعيشة الضنك، واحلياة النكدة ما هي إال جحيم الدنيا
  .اهللا أشد وأخزى، ولكن أكثرهم ال يعلمون

ملسلم  ما وقع يف سينما باريس؟، مع أن اوقد تستنكر هيئة كبار العلماء
 ال يدخلها، واحتالل اليهود للمسجد األقصى أوىل من تلك السينماالقريب 

  .باالستنكار
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سالمية وحنن ال نتكلم عنها أصال؟ وكيف ندعي خدمة القضايا اإل
والداعية عندنا متهم دائما، والرجوع للحق قليل، وكل يرى احلق فيما 

كون إال من ناصح  ويرى أن غريه خمطئ، مع أن التنبيه للخطأ ال ي،يقول
كل عامل وداعية ومواطن، خاصة  والرجوع للحق فضيلة، وأنا أدعو مشفق؟

  .وجزاه اهللا عين خريا تنبيهي ملا غفلت عنه إىليف هذه البالد، 
  أو العامل، هي التفريق بني العيوب الشخصية لإلمام أو الوايلوعقيديت

 من العيوب الشخصيةونكرات العامة والقوانني امللزمة،  امل السكوت عنوبني
 قد تكون جمرد إشاعات ال حقيقة هلا، فاألعداء يكذبون ويفترون، وقد الوالة

 وأمثال ،قال الرافضة إن يزيد بن معاوية كان يشرب اخلمر ويترك الصالة
 وكان كثري من السلف خيالفهم ،ذلك من النقائص اليت مل يأتوا عليها بدليل

 فيجب التثبت مما يقوله املفترون ،مر يف ذلك، وممن خالفهم عبداهللا بن ع
 لدينا ينبغي أن ننصح ا سرا، على أن العيوب الشخصية ليست توإذا ثبت

 ، شخصية عامةبد منها لكل مما يهمنا ولو ثبتت، ويبدو أن االامات ال
 :زعامة أو قيادة أو قضاء، قال ابن الورديتولت شيئا من احلكم 

   األحكام هذا إن عدلويل** إن نصف الناس أعداء ملن 
 إذا مل يعدل فأعداؤه ،أي إن امللك أو الرئيس أو القاضي أو املدير

  .سيكونون أكثر من النصف
 أرسل ،دشو أنه ملا أرادوا عرض إحدى مسرحياتهرومن سخريات برنا

 واحدة لك" وكتب معها ،"تشرشل"تذكرتني لرئيس وزراء بريطانيا آنذاك 
  "!صديق إن كان لك ،واألخرى لصديقك

من  إنكارها عامة وكل ما هو -عندي-أما املنكرات العامة فيجب 
 علنا، وجيب أن جيهر العلماء وأهل الدين املخالفات املعلنة جيب إنكاره

ر أو قتله، أما االفتراء مبحاربة ما خيالف احلق، ولو أدى ذلك إىل سجن املنك
عليه يف القنوات شهار احلمالت التحريضية بد من إ عليه فال بد منه وال
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، وذلك الزم حىت ملن قعد  وحيثما استطاع أعداء احلق،والصحف واملواقع
  .أكرب خطأ هو ترك العملعلى أن يف بيته، وكل عامل ال بد أن خيطئ 

  .لو كان هذا منكرا ألنكره العلماء: والعامة واجلهلة والفساق يقولون
 وعزمه ، إنكارهوال يزال املسلمون يذكرون للعز بن عبدالسالم منقبة

 قبل أن جتمع األمة التربعات ملقاتلة الكفار، ،على بيع األمراء يف مزاد علين
وال أعلم أحدا قال إنه خارجي يريد إثارة " سلطان العلماء"ومساه الناس 

  .الفتنة
 ،وال يزالون يذكرون لشيخ االسالم ابن تيمية فتواه القيمة عن التتار

 مع أن ملكهم قازان كان يظهر ،ب يف شقحوكيف أنه قاتلهم بنفسه
 ويطبق بعض ،، ويقيم بعض الدين ويدعي تعظيم النيب ،الشهادتني

  .الشريعة
 ،أنبياء اهللا تعاىل الذين نصحو ألقوامهم: وأعظم من كل العلماء

ين، ومل يسألوا أحدا عليه أجرا، وجادلوا النماردة والفراعنة واملأل املستكرب
  .ومع ذلك كذِّبوا وأوذوا

وكتاب اهللا واضح يف بيان منهجهم ناطق حبقيقة دعوم، وصربوا على 
، وبعض املؤمنني أحرقهم منهم من قتلوهأن منهم من أدموه، األذى إىل حد 

 وجيب على العلماء والدعاة واملرجئة املراغمة،، فهذا الزم عبودية الظاملون
  !.معرفته

 )z y x w v u t s } | ( :واهللا تعاىل يقول
  .]٢:بوتالعنك[

ب، قول بعضهم إنه أخذ امللك بالسيف األملح إقرار بأنه متغلِّو
 ،ب ال نأمن أن يتغلب عليه غريه، غري أن الشروط الشرعية ثابتةواملتغلِّ

ب والشعب يعلم من كان معه السيف األملح آنذاك، ومهما يكن فإن املتغلِّ
تغلب لكان تغلب مل ختتره األمة ومل يأت من طريقها ولو أننا أقررنا لكل م

 ؟بل تغلب اليهود على األقصىصدام حسني على الكويت هو املعترب، 
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ليس منهم، ليس حبسب القرارات   من العلماء أوكما أن كون فالن
السياسية اليت تصدرها السلطة التنفيذية، فالناس يعرفون العلماء، كما يعرفون 

 أصدرت هيئة إذالمون املداحني املتزلفني ومن غرضهم الوظيفة والراتب، ويع
 .السياسةكبار العلماء الرمسية قرارا خيالف 

 خروجا وال معارضة وال ثورة، وال إثارة -عندي-ليس إنكار املنكر و
، وليس افتئاتا على ويل األمر كما قد للفتنة وال يضاد اللحمة االجتماعية

يب  على كل مسلم بقدر استطاعته كما بني الن شرعي، وإمنا هو واجبيقال
،،ومل يتركه  بغض النظر عن موقفه من احلكومة أو موقف احلكومة منه 

، كيف واهللا تعاىل جعل خريية هذه األمة منوطة به،  مطلقاأحد من السلف
سبب  هو عني املصلحة وأليس هذا صريح الكتاب والسنة؟ ويف الوقت نفسه

 . وهو صفة الرسول األمي الكرمي ؟ لألمةالوحدة الفكرية
أنه جيب على األمة كافة أن تكون مناصرة ملن يدعو إىل اهللا، عندي و

وأال تكون القلوب مع فالن ولكن السيوف مع فالن، وإذا أخطأ أحد من 
 جيب بيان احلق له بدليله، ، أو اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر،الدعاة

ال  و، أهله وال أن يسجنجهاتهص  وليس احلل أن نقلّ،وعليه الرجوع للحق
 وال حيرم ،، وال مانع لدي من مقابلة أي كافر أو مبتدعمترى عليهأن يف

 وبيان احلق هلم وإهدائهم ،عندي تأجري العمارات من الروافض مع دعوم
 .، مع أن تأجري املتبعني للسنة خريليهتدوا، فكثري منهم جاهلالكتب 

ة الئم وجيب على العلماء الصدع باحلق، وأال خيافوا يف اهللا لوم -٦٧
مهما أوذوا، وال يصح منهم أن يسحبوا فيش اهلاتف ويقفلوا اجلوال، 

  .ويتحدثوا لك بصراحة مث يقولوا عكس ذلك يف حماضرة عامة
 كذا مل ينكر املشايخ االعتذار بأن الشيخ الفالين مقلدي وال يصح من 

كذا، وهل مسع هؤالء ما يقوله العلماء يف جمالسهم اخلاصة، وما سكت عن و
اضطهادهم واملصلحة صربهم ووهل عرفوا !  ماولونه للحكام إذا خلويق

   وما هو التقليد إذن؟، وهل خمالفة اجتهادهم بدعة ومتابعته سنة؟اليت توخوها
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عجبت لقوم يعرفون اإلسناد وصحته، : "وقد قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
ت؟، ولو ، وهل املقتدى م سكتوا عن املنكرا"مث يذهبون إىل رأي سفيان

  .أم فعلوا، أجيوز االقتداء م يف ذلك؟
  وهل املنكرات بعدهم أكثر أم أقل؟

  .على أن أقوال العلماء يستدل هلا وال يستدل ا
 ،"ال تكونوا مثلنا فنحن جمرد موظفني"وقد قال بعض العلماء ناصحا 

م فكيف نرضى أن نكون مثلهم وهم حيذروننا من ذلك؟ وبعض العلماء قد
  لته وأخربين ملاذا قدمها؟استقا

ولو أن العلماء قالوا ما يعلمون، ولو أفال يعارض هذا ذا على األقل؟ 
أن كل مسلم أنكر ما يعلم أنه منكر ملا وقعت األمة يف هذا املأزق والذل، 

 وملا أفىت كل أحد مبا ، وملا نطق الرويبضات،وملا اختذ الناس رؤساء جهاال
 وملا أصبحت البدهيات موضع ،يشاءشاء، وشرع كل صاحب هوى ما 

  .نقاش
وقد يظن بعض الناس أن قول احلق فتنة وإثارة، وينسى ما تعيشه األمة 

 والغلو يف األحكام، وإمنا السقوط يف الفتنة هو ،اليوم من الفوضى يف الفتوى
ترك الشبهات والشهوات تفتك بالناس، واألمة اليوم تنتظر ما يقوله علماء 

به، فماذا تقول هيئة كبار العلماء هنا يف املسجد األقصى السعودية لتعمل 
مثال، وماذا تقول يف املواقف األمريكية والفيتو األمريكي؟ وماذا تقول يف 
التشبه بالكفار؟ وماذا تقول يف القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ذا تقول  وما)ستااج(اليت م املسلمني يف كل مكان؟ وماذا تقول يف قانون 
  .يف اإلسالموفوبيا؟

 مكان كل ا وغص انتشرت قد املنكرات أن اهللا وفقكم علمواا -٦٨
 حال، كل على مسؤولة كانت وإن ،السلطة على مقصورا األمر وليس
 يف ميوت عمن يقول من على مقتصرا يعد فلم ،الوطنية داء مثال اووانظر
 املصطلحات من وطنيةال أصبحت بل ،الواجب  الوطن أو شهيدشهيد ،اليمن
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 عام بيان بإصدار الذمة إبراء من لكم فالبد اهللا رحم ما إال شعبيا املتداولة
 هذا وقول ،ذلك حكم عن واملواقع والصحف القنوات كل تنشره مفصل
  الوطن؟ يف لنا إخوة والباطنية الرافضة وهل ،أجنيب وهذا مواطن

  ؟اعتقده أو ذلك قال من حكم وما
 ذمة يف حنن( ويقولون ،حيل وماال حيل ما يفعلون هنا الناس أن واعلموا

  .)بيانا فيه اهليئة ألصدرت حراما كذا أن لو( ويقولون ،)العلماء كبار هيئة
 التافه الرجل وتكلم أهله، غري إىل األمر وسد أنه اهللا وفقكم واعلموا

 ناولكن ،رويبضات إال هم ما املراسلني أو الصحفيني من وكثري العامة، أمر يف
 أهل بقي وإن الرويبضة، وينطق الكذوب، قويصد األمني فيه خيون زمن يف

 يصبح فسوف ،اهللا مسح ال الصمت هذا على ،األمة وعلماء الدين
 إحتقارا الرويبضات هؤالء عن السكوت يصح وال املتنفذون، هم الرويبضات

 على اجلهمية غلبت مث ،حقريا جاهال صفوان بن اجلهم كان فقد لشأم،
 عما األفاضل علماؤنا سكت وإذا للفتنة، أمحد االمام عرضوا حىت الناس
 من وأمثاهلا العربية القناة يف وعما وأخواا والرياض والوطن عكاظ تنشره
 يقوله وما وأمثاله إبراهيم عدنان شبهات واحتقروا وأخالقي، فكري فساد

  .أشد بل نفسه املصري يقع فسوف الشرك من الرافضة
 على واألخذ املنكر عن والنهي باملعروف األمر األمة علماء على -٦٩

 كما اللعن ونستحق العامة، العقوبة بنا حتل ال حىت ،والضال الظامل يد
 هو العذاب يدفع الذي نأ يعلمون ناءعلما أن ريب وال إسرائيل، بنو استحقه

 ومسك على اليهود علماء وبخ تعاىل اهللا وأن الصالح، جمرد وليس اإلصالح
) ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈  § ¦ ¥ ¤( 
 بعضهم قال حىت ،جدا اآلية هذه من خيافون الصاحل السلف وكان ،]٦٣:املائدة[
 هذه "آخرون وقال" اآلية هذه من للعلماء توبيخا أشد اهللا كتاب يف ما"

  ".القرآن يف للعلماء ختويفا آية أكثر
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 وال ،احلق قولجمرد  معهم جيدي ال الباطل أصحاب بعض نعم
 " # $ % ( :عنهم اهللا قال كما هم بل ،عقل وال لنقل يستجيبون
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 معذرة ،وجمادلتهم وجهادهم عليهم احلجة إقامة من بد ال لكن ،]١١١:األنعام[

 ينقلب فسوف سرا أنكروا أو احلق أهل سكت وإذا يتوبون، ولعهم اهللا إىل
 أهل ويعمل ،سنة والبدعة بدعة والسنة ،منكرا واملعروف ،معروفا املنكر
  !الرويبضات بآراء القرار

 إال ،املرحلة هذه يف احلكام من نطلب ال إذ ،جدا واقعيون حنن -٧٠
 نفسها تسمي وأحزاب نصرانية أصولية فيه الذي كالغرب يكونوا بأن

 حنن نعم  مثال،"األمة حزب "إىل االنتساب بتهمة أحد يسجن وأال ،مسيحية
 األحزاب قيام ولكن واحدة أمة وإننا ،الرمحن حزب كلهم املسلمني إن نقول
،  ووسيلة ال غايةالواحدة األمة لقيام خطوة ووه إنساين، حق املسلمني عند

وهو من حرية الرأي والفكر اليت أتاحها اإلسالم، وما مل يستخدموا العنف 
  لذلك فأي منكر فيه؟

 لنا ااورة الدول من كثري يف فرد أي إمكان يف اليس بعيدا نذهب ولن
 أيضا هذا أن أم حزبا أو مجعية ينشئ وأن رأيه عن ريعب أن والسودان كاليمن

  !! حيث خيالفون ويل األمردانالسو أو اليمن أهل عقيدة فساد على دليل
 نريد بل ،كالشيخني يكون أن أحدا نطالب ال إذ جدا واقعيون وحنن

 يكون أن نريد أننا واقعيتنا ومن ،أمحد ماماإلاملتوكل مع  مثل يكون أن
 وأ حماضر مثل أو  حممد العلوي،الشريف األقصى املغرب سلطان مثل حكامنا

 الدول كرؤساء يكفيهم ما املال بيت من اوعطَي وأن بيجوفيتش، عزت علي
 ولّى إذا وحياكمونه وتقاعده الدولة رئيس راتب حيددون فالغربيون الغربية،
 شارون على أخذوا اهللا لعنهم اليهود حىت أقربائه، أحد أو رهصه أو زوجته

  .ابنه عمري ولّى أنه
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: اليهود كقول فهو ،نريد ال فيما نتبعه وال نريد فيما الغرب نتبع نأ أما
)± ° ̄  ® ¬ « ª ©(] ٤١:املائدة[.  

 اإلفساد خطة أن الدعاة وكل األجالء علماؤنا يعلم أن ينبغيكما 
 وفقا احلرمني بالد يف األلغام لزراعة ناعمة قفازات ستخدمت احلالية والتغريب

  .السلف عنه حتدث ،قدمي شيطاين أسلوب وهو، "أكيد ولكنه بطيء" ملنهج
 حسب ايغيرو موأ ،املفسدين خلطط التنبه العلماء على وجيب

 املاركسي شكلها يف الشيوعية أن مثال اليساريون علم فلما احلال، مقتضيات
 اللون يف املاركسية عن ختتلف ،أمريكية بشيوعية جاؤوا فوضةمر أصبحت

 الثورة شكل يف ليس لكن ،ماركس إليه دعا ما نفس إىل افدعو فقط،
 له فطن ما وذلك الناعمة، الثقافية الثورة شكل يف بل ،املاركسية الدموية

  .له بالتفطن أوىل علماءنا أن غري ،أمريكا يف األصويل التيار فالسفة بعض
 على ضوء ما حارب به ،ا ينبغي هلم أن حياربوا الفرق احلديثةكم

  .السلف الفرق القدمية
 املسماة اللبنانية الفرقة عنمثال  العقيدة علماء يسكت كيفف

 يدعي الذي ،اجلهمي احلبشي اهلرري عبداهللا مؤسسها إىل نسبة "األحباش"
وة صرحية منها، وفيها دع كثريا قرأت قدللحبشي كتب و فقط، أشعري أنه

 ويف أمريكا، يف م خاصة قبلة لألحباش للشرك وإنكار لصفات اهللا، كما أن
 ومنها األحباش، من كثري وفيها ،املذكور اهلرري عبداهللا عاجلوا جدة

 أثيوبيا، يف األعلى اإلسالمي الس على اسيطرو قدو املال، على حيصلون
 النواب جملس يف اءأعض ومنهم ،وفلسطني وسورية األردن يف أتباع وهلم

  .، وكذلك الرافضة واإلباضية املعاصرتنياللبناين
لعلماء صخرة عاتية يرهب جانبها اليهود اكما جيب أن يكون 

  . املسلمني من مكر الكفار وخططهم اخلفيةوا وحيذر،والنصارى
 من فرقة تأيت أن على العلماء استشارة دون السعودية وافقت لماف
 بفرق تدفقوا ،"تشيين"و "بيكر "قال كما الشرقية نطقةامل إىل األمريكي اجليش
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 والطائف وجدة الرياض يف ونزلوا ،جندي املليون على زادت كثرية
 السعودية اخلطوط ومحلتهم، فقط الشرقية املنطقة يف وليس ،وينبع واخلميس

واختار الصليبيون اجلدد الطريق الربية من ينبع مرورا  األوىل، الدرجة يف
 الذي" أرنولد "أرناط بنذر ويوفوا النبوية املدينة من قريبا ميروا يلك بالقصيم

 صالح وأقسم ، حممد قرب بتدمري ووعد ،األيويب الدين صالح أخت أسر
تؤمن اليت  العثمانية الدولة أن ظهر كما بيده، يقتله أن به ظفر إن الدين

 حصنت نيحكانت مصيبة ومتقدمة،  "دولية"سماة امل باملواثيق ال ،باجلهاد
 ،اإلجنليز مث الربتغاليني على دخوله وحرمت ،كلّه األمحر والبحر وينبع جدة

 جزيرة النصارى دخول وحرمت ،مداخله يف العسكرية احلاميات ووضعت
  .العرب

 كان ذلك ومع  هؤالء الكفرة،قدوم بسبب األزمات من كثري ونشأ
 استعانة جمرد ذلك وأن ،حرمه حلماية رهمسخ اهللا أن نصدق أن علينا جيب
 ملوقف اتأييد العلماء فتوى جاءت إمناال نقول و الضرورة، أملتها م

  .ا عمال وليس الفتوى قبل اختذته الذي احلكومة
 املطار شارع يف له مركزا يقيم أن للبنتاجون مسحوادون إذن العلماء و
 وكثريا ،السعودية يف هلا مقرا إيه آي السي تفتح أن ومسحوا بالرياض، القدمي

  .االستعانة أجازوا العلماء أن بذريعة ذلك وكل نعلمه، وال نعلمه مما
 أذكر أال أتعمد السعوديني الطيارين بعض احلائر يف معنا سجنقد و

 وأثناء القوات، هذه قدوم على اعترض خطيب كل أوذي كما أمساءهم،
 من يبقر إىل ووصلت األمريكيني االعالميني أو املفكرين بعض قابلت ذلك

، والنيوزويك التامي، مثل جمالم وقرأت ،طريام ورأيت ، العسكرينيقادم
 ال لكي ،شركام تنتجها اليت الالصقة األشرطة لشراء األمريكيون واضطرنا

 بعد وجودها بعدم االمريكيون اعترف اليت ،الكيماوية األسلحة تقتلنا
 خدعت "جالسيب" دادبغ يف سفريم إن وقالوا الحقا، للعراق احتالهلم

  !!أمريكا م ال عربية قضية الكويت احتالل إن له قالت حني حسني صدام
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 ومن ضللته، األمريكية االستخبارات أن بنفسه بوش الرئيس واعترف
، واكتفت أمريكا أول األمر غريه التضليل وحدة وافق على إنشاء الذي

  !!حسني صدام على يثوروا أن العراق شيعة إىلبالكويت لكنها أوعزت 
 عليه نطلي مل الذي ،"التركي الربملان "هو الناس بعض نظر يف واملخطئ

 "أجنرليك" قاعدة األمريكي اجليش يستخدم أن ورفض األمريكي، الكذب
، أمريكا مع الناتو حلف يف عضو تركيا أن مع العراق، ضد حربه يف التركية

 قطر مسحتا ومن العجب أن هؤالء املساكني يصرحون أن السودان أو
نأمة ضد القواعد هلم دون أن نسمع ! للقوات التركية اليت يسموا أجنبية

  فهل األجنيب هو املسلم؟! األمريكية
كما جيب على مشاخينا الكرام االطالع على ما يكتبه أعداء اإلسالم 

ية يف الغرب، ومن فلسفات وإحلاد، والتحذير من األصولية الكتابية والشعب
إنه أكرب حزب يف العامل، :  الذي يقول،تيا جانتيا اهلندوسيوكذا حزب ار

وماذا جيب على املسلمني حيال إخوام يف فطاين، أو إفريقيا الوسطى، 
  .والشيشان، وبورما

 كبار هيئة خيالف من بالسجن أوىل لكان ،سجني خمالف كل أن ولو
 يف يهرأ ويكتب ،باز بن عبدالعزيز الشيخ رأسها على كان حني العلماء
  .نفسها الفتوى

 خمالفة فهي احلقيقة أما ،فقط ذريعة إال العلماء مبخالفة القول وما
  .مشفقا ناصحا املخالف كان ولو الرمسية السياسة

 مع خوارج يكونوا وأال ،أحد لكل احلق قول العلماء على جيب -٧٣
 له، تبعا هامان الهتدى فرعون هدى اهللا أن فلو فرعون، مع مرجئة هامان

 أال اليوم املتفشية املنكرات ومن هامان، ملنعه كذا مبنع أمر فرعون أن لوو
 يف أيضا الفتوى حيصرون وأم ،له مرخصا يكون أن إال يعظ ملن يسمحوا

 ،حمدودة منكرات يف معينة جهة على أيضا اإلنكار وحيصرون حمددة، جهة
 ريياخل العمل قلصوا كما فشيئا، شيئا التقلّص يف آخذة والصالحيات
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 وقرنوا ،املالية املوارد من موردا وجعلوها ،سيطرم حتت األوقاف وجعلوا
  . الدخل بضريبة الزكاة

  .ا يعمل أن للمؤمن جيوز ال والسنة للكتاب خمالفة كثرية أوامر وهناك
 من أمر أي إىل ينظروا أن -وسددهم اهللا أعام- العلماء وعلى -٤٧

 ينخدعوا وال نواحيها، مجيع من أحد كل ةسري إىل ينظروا وأن كلها، جوانبه
 واملصاحل تلتقي، املختلفة فاألهداف  واالدعاءات،األخبار أو املظاهر ببعض

 أعلم واهللا قلبه، يف ليس مبا يتظاهر أو ،اأمر اإلنسان يقول وقد تتشابك،
 أن بد ال املنافقني أن ،شيء كل وسعت اليت تعاىل رمحته من ولكن ،بالنيات
 يستنبطونه الذين على ختفى ال أفعال باطنهم عن تنبئ وأن ،أقوال منهمتظهر 

 ،)الفاجر بالرجل الدين هذا يؤيد اهللا إن ( النيب قال وقد العلم، أهل من
 نصرة ذلك يف ويكون ،وأجداده آبائه ملك الستعادة عمل أحد يكون وقد

" لشهادةا له هنيئا "مواليه بعض عن الصحابة قال وملا. نفسه الوقت يف للدين
  .)نارا عليه لتشتعل خيرب يوم غلّها اليت الشملة إن ؛واهللا كال( : قال

 الصحابة بعض جاءه املشركني من مثانية أو سبعة قزمان قتل وملا
  !؟قومي أحساب دون قاتلت وإمنا يننتبشرو عالم فقال  بالشهادة،هنيبشرو

 اهللا لكنو ،املؤمنني من كثري به خدع للضرار مسجدا املنافقون وبىن
  .ئهبنا من املنافقني أهداف ةحقيق عن أبان

مؤسسات الضرار يف عصرنا من جامعات ومعاهد وروابط وما أكثر 
  !ومراكز

 جيعل ،واعلموا أن ترك اإلنكار على ما يفعله اليهود والنصارى واوس
 إن الوهابية صنيعة بريطانية، ،العوام يصدقون من يقول من أعداء الدعوة

املنافقني وال تم بقضايا املسلمني، وال تبايل على الوهابية نكر ولذلك ال ت
  .خبرق اإلمجاع

 الشرعي حكمه أن بذريعة ضالله على أحد ترك يصح الو -٧٥
 إال عصره يف صفوان بن اجلهم كان فهل له، قيمة ال تافه أنه أو ،معروف
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 يف اليهود كان وهل تافها، إال الرافضي الكسف منصور كان وهل تافها،
 الكتاب يف شبهام على ورد حكمهم اهللا بني ذلك ومع ،معروفني إال املدينة

 بشر على الدارمي عثمان برد نفرح اليوم وحنن والسرية، السنة ذلك وفصلت
 اجلواب يف الكتاب أهل على الرد يف اإلسالم شيخ كتبه مبا ونفرح ،املريسي
 أن ولو النبوية، السنة جمنها يف الرافضة على الرد يف كتبه ما أو ،الصحيح

 الرافضة وأمر ،معروف والنصارى اليهود أمر قال تيمية بنا اإلسالم شيخ
 عند باطال كان وما الغزير، العلم هذا من حلرمنا ذلك أشبه وما ،معروف

 إال أمحد ماماإل عذبوا وهل ،نظره يف احلق هو يكون جيل بعده يأيت قد جيل
 شاذا، إال اإلحلاد بدأ وهل املنصورية، دأتهوابت صفوان بن اجلهم قاله ما على
 وانظروا جمهوال، إال الصويف كعبد بدأ وهل قليلة، إال البدعة بدأت وهل
  .اليوم والتصوف والبدع اإلحلاد انتشر كيف

والرد على املخالف أصل من أصول أهل السنة، وبيان حقيقة املبتدعة 
 بيان من بد فال، ]٥٥:األنعام [)U T S( :داخل يف قوله تعاىل

إذا  فاعله باسم التصريح ذلك من يلزم وال  والرد على أهل الباطل،علنا احلق
  .يكن يف ذلك مصلحةمل 

  :الرافضة على رده يف تيمية ابن معارضا السبكي قال وقد
  مذهبه واستبشاع الرفض لشهرة   إفكهم رد عن غنية يف والناس

  تيمية؟ ابن مأ السبكي أهو كالمه؟ األفاضل العلماء يتبع منف
 مث قليلة الترمجة وابتدأت الوضع، من اخلوف بذريعة قياساً الرأي وابتدأ

 احلديث علماء اشتغل وملا ،"احلكمة بيت "مسوها ضخمة جامعة هلا أنشأوا
 الفلسفة لظهور اال أفسحوا -الذهيب قال كما- وعواليه اإلسناد بغرائب
 رمحه البخاري اإلمام كان وقد نبوة،ال بدالئل املعتزلة واهتم ،واملنطق والكالم

 على يرد الكرمي القرآن كان البخاري وقبل صحيحه، أول يف ذلك جعل اهللا
  .وينقضها املشركني أقوال
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 انتشر كيف انظر مث ،للسنة عاد تائبا إال األشعري احلسن أبو يكن ومل
  .اليوم إىل بعده واملعاهد اجلامعات أكثر يف األشعري املذهب

، مث صاروا وزراء ورؤساء مغمورينهذا كان الليرباليون ويف عصرنا 
 ويدعون  للحق الصريحري قنوات، وأصبحوا جياهرون بالعداءحترير ومدي

 الدميقراطية وإىل التربج،و عالنية إىل ما يسمونه حترير املرأة أي الدياثة
  .املشركني وحمالفة اهللا مال يف التخوضيسكتون عن و واإلنسانية

  .معروف حكمه أو شاذا أو تافها أول األمر يبدو ءبال كلهكذا و
 ما ويردون علىوالعجب أن يترك العلماء هذه األديان والفرق الظاهرة 

  .، وال يصدقه املطلعون أهلهينكره
 مهما ،وينبغي ألهل العلم أن يعلموا أن العداوة األمريكية لإلسالم دائمة

ريكا قد يغري الالعبني ولكنه تغري احلزب احلاكم، وأن اللويب الصهيوين يف أم
 ،ال يغري اللعبة، وأن كل صهيوين يترك رئاسة أي مؤسسة صهيونية يف أمريكا

 هنري كسينجر جعلوه بعد أنجيعلونه يف عمل آخر للهدف نفسه، فمثال 
ترك وزارة اخلارجية مستشارا لألمن القومي، وهو مهندس كامب ديفيد، 

" الوهابية"لمني خصوصا ما يسمونه  شديد العداوة لإلسالم واملسهكما أن
اليت حتث على اجلهاد، وعينه بوش الصغري رئيسا للجنة دراسة أسباب 

:  ومن توصياته أيضا، أحد آثاره)جاستا( سبتمرب، أي أن قانون ١١أحداث 
  .أن تلتزم أمريكا مباشرة حبماية إسرائيل ولذلك بنوا قاعدة أمريكية يف النقب

ل ما يسمعون إعالميا، م ال يصدقون ك أ، ومن صفات العلماء-٧٦
 عن  قالون خدما للسالطني بل ال يأتون إليهم أصال، وقد وأم ال يعمل

 ،ظلمهم على وأعام بكذم وصدقهم عليهم دخل فمن (:السوء سالطني
  .)احلوض علي يرد نول منه ولست مين فليس

 يصدق من فكذلك بكذم يصدقهم ممن تربأ قد  النيب كان فإذا
 األئمة باسم والناطق زمننا، يف والنهار الليل مكر هو الذي اليوم، إعالمهم
 أبواب وجتنبوا بدينهم واحتفظوا علمهم أكرموا السلف أن غري املضلِّني،
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ولكي يرى علماؤنا األفاضل مقدار التحول االجتماعي حيث  السالطني،
 اخلرافة، ينبغي مشاهدة أصبح شعار املنافقني هو العلمنة وشعار املتدينني هو

  .وأمثال ذلك) روتانا(و) اإلم يب سي(و) العربية(
 ألف أنه: أمهها كثرية ألسباب  مثالالبخاري ماماإل حيبون السنة وأهل

 السنة أهل إمام حنبل بن أمحد لإلمام تلميذ وأنه املعروف، البخاري صحيح
 والة من البخاري موقف كان فكيف البخاري، شيوخ وأجلّ واجلماعة
  عصره؟

 أمحد بن خالد ىخبار أمري أن بغداد تاريخ يف البغدادي اخلطيب ذكر
 منه، ليسمع وغريها والتاريخ اجلامع كتاب إليه حيمل أن البخاري من طلب
 لك كانت فإن الناس أبواب إىل أمحله وال العلم، أُذل ال أنا ":البخاري فقال
 هذا عجبكي مل وإن ،داري يف أو مسجدي يف فاحضرين حاجة منه شيء إىل

 ألين ،القيامة يوم اهللا عند عذر يل فيكون ،اجللوس من فامنعين سلطان فأنت
  .)نار من بلجام أُجلم فكتمه علم عن سئل من ( النيب لقول العلم أكتم ال

  ".بينهما الوحشة سبب ذلك فكان "اخلطيب قال
 ذكر كما ،البلد من بإخراجه األمري عاقبه الوحشة هلذه واستمراراً

  .وغريه حجر بنا احلافظ
 ذلك أن بذريعة ،احلق وقول اإلنكار عن يسكتوا أن للعلماء جيوز وال
  :ألسباب )داعش( تستخدمه أو املعارضون يستخدمه

 آية يف منه وأشد آية يف القتل من أكرب الفتنة جعل تعاىل اهللا أن -أ
 .األبرياء قتل هو الداعشيون يفعله ما وغاية أخرى،

 وداعش للمعارضة كان ملا املخالفات من الناس يراه ما لوال أنه -ب
علماء إال إنكار ما هو ظاهر معلوم يراه املوافق ، وال يطلب الناس من السامع

 .واملعارض
 الناس ويؤجج ،وداعش املعارضة يقوي الذي هو السكوت أن -ج

 .والعلماء احلكومة على
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 فهكذا قبلناه حق هو ما اقالو إذا الشعب أو والدواعش املعارضة أن -د
 .ربنا أمرنا

 أهل وسكوت ،كفّة يف املعارضة تقوله ما وضع إذا العاقل أن -هـ
 افتراض مع سيما ال ،جرما أعظم السكوت أن لديه يترجح كفّة يف العلم

 وإمنا ،املريخ من يهبطوا مل الدواعش واملعارضة فهم من واملقصد النية حسن
 العلم أهل سكوت مع اإلحلاد وفشو كراتاملن كثرة ورأوا بيننا عاشوا

  .باليد أو باللسان معارضني فانطلقوا
الناس يستفظعون سكوت العامل : "وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ".وجنب اجلندي
 سبب نفسه الوقت يف وهو ،بذاته شر العلم أهل سكوت أن -و
 .الشر الزدياد
 كان وقد صديقاً، غدا تراه قد عدوا اليوم احلكومة تراه من أن -ز

 ، مث عادوا يلتمسون الصداقةعليها انقلبوا مث هلا أصدقاء والسيسي املخلوع
، واملعارضة الرافضية اليت مواطنني اليوم أصبحوا مث أعداء كانوا والرافضة

 صديقة إيران فيه تصبح الذي اليوم جاء ورمبا ،كانت يف لندن صاحلوها
كيا صديقة مث صارت عدوة، ، وكانت ترنوواحلوثي بشار وكذا أيضا،

وكانت قطر من ضمن جملس التعاون اخلليجي، مث صار كما هو معلوم، 
 .وهكذا
 مثل هم الذين كاإلعالميني يكونوا أن من قدرا أجلّ العلماء أن -ح
 .تسكت بالسكوت اأمره وإذا ،نبحها السيد أراد مىت تنبح الكالب
 إىل فقط والنظر آلخرةوا الدنيا يف كثرية مصاحل إهدار يصح ال أنه -ط
 .األمر والنهي مفسدة
 ،أمره ويل عن القيامة يوم اإلنسان سؤال يف حديث أي يرد مل أنه -ي

 اخللق مجلة من األمر وويل الكتمان؟ مىت فإىل علمه عن سؤاله ورد وإمنا
، ومهما كان احلق قول يرفض من أمر بويل وليس هلم، احلق قول جيب الذين
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* + (: ليكم واجب، وقد قال تعاىل عن رسوله صادقا فعليه واجب وع
 .]٥٤:النور[ ), - . /

 النتيجة إىل وانظروا علنا، احلق قولالزهد و جربوا فيا علماءنا الكرام
 ،داعش تقتلهم ممن أكثر) الرمسي اإلعالم (احلكام لسان يقتله من أن واعلموا

  !القلوب يقتلون فهؤالء األبدان يقتلون الدواعش كان وإذا
 كثري عقول على املسيطرة األوهام تبديد العلماء هم الذين جيب عليهمو

 اجلاهل ويعتمد ،مريج أمر يف يظلوا ال حىت الشبهات وكشف ،الناس من
 واإلذاعات الفضائيات يتردد ما ويصدقوا أحد كل من يقبلوا أو اجلاهل، على

 اإلعالم يكررها اليت باألوهام يغتروا أال موينصحو، متحيص دون والصحف
 رجاال األمن يسمى فيما العاملني بعض ويرددها ،احلرمني بالد يف املتملّق
، وأكرب هذه األوهام وهم متنوعة كثرية بأمساء يكتب الواحد أن حىت ،ونساء

وسنورد ما نرى يف شكل أسئلة ونرجو  ،واألمان األمن حتكيم الشرع ووهم
طأ على الفاكس املدون من علمائنا األفاضل بيان ما فيها من صواب أو خ

  :على الغالف، فنقول
كما يف نظام القضاء ) تنازع القوانني(هل من شرع اهللا ما يسمونه  -

 .نفسه
  شرع اهللا هذا التحول املستمر إىل العلمنة؟منهل  -
 الوضعية؟؟ التشريعات هذه اهللا شرع من هل -
  للحقوق؟ كليات إنشاء اهللا شرع من هل -
 نوك والتأمني والسندات؟هل من شرع اهللا الربا يف الب -
 القانونية؟ ناتاملدو إىل الناس حتاكم اهللا شرع من هل -
 احملكمة أو ،صةتخامل احملكمة هكم بحت ما اهللا شرع من هل -

 .إخل...التجارية
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 ،املظامل ديوان على تعمم اليت األوامر من كثري اهللا شرع من هل -
 ئية؟اجز يسموا اليت واحملاكم

 الشركات أحكام من الفقه يف ملا املطلق الترك اهللا شرع من هل -
 حمدودة وإما مسامهة إما مثال الشركة تكون حيث ،بالقوانني والعمل

 من إخل...تضامن شركة وإما بسيطة توصية وإما باألسهم توصية وإما
 األمساء؟ هذه

 ،جدا الطويلة داملد هذه وإبقاؤهم إليه الدعاة سجن اهللا شرع من هل -
 ومتعاطي اخلمور وشاريب والزناة منيوار اللصوص ترك مع

 والعمل فقط وأشباههم؟ والعلمانيني واحلداثيني واملالحدة املخدرات
 يؤججون هؤالء األعداء وترك مبا يروجه أعداء الدعوة عن أهل الدين

  عليه السالم؟ الوزغ يف النار على إبراهيمنفخالفتنة كما 
 الفضائيات يف شعرال وكشف والسفور التربج هذا اهللا شرع من هل -

 ؟كالعربية مثال
 من كثري ويبقى ،اهللا ألعداء املليارات تعطى أن اهللا شرع من هل -

 حسب البطالة وتنتشر مسكن؟ أو وظيفة بال هنا الشباب
 نفسها؟ الرمسية اإلحصاءات

 عن والنهي باملعروف واألمر الدعوة على التضييق اهللا شرع من هل -
 اخلريية؟ واملؤسسات املنكر

 ترك مع ،وإعالميا عسكريا احلوثيني حماربة اهللا شرع نم هل -
 وإمنا ،فقط تركهم وليس واإلباضية بال ردود، والرافضة اإلمساعيلية

 هؤالء من ويكون العروبة؟ ويف الوطن يف لنا إخوة بأم وصفهم
 ن؟وومستشار ووكالء وسفراء وزراء املبتدعة

 كسرى حياة مثل والكرباء السادة حياة كونت أن اهللا شرع من هل -
 ؟ اهللا رسول كحياة ال ،وقيصر
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 وأن اليمن يف ينتصر جيشنا بأن األكاذيب نشر اهللا شرع من هل -
 احلوثيني من ميوت أنه صادقا اإلعالم كان إذا :وأقول متني؟ اقتصادنا

 اللجوء فلماذا متينا االقتصاد كان وإذا منهم؟ بقي فكم يوم كل كذا
وطلب  الوقود أسعار ورفع ئب والضراواالقتراض التخصيص إىل

 ؟املليارات من رجال األعمال وبيع أرامكو
 من أهم ،الناس معيشة على احلرص يكون أن اهللا شرع من هل -

  عقيدم؟ على احلرص
 يفعلوا؟ مل مبا واحيمد أن  الزعماءحيب أن اهللا شرع من هل -
 وزارة على املستحق دينه بيع إىل اإلنسان يضطر أن اهللا شرع من هل -

 من املالية استخالصه يستطيع متنفّذ على فبالنص ولو ،نقدا ملاليةا
 فورا؟

 الدنيا كالب أو العلمانيني أو اجلهلة تقريب اهللا شرع من هل -
 السيادية؟ املناصب أعلى يف وتعيينهم

 ،دوا يف واالقتصاد والسياسة اإلعالم يكون أن اهللا شرع من هل -
 آخر؟ واد يف والشريعة

 اتمعات أو" املتقدمة الدول "الكفار ميةتس اهللا شرع من هل -
 املتقدمة؟

 العمل، أجرة يف املسلم على الكافر الغريب تفضيل اهللا شرع من هل -
 العمل؟ وإتقان الكفاءة مراعاة دون

 هل من شرع اهللا دخول اليهود والنصارى جزيرة العرب؟ -
 الشريف؟ وترك الضعيف على احلدود إقامة اهللا شرع من هل -
 مع معينة ألسرة ينتمي كان إذا وزيرا الدارس تعيني اهللا شرع من هل -

 عمل؟ بال الدراسة نفس يف زميله ترك
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 اوينفقو الفخمة القصور الناس بعض يسكن أن اهللا شرع من هل -
 بينما بالكامل والشواطئ الفنادق اوحيجزو حساب بال الكبرية املبالغ

 وجدوها؟ إن الصفيح وبيوت العشش آخرون يسكن
 يف تتفشى الشيطان وعبادة واإلحلاد الفساد ترك اهللا شرع من هل -

 اهللا؟ إىل الدعاة على القيود وضع مع البالد؟ هذه
 فلسطني يف املباركة االنتفاضة العربية قناة تسمي أن اهللا شرع من هل -

 ؟اعتداءا
 الذي" املسلمني "حمل املواطنني "مصطلح إحالل اهللا شرع من هل -

 الناس؟ عليه تعارف
 يف العاملني للمقيمني املرافقني على الضرائب فرض اهللا شرع من هل -

 البالد؟ هذه
 والكهانة للسحر املخيف االنتشار حماربة عدم اهللا شرع من هل -

 ذلك؟ وأشباه ظاحل ومعرفة والشعوذة والعرافة
  الفظيع؟ الشكل ذا املخدرات انتشار حماربة عدم اهللا شرع من هل -
 كافرة؟ بالد من اجليوش استقدام اهللا شرع من هل -
 القنوات يف اليت ،الشيطان ومزامري املعازف هذه اهللا شرع من هل -

 الرمسية؟ واإلذاعات الفضائية أو التلفزيونية
 خمالفة؟ آراء وجود حبجة اإلسالمية الكتب منع اهللا شرع من هل -

 والروايات الكتب تترك بينما النجدية؟ الدعوة أئمة كتب بينها ومن
 ؟اإلباحية والدواوين

 وصرف املراهقني ودغدغة ،والغرائز الشهوات إثارة اهللا شرع من هل -
 باللهواحملرم؟ اجلد عن الناس

عن حج عام  واحلديث ،اهلجري التقومي إمهال اهللا شرع من هل -
 من بدال يناير أول يف امليزانية وجعل ؟ ألول مرة يف التاريخ١٩٩٧
 رجب؟
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 لأو أنه بزعم وطينال اليوم يسمى مبا االحتفال اهللا شرع من هل -
 كان الذي اليوم وهو الفصلي االنقالب لأو أنه العلم مع ،امليزان
 ؟ سبتمرب٢٣ وهو دائما يف ،اجلاهلية يف فيه يلعبون العرب

 إذا ريال ألف نيمخس بغرامة الزوج على احلكم اهللا شرع من هل -
 الناشز؟ زوجته ضرب

 عيليةاإلمسا من الظاهرة البدع عن السكوت اهللا شرع من هل -
 الوحدة حبجة الظاهرة، البدع أصحاب وكل والصوفية والرافضة

 االجتماعية؟ واللحمة الوطنية
 الصفقات وعقد حق، بغري اهللا مال يف التخوض اهللا شرع من هل -

 وروسيا وفرنسا وبريطانيا أمريكا مثل الكفر دول مع الضخمة
 وغريها؟

 ،وعون ،وشهاب ،وجعجع ،جنبالط إكرام اهللا شرع من هل -
 النصارى؟ أو الدروز من وأضرام

 ا حيارب الرز من كثرية مليارات السيسي إعطاء اهللا شرع من هل -
ا ويساعد ،ينالد ا ويستعني وحفتر؟ وبشار إيران إحكام على 

  غزة؟ حصار
 أهل وترك ،الصدر موسى الرافضي عن البحث اهللا شرع من هل -

 يبادون؟ العراق يف السنة
 اليهود ليدنسه ،املبارك األقصى املسجد عن التخلي اهللا شرع من هل -

 يشاؤون؟ كما األنفاق حتته اوحيفرو
 يرى ال ممن ماوزمر دحالنعباس أو  مع الوقوف اهللا شرع من هل -

 اليهود؟ جهاد
 شروط وفق وغريهم ،والنصارى اليهود حماورة اهللا شرع من هل -

 أمر؟ كما اهللا كتاب وفق ال هم يضعوا
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 يأخذون ال اهللا سبيل يف جماهدين من اجليش حتويل اهللا شرع من هل -
يتخذه الكرباء وسيلة و ،املادي للكسب مرتزقة يسعون إىل ،أجرا

 يعرف ال  اليتالضخمة ةيامليزان له يضعوا وأن احملسوب؟ غري لنهبل
 دبابات أن الثابت إمنا تصرف؟ كيف وال تذهب أينالشعب 

وأن الشاحنات العسكرية  !السعودية الدبابات من أكثر نياحلوثي
السعودية قدمية وأن بعض األسلحة رديئة وأن الكمامات من أيام 

ن وهي ال تزال على  وأن بعض الدبابات تسخ!احلرب العاملية األوىل
 !جسر امليناء

 مع شارع كل يف األمريكية للشركات فروع فتح اهللا شرع من هل -
 ،يقول ما يقول ترامب أن ومع ،مالحدة أو ،نصارى أم

 واملبتعث ،)جاستا( قانون عندهم صدري األمريكي والكوجنرس
 ؟يقتل السعودي

 مما أصدق "خلفانضاحي " يقوله ما يكون أن اهللا شرع من وهل -
 والدعاة؟ العلماء من كثري يقوله

بدال من  ،اخلليجي التعاون جملس يسمى ما إنشاء اهللا شرع من وهل -
 ؟ة اخلالفةاعتبار التضامن اإلسالمي مقدمة إلعاد

 مثل نوح قوم أصنام من كانت ولو اآلثار تعظيم اهللا شرع من هل -
 املعذبني مساكن يف االستثمار وتشجيع  احملفوظ يف املصمك،"نسر"

 وإحياء ،رمسيس كنقوش الفراعنة بنقوش واالحتفاء ،صاحل كمدائن
 عكاظ؟ كسوق اجلاهلية أسواق

 أبطال وسري ظيمةالع اإلسالمية الفتوحات تناسي اهللا شرع من هل -
 اجلهاد؟

 املستشري؟ اإلداري والفساد ،الرشوة انتشار اهللا شرع من هل -
 األمر ويل من عام بإذن إال االستسقاء صالة منع اهللا شرع من هل -

 ؟مطروا ومن مل ميطرواأيشمل من 
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 دولة مع مستمرة وصداقة استراتيجي حتالف إقامة اهللا شرع من هل -
 ا؟يقانون لوط قوم فاحشة تبيح

 يتزعمه الذي اجلمهوري لحزبل دفع املليارات اهللا شرع من هل -
 وخيصص مليارات الدوالرات ؟ وينشر اإلسالموفوبياوترامب بوش

 .للتنصري
 كما خليجية قمة صليبيةال الدول رؤساء حضور اهللا شرع من هل -

 ؟يامتريزا  ووأوالند أوباما حضر
 وهل ؟ للنيب مسيئة صورا الكفرة يرسم أن اهللا شرع من هل -

 فرنسا بذلك أعين ال ألبينا؟ أو لنا الرسوم هذه تكون أن نرضى
 أبتر وكل والنرويج الدمنارك حىت بل إيبدو؟ شاريل وجملتها وحدها

 أوليس األذى؟ أنواع من نوع بأي ويؤذيه  اهللا رسول يشنؤ
  أغلى عندنا من آبائنا؟رسول اهللا 

 أي تماهو  اهللا رسول السكوت عمن يسمي اهللا شرع من هل -
 كما إمساعيلية هرطقة اإلسالم ويسمي ،-ذلكمن  حاشاه- الكلب

 تنتشر؟ همئوآرا املستشرقني كتب وترك ؟يقول الغربيون
 اإلسالم أهل من كلهم أمنيا نواملطلوب نويك أن اهللا شرع من هل -

 يف معنا يكن ومل ،أحلد مهما واحد علماين بينهم وليس  أخطأواوإن
ال يف و ذهبانال يف و احلائر يفال  اليوم وكذلك واحد؟ علماين احلائر

 غريها؟
 واشتغال ،يستشري املعلن الظاهر الكفر ترك اهللا شرع من هل -

 وخترصات ظنون وراء واجلري ،الدعاة من املوتى على بالرد العلماء
 الزنادقة؟ وأ املفترون خيتلقها ومهية

 لطريقةا وترك احلفصية مثال، الطريقة على الرد اهللا شرع من هل -
 يف صرحية مؤلفات له ، يف مصر"العزائم أبو "زعيمها أن مع العزمية
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طعن يف الدولة السعودية، وله عالقة وال الوهابية يسميه ما على الرد
 قوية بإيران؟

 يف اجلهلة ليستقبلها املولد مكتبة خرافة إبقاء اهللا شرع من هل -
 ؟ كما رأيتاملشرفة الكعبة ويستدبرون ،صالم

 وحتديد العمرة أشهر وحتديد ،احلجاج عدد حتديد اهللا رعش من هل -
 رسوم وزيادة أجانب؟ أم بذريعة املعتمرين أو احلجاج إقامة

ياحة  وربح املليارات من ورائهم مع تشجيع السعليهم؟ التأشريات
 ؟والدعاية الدائمة لتكثري السواحإىل البحر األمحر 

 متخلفا؟ اهللا بيت يف املعتكف تسمية اهللا شرع من هل -
 حيدر نصرة مع ،طالبان حكومة مع التعاطف ترك اهللا عشر من هل -

 العراقية؟ القوات أو العراقي اجليش: الرافضة وتسمية العبادي
 بتطبيق الدائمة واملناداة  تدرجييااليهود التطبيع مع اهللا شرع من هل -

 الناس منع مع" فريدمان "اليهودي وضعها اليت للسالم العربية املبادرة
 ؟ املتربعنيحسابات ومراقبة للمجاهدين التربع من

 كنائس تبين التعاون  جملسدول بعض ترك اهللا شرع من هل -
 وتضع غرامات للرافضة؟ وحسينيات للمجوس اوبيوت ،للنصارى

 ثقيلة على من ينشر ما يسمونه خطاب الكراهية لألديان؟
 رد شرعية حكومات العلمانية احلكومات اعتبار اهللا شرع من هل -

 ؟كما يقال انتخبوها املخدوعني اجلهلة أن
 املطلق والترك ،الوطن عن الدائمة اجلعجعة هذه اهللا شرع من هل -

 الدين؟ لتحكيم
 شهيد الشرطة أو اجليش من املقتول تسمية اهللا شرع من هل -

 الواجب؟
 وهل وراثي؟ احلكم أن وتقنني الثالثية البيعة أخذ اهللا شرع من هل -

 عمر؟ بن عبداهللا أو الصديق بكر أيب بن حممد توىل
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 ومؤسسام الكفار لشركات املسلمني بالد فتح اهللا شرع من هل -
 الغلو؟ أهل إىل والتسلل واهلندوس؟ للمجوس حىت

 التفحيط إىل فينحرفوا بالشباب تفتك البطالة ترك اهللا شرع من هل -
 ؟ واملغامرات غري احملسوبةاملخدرات وتعاطي

 وأنتم أعلم مين بأمور أخرى، ال مستقصية غري أمثلة جمرد هذهأخريا 
 ، فإىل مىت عدم البيان؟)حنا شرعها وفرعها(سيما مقالة 

 اليت جيب عليكم كشفها ،كما أن من أكرب الشبهات املضللة للناس
  واألمان؟ األمن شبهة

 ما بعض وأذكر أختصر سوف ولذلك فيه أطيل أن من أوضح واألمر
  :األمثلة من اآلن حيضرين
 وفقا ،الفظيع املستوى ذا اجلرمية تنتشر أن واألمان األمن من هل -

 عن يبلّغ ال الناس من كثريا أن مع نفسها؟ الرمسية اتءلإلحصا
 عليه؟ الواقعة اجلرائم

 وتعتدي ،هل من األمن واألمان أن تقتل العصابات الضابط احملقق -
 على الشرطي يف الشارع وعلى املدير يف مكتبه؟

 أمن؟ قوات للطرق يكون أن ألمانوا األمن من هل -
 النقود؟ من لديه ما إظهار أحد يستطيع أالّ واألمان األمن من هل -

 سيارته؟ درج يف يتركها وأال
 من خروجه رد للقتل اإلنسان يتعرض أن واألمان األمن من هل -

 اآليل؟ الصراف أمام وقوفه أو املصارف أحد
 النهار؟ وضح يف صناديقوال البنوك ماج أن واألمان األمن من هل -
 املتقدمة املراتب يف الدول من كثري تكون أن واألمان األمن من هل -

 بذلك أخربين كما. القائمة ذيل يف احلرمني بالد تكون بينما أمنيا
 املستوى؟ رفيع أمين مسؤول
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 ومعها إال الشارع عبور الفتاة تستطيع أالّ واألمان األمن من هل -
 سالح؟ معه يكون أن هلهبأ يسافر من ويضطر مرافق؟

 من خيافون وال سرقتهم السراق يصور أن واألمان األمن من هل -
 أحد؟

 بعيدة بالد من القدوم اللص يستطيع أن واألمان األمن من هل -
 ؟ما يريد ينهبو

 اجلهات بعض تفعلها اليت احليلب الناس إيهام واألمان األمن من هل -
 بالقصاص القضاة يهعل حكم حني تقيم حد القصاص على من األمنية
 أنه أو أمري أنه الناس وإيهام عدة، جرائم أو حمددة جرمية بسبب

م أخرى ارتكبها غريه ليطمئن وهي جرائ وكذا كذا جرمية مرتكب
 الناس؟

 البحث يف ا يستنجد ملن الشرطة تقول أن واألمان األمن من هل -
 ؟)مةتاخذها يوم القيا(أو ) عليك خيلف اهللاو كثري هذا( ضالته عن

 وسيارته؟ وبيته عرضه على أحد يأمن أالّ واألمان األمن من هل -
 الوزارات من املستمرة التحذيرات هذه واألمان األمن من هل -

 والتحري؟ االحتراس ضرورة عن الرمسية واإلدارات
 للوالدين؟ كاإلحراق بشعة بطرق القتل كثرة واألمان األمن من هل -
 كانوا ولو الشرطة رجالَ سالنا يتحدى أن واألمان األمن من هل -

 حني؟مسلَّ
 أبناء اختطاف سيما ال ،االختطاف انتشار واألمان األمن من هل -

 مالية؟ فدية مقابل التجار بعض
 مكاملات إىل االستماع واألمان باألمن يتذرع ممن أحد يستطيع هل -

 واحدة؟ مدينة يف ،واحدة ليلة يف الدوريات
 حسب املتكررة اجلنسية اتاالعتداء هذه واألمان األمن من هل -

 الرمسية؟ اإلحصاءات
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 بطريقة التجوال حظر فرض فلماذا ،موجودا واألمان األمن كان إذا -
 أن احملالت على بأن والتعميم وغريها؟ األسواق على مباشرة؟ غري

 الفالنية؟ الساعة يف أبواا تغلق
 ال ما أكثر وما ؟مستمر بشكل البنات هروب واألمان األمن من هل -

 .أمورهن والة بلّغهي
 املعتدى وهو اخلائف هو أصبح األمن رجل أن واألمان األمن من هل -

 عليه؟
 املؤمن الرئيس أنه السادات دعوى مثل الشريعة تطبيق دعوى أليست

  وكذا دعوى األمن؟
 كثريا مبحاكمة وزير وىل تفخر عالماإل وسائل :أيها العلماء األفاضل

 ا يلتزم بذلك فتوى تصدرون ال لمف خيية ذلك بأنه حادثة تار واصفة،ابنه
  والكبري؟ والصغري واحملكوم احلاكم

 جمرد ذلك أن أم الفالين املدير أو الفالين الوزير عالميوناإل يقصد وهل
 ويبينون ، يف العائلة احلاكمة يف دولة كذا وكيف يطعن الليرباليونمثال؟

  .م واللبيب باإلشارة يفهفضائحها بينما يقصدون غريها؟
نفق  تويقولون إن حكومة املاليلاملظاهرات يف إيران، فمثال، يشجعون 
وغري ذلك، فأبدل كلمة !! اليل يولون أقرباءهمن املاملليارات يف اخلارج، وإ

  املاليل بغريها وانظر ما الفرق؟
قد يقال إنكار كل هذا من التكاليف الباهظة، وحنن ال ننكر أن ذلك 

 رخيصة؟ وهل ميكن حصول متاع الدنيا هل سلعة اهللا: شاق لكن نقول
  القليل بال تكاليف؟ وهل الذل والسكوت ال تكاليف هلما؟

بيان حكم : ومن واجبات العلماء الكثرية واليت سيأيت ذكر بعضها
  ).رجلَنا ( دول الكفرهسميمن تالوالء للكفار ال سيما 

 العام، النفري إىل والدعوة اجلهاد إعالن كما أن من واجبات العلماء
 الدين أهل اام عن والكف لذلك، املتطوعني تدريب احلكومة علىو
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 الذين وهم املتطوعون سيكون فمنهم ،الفكري والتحجر واإلرهاب فبالتطر
  .اهللا لوجه املقدسات حيمون سوف

 اجليش على االعتماد أما حتالفات هو العريب التحالف أن وقد ثبت
 اإلعالم نشر وقد ،اليمن معركة يف جمد غري أنه تبين فقد وحده السعودي
 أمو احلرام، اهللا وبيت املسلمني قبلة يستهدفون احلوثيني أن نفسه السعودي

وأطلقوها فعال جتاه  املكرمة، مكة منطقة جتاه مرارا صوارخيهم أطلقوا قد
 صحيفة يف وأمثاله الراشد عبدالرمحن يكتبها مقاالت ينفع والالرياض، 

 وساروا شتماأوسعتهم ( برامج تسبهم على طريقة ، والاألوسط الشرق
  )!باإلبل

، قالبيني من االن السترداد صنعاءة احلزم موجهةفوقد كانت عاص
 حىت القمة ! والديوان الرياضبل علىجنران؟ جازان وفأصبحنا خناف على 

العربية تقام يف املنطقة الشرقية وال تقام يف الرياض خوفا من صواريخ 
  .احلوثيني
 عدد يف السعودي اجليش من أكثر املقابل اجليش يكون كيفو

 إن بل ،منهم الكثري لدى هابطة فهي اجليش لدى املعنويات أما ،الدبابات
 يف العالج إىل حباجة ،مصاب أو مريض أنه بدعوى يتهرب بعضهم

 عادل يزعم قوما حيارب واجليش عالية املعنويات تكون وكيف املستشفيات
 أما الغرب فرييد إطالة األزمة كي يبيع السالح وجريانه؟ اخوانه أم اجلبري

  .للطرفني
 من والرافضة إيران معهم هامجتنا لو فكيف  وحدهم،احلوثيني مع هذا

 واستمر الشمال، من واجلعفري العبادي وروافض واهلامشيون واليهود ،الشرق
 نياإلرهابي ضد للمهامجني تأييده يف يكن مل إن صمته يف الغريب االعالم

 عدة السعودية فتصبح والتفتيت للتقسيم الغرب سعي واستمر !الوهابيني
 كما سرا التقسيم يعد ومل! وإسرائيل أمريكا يف ذلك نشروا كما دويالت

 خارطة وبينته نفسه األمريكي اجليش جملة نشرته بل ،)بيكو سايكس( كانت
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 الصهيوين وقد شرعت أمريكا يف تنفيذ ذلك حني أقنعها اللويب وغريها، الدم
  .ببناء قاعدة أمريكية يف النقب

 الفتيات ضروري، فماذا أغىن ومع ذلك كله جندهم يقولون إن جتنيد
  عنا الرجال؟

 الغربية للحضارة التبعية مقاومة العلماء على جيبيف نظري القاصر و
  :ذلك ومن الغرب غزو ومقاومة
بيان حقيقة  إنكار هذا التحول االجتماعي الكبري حنو العلمانية، و-١

  .العصرية واملوروثةالتوحيد وأنواع الشرك 
 وأنه أمحد اإلمام عقيدة على أنه الناس بعض دعوى حقيقة إظهار -٢

 أمحد؟ ماماإل سرية كانت كيف وبيان ،واألثر احلديث يتبع
 :أرى فيما ذلك ومن  أسلوب الدعوةوتغيري التجديد ضرورة -٣ -
اإلنكار ضرورة ا الناس علنا، وه اإلنكار سرا يف األمور اليت يعملترك -

 . كما سبق واعتزال السالطني،املستقل
 اهللا أمر كما ، من كل مؤهلمكان كل يف واإلنكار التذكري تعميم -

 أي ومتزيق  وبيان وجوب ذلك على كل طالب علم، ورسوله
 .البشر من بذلك ترخيص

 .وتعويد الشعب عليها العرب جزيرة يفال سيما  الدعوة تطبيع -
مهما اختلفت  واحدة أمة وأمسواسية  املسلمني كل د أناعتقا -

k j i ( : تعاىلكما قال اهللاألوام وأوطام ومهنهم، 
 o n m l( ]رات٩:احلُج[. 

! " # $ % & ' ) ( خمالف كلل بيان احلق -
 .]١٨٧:آل عمران[ )( * +

T S ( ومواقع وصحف قنوات :اإلعالم افتراءات رد -
U(  ]٥٥:األنعام[. 
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K ( : كما قالت الرسليقع قد أذى أو بالء كل على الصرب -
S R Q P O N M L( ]وعادة الناس ]١٢:إبراهيم ،
 .املؤمن منهم والكافر التعاطف مع املظلوم

 كما والسنة الكتاب منهج على نظل كي للنفس املستمرة املراجعة -
كما  ،قلتهم أو األتباع كثرة إىل النظر دون ،الصاحل سلفنا امفهمه

، وقال عن ]١١٢:هود[ )Z Y ] \ [ ^ (: ىلقال تعا
، ]٤٠:هود [)Z Y X W V U T ](: نبيه نوح عليه السالم

 ): ; > = <(لوت وقال عن املقاتلني مع طا
 .صفيات جليش طالوت، وهذا أحد الت]٢٤٩:البقرة[

 ،والنساء للرجال اإلسالمي واملظهر اإلسالمية باألخالق االعتناء -
 .واوس والنصارى اليهود وخمالفة

 .منهم األمة وحتذير املنافقني فضح -
 .والرجاء اخلوف بني املوازنة -
 لكي له الفرصة وإتاحة مكان أي يف اهللا إىل دعا من كل مناصرة -

 .والسنة القرآن حكم إال عليه حكم وال يقول أو ينكر
  .التفريق بني ما هو من وسائل الدعوة وما هو من وسائل إقامة احلجة -

 الرياض يف السنة أهل علماء سيما ال العلماء واجبات من أن كما
 من سيما وال اجلزيرة، وعامة والكويت واليمن وبريدة واملدينة ومكة

  : ما يلي"العلماء كبار هيئة "القرارات تسميهم
 كما ،مناسبة وسيلة بأي أو بالتقاعد الدنيا ألهل الفوري االعتزال 

 .اهللا رمحه حنبل بن أمحد االمام فعل
 منصب أو جاه أي يف الزهد. 
 أحدا ذلك يف يستشريون وال تأخري دون واخلرافة البدع بإزالة األمر. 
 املعاصرة الغربية اجلاهلية على الواسع االطالع. 



 

 

٢٥٦٣ 

 إسالم سياسي وآخر طقوسيهبيان مشول اإلسالم وأنه ليس في . 
 مكان كل يف اإلسالمية والدعوات واملعتمرين احلجاج زيارة. 
 ليس وما ،الفتاوى بعض مثل وأهم، منه أوىل هغري مبا االشتغال ترك 

 جمافاة وهذا إجيابياا ذكر دون اإلسالمية اجلماعات يف والطعن عمل حتته
 .للعدل الذي أمر اهللا به

 حرية بكل الغلو أهل ومناظرة رجاءاإل من تحذيرال. 
 كل وإحالة ،شيء كل يف املرجع هي الشريعة وجعل ،القضاء إصالح 

 والشيخ ابراهيم بن حممد الشيخ أفىت كما فقط، رعالش حكم إىل قضية
 عثيمني بن صاحل بن حممد والشيخ محيد بن عبداهللا والشيخ باز بن عبدالعزيز

 .، وكل عامل أو داعيةمجيعا اهللا رمحهم
 االدارات أو االنظمة أقسام أو ،احلقوق كليات على املباشر االشراف 
 سبيل على إال القوانني تدرس والمنها  الشرع خيالف ما كل وإلغاء القانونية

 .قبل من اهللا رمحه باز بن عبدالعزيز الشيخ فىتأ وبذلك عوار من فيها ما بيان
 واجلماعة السنة أهل عقيدة توافق لكي واألحوال وضاعاأل تغيري 

 .هم يقررونه كما بالتدريج أو فورا ذلك ويكون ،حقا
 مع علنا الكامل فووالوق ،الصهيوين العدو مع التطبيع رفض 

، وبيان ما ورد بشأنه األقصى باملسجد الدائم واالهتمام فلسطني يف ااهدين
 .قتل املعصومني بدال من ،من اآليات واألحاديث وتوجيه الشباب لتحريره

 من أقل ليسوا فهم ،وسائله بكل املستقل إعالمهم هلم يكون نأ 
 .لعنهم اهللا اليهود أدمورات
 احلسابات مراقبة وحظر ،ريياخل والعمل التربع باب فتح. 
 مع التحالفك: ما هو أشدو والتربج الربا ومنها ،احملرمات منع 
 واملنع املطلق للحفالت الغنائية، وفتح دور للسينما وإن فتحها ،الكفار

 .املتنفذون وجب على اجلمهور مقاطعتها



 

 

٢٥٦٤ 

 وليس  وتعميم اإلنكاراملنكر عن والنهي باملعروف األمر تقوية 
، فقد كانت ضعيفة ويريدون كانت كما اهليئة تعود أن دأح استجداء

 .إضعافها أكثر
 هلم جيب وما عليهم جيب مبا الناس توعية. 
 وبيان حكم األمراء الذين ،إصدار بيانات عن حق الرعية على الراعي 

م مثلما صدرت مؤلفات عن حق الراعي نعرف منهم وننكر، وما صح بشأ
 .على رعيته
 وبعضهم ،سرا أنكر وبعضهم بقاسا سكت العلماء بعض ال بأنه أقر 

 وقد ،العلماء كبار هيئة نظام أجتاوز ال أنا: قال وبعضهم ،بكذا للعلماء شأن
 الكتاب تتجاوزوا وال باحلق وجتهروا تنطقوا أن التوحيد علماء يا لكم آن

 لووق تيمية ابن عن التخلي علينا بأن املالحدة جهر بعد سيما ال ،والسنة
 وسعى املفسدون لتغيري !والوهابية التيمية هو اإلرهاب  سببإن: بعضهم
 وإحالل الالعبني حمل الصحابة والتابعني، وإحالل دولة الرفاهية حمل ،املناهج

  ، فماذا تنظرون؟دولة اإلميان
  ا  التعليمية مناهجنا إنالرد على من قال وجيبتعلم اإلرهاب أل
 إن قال ملا تونس يف الدينية لشؤونا ريوز أقالوا مأ العجب ومن ،وهابية
 الصحفيني بعض ذلك قال بينما واإلرهاب، ريكفالت مصدر هو الوهايب الفكر

  .لشيء تعرض منهم أحدا أن أمسع ومل ،البالد هذه يف والكتاب
 يف منشور وذلك ،وغريه البقيع يف هلم مقامات ببناء الرافضة طالب وقد

 أي- إم هنا اإلعالم ويقول ،سلطان بن لدخااألمري  ميوهلا اليت احلياة جريدة
 مذهبيني لسنا وإننا !اخلارجية وزير ملعايل تبعا ،الوطن يف لنا إخوة -الرافضة

 الرمسي والناطق الرمسي عالماإل حسب احلوثي فااستهد مع طائفيني وال
  ؟بقي لكي تكون املعركة عقدية فماذا الرياض واستهدفوا مكة

 تبين أن االمارات لدولة السماح حلكيمةا غري السياسة اقتضتوقد 
 كبار هيئة ذلك على تعترض ومل للمجوس نار وبيت للنصارى كنيسة



 

 

٢٥٦٥ 

 رمسيا اإلمارايت حق ومن ،معها العالقاتالسعودية  تقطع ومل ،العلماء
 أو كنيسة بىن أنه فلو سعودية مدينة أي يف التملك خليجيا مواطنا باعتباره

 وقد عليه يعترض سوف الذي ومن القانوين؟ حقه من ذلك لكان للنار بيتا
 خليجي شقيق أخ فهو يشاء؟ ما ملكه يف ويفعل يتملك أن األمر ويل أجاز
  .يقال كما

وحنن متبعون ولسنا مبتدعني، ومسبوقون بسري علماء اإلسالم من 
  السلف الصاحل فلم ال نكون مثلهم؟

 طاوس ىاستدع انه وقيل اليمن علماء يوسف بن احلجاج استدعى وقد
 فقال ،)آنذاك اليمن وايل( يوسف بن حممد أخيه عن ليسأله اهللا رمحه اليماين
 هذا عن أسألك مل احلجاج له فقال! معاىف مسينا والجا راجاخ هتعهد :الشيخ

  !غشوم ظامل اهللاو هو: فقال فيكم؟ سريته عن بل
 الكفار توافد الناس التعاقد مع الكفار أو سكت العلماءوملا استسهل 

 إىل وليعودوا يتدربوا لكي ،املقدسة البالد هذه إىل بووص حدب كل نم
 أعمال على الكوريون تدرب كما ،وجتربتهم قيمتهم هلم خرباء بالدهم

 األمريكان وتدرب ،االتصاالت على نديونالكَ وتدرب الكهرباء،
 كالصني الدول من كثري تبوجر العسكرية، األعمال على والربيطانيون

  .هنا هاأسلحت وفرنسا
 من كثري وعمل ،البالد هذه يف منتجام كل اليابانيون جرب كما
  .دينهم نشر يف عملهم فوق والطبية اهلندسية واألعمال الورش يف اهلندوس
  ؟ على األقلأجنيب ألنه كافر كل طرد جيب أال

أخرجوا اليهود : (أليس على العلماء مسؤولية يف ذلك، وقد قال 
ويف رواية ) ال جيتمع فيها دينان: (؟ وقال)ربوالنصارى من جزيرة الع

  ؟)قبلتان(



 

 

٢٥٦٦ 

 من وبالقليل بالكسرة يرضون الدنيا يف زهادا يكونوا أن للعلماء وينبغي
 يستطيعوا فلن يرتضعون فماداموا أفواههم عن الرضاعة ويزحيوا املال،

  :الشعراء أحد قال وقدميا ،الكالم
  احلكماُء صدقته   قوال الضفدع قالت

 ماُء فيه يف من   ينطق وهل ماٌء فمي يف
 أن فالبد اآلخرة على الدنيا آثر من كل" :خمتصره ما القيم ابن قال

 تتعارض الرئاسة أهل وأن سيما ال وفتواه حكمه يف احلق غري اهللا على يقول
  ."احلق قول مع شهوام

 والبيوت األموال العلماء على فأغدقوا السالطني لذلك فطن وقد
 قدميا الزهد وليس سياسام، على ليوافقوا اهلدايا هلم هدواوأ ،والسيارات

 يعيشون، وكيف الهور يف احلديث علماء بعض ورأيت زرت أنا بل فقط
 مما أكثر يعظمهم الشعب لوك واالنتشار، القبول لعلمهم اهللا كتب وبذلك
 يف العلماء كبار هيئة أعضاء أحد حبال حاهلم وقارنت الدولة، رؤساء يعظم
 وما رمضان جاء "يقول امللكي الديوان إىل األسف مع كتب الذي ديةالسعو
  !!"التمر جاءنا

 إذا عنك سريضى السلطان إن: له قالوا ملا عبدالسالم بن العز وصدق
 يف وأنا واد يف أنتم قوم يا رضيت، ما يدي هو قبل لو واهللا: فقال ،يده قبلت

  ."واد
 والكتابة ،ستعجال نصح الشباب بترك اال-وفقكم اهللا-وعليكم 

  .للحكومات الغربية أال تستفزهم
 فعل رد هيإمنا  املسلمني من املتعجلني بعض أعمال أن هو الواقعف

  .منهم ابتدائيا فعال سولي الغريب، واالستفزاز الغربية للعنصرية
 استفز مربرات، إىل اإلسالم على محلته بافتقار الغرب شعر وكلما

 وبعض عداوته، لزيادة حجة استفزازه على فعلال ردات واستخدم ،املسلمني
 من بأمر الدولة لتنظيم املوصل ترك إمنا املالكي  نوريإن يقولون احملللني



 

 

٢٥٦٧ 

، ويدمروا أكرب مدينة اإلسالم حلرب مشاعة اإلرهاب يستخدموا لكي ،سادته
  .سنية يف العراق، ومنها خرج آل زنكي جلهاد الروم

 ،روا عجزهم عن القضاء على طالبانمث نقلوا داعش إىل أفغانستان ليرب
  . استخدام أي سالحوليربروا

 االستفزازات هذه على ترد أن السعودية يف العلماء كبار هيئة وعلى
 يف الكرمي القرآن إحراق مثل مواطنوها، يفعله مبا الدول رؤساء وختاطب

 أي تستنكر وأن أوربا، يف  للنيب املسيئة الصور ونشر ، وأوروباأمريكا
 واجبها فهذا ،صحيفة أو قناة أي يف لإلسالم ازدراء أو ،للمسلمني سب
 اجلرأة و بالدين االستهزاء خلف به عملت ولو أحدا، يهف تستأذن ال الذي
، وقد منع الصهاينة األذان يف ومشاعام املعتدين ذرائع وقلّت ،املقدسات على

  .املكربات ومل يصدر حبقهم بيان
 بعد وهل ؟يستفزها وماذا تستنكر ماذا فلتخربنا ذلك اهليئة تفعل مل وإن

 منكر من الكذاب مسيلمة آيات يشبه له بديال كتاب وضع أو القرآن إحراق
  !حيركها

 زعماء كل ختاطب أن ،السعودية العلماء كبار هيئة على جيب ومما
 وتبني االسالم إىل وتدعوهم ،واملفكرين والفالسفة الدول رؤساء من الكفر

 فنحن سلمواي مل وإن ،اهللا إىل وإعذارا للحجة إقامةً ،وفضائله حماسنه هلم
 ،كافة الثقلني إىل اهللا بعثه  ورسولنا بكفرهم، األدنون وهم بإمياننا األعلون
 فيه ولنا عصره يف الذين األرض ملوك كل وكاتب نذيرا، للعاملني وجعله
 أولئك وأول  أتباعه كل على واجبة اهللا إىل والدعوة حسنة، أسوة

 هم الكفار وأن األدىن، هبأن نفسه على فقد حكم ذلك يفعل مل ومن العلماء،
هم ثثلي وأن إحلادهم وت!متأخر سالمواإل متقدمة فلسفام بأن وأقر األعلون

التوحيد، ونكتب لكل منهم حسب عقيدته وحاله، ونقتدي خري من 
 كتب شيخ ، وانظر كيفاحلريفيف النص  وليس ة يف أصل الكتاببالرسول 

  .اإلسالم ابن تيمية إىل ملك قربص



 

 

٢٥٦٨ 

 على جتب بل ،أوجب عليهم تكان وإن العلماء ختص ال املكاتبة وهذه
  .، ال سيما السلطة التنفيذية والدبلوماسيوناملسلمني من قادر كل

 بل الوطين، املتحف يف واشاهد مبا اإلعجاب هي العلماء مهمة وليست
 العلماء عن الغرب وليقل ،إنكار ذلك وفيه املوجود نسر صنم عن السؤال

 ينشرون بل! اإلنساين بالتراث يعبأون وال االعتقاد حرية يصادرون أم
 بني التعايش ويرفضون! الشعوب بني العداوات ويثريون الكراهية خطاب
 عنا يرضوا فلن هم أما السالم، عليه إبراهيم قدوتنا فنحن والثقافات، األديان

 ربنا أمرنا كما البالغ علينا وإمنا ،برضاهم نبايل ال وحنن ملتهم، نتبع حىت
 شاء ومن فليؤمن منهم شاء فمن ها،مأل وللنار هامأل للجنة جعل وقد

  .فليكفر
 املتحف يف ما إن قالوا حني ،املتحف زاروا الذين العلماء صدق وقد

  التوحيد؟ بالد يف األصنام أن يتوقع كان فمن املنام، يف حلم كأنه
 اضطرت اليت اخلرافات من برئ اإلسالم أن بيان األجالء ناعلمائ وعلى

 وجد وكيف ،املقدس كتام من حلذفها" نجفرس توماس "األمريكي الرئيس
 ما عكس العلم ينايف ما والسنة الكتاب يف ليس أنه بوكاي موريس الدكتور

  .فأسلم واإلجنيل التوراة يف
 من نطلب فال جدا،  واقعيون حنن بليف مطالبنا،وحنن لسنا خياليني 

 السنة أهل من إنه يقول من كل ومن األفاضل الدعاة ومن األجالء علمائنا
 عبداهللاقال  ،السنة أهل إمام أمحد اإلمام عاش كما يعيش أن إال ،واجلماعة
أكل   أمحد اإلمامأن مههأوو الدهليز يف املتوكل طعام ضعأ كنت: "بن أمحد

  ."منه
 أبواب عن النهيو ، الزهديف الواردة اديثباألح التزم الذي ماماإل ذلك
 أن دون املتوكل طعام عن فتورع ،ذلك يف السلف كان عليه ومبا السالطني

  ".خرجنا من فتنة الدين إىل فتنة الدنيا"، وقال قولته الشهرية حيرمه



 

 

٢٥٦٩ 

 املسيح فتنة من أعظم ة األئمةفتن أن يف وردت اليت األحاديثب وعمل
 يقل ومل ،منهم يكن مل احلقيقة يف املتوكل أن مع "الضالل أئمة أي "الدجال

  !فهو أدرى باملصلحة أمر ويل دام ما أمحد ماماإل
واملتوكل هو الذي وسع املسجد احلرام وأكرم اإلمام أمحد وقمع 

  .املعتزلة وألزم أهل الكتاب بالغيار
 فلكم عند اهللا وعند الناس مرتلة عالية يف الدنيا كاإلمام أمحدوإذا كنتم 

 درجة إال منها أعلى ليس اليت يةالصديق ةدرج يبلغواآلخرة، فالعامل العامل 
 الربانيون والعلماء إسرائيل، بين يف كاألنبياء األمة هذه يف العلماءو ،النبوة
 بالقسطاس شيء كل يزنوا وأن ،وظيفة أو منصب أي يعتزلوا أن عليهم جيب

 يف خيشون وال ،كانوا ينماأ احلق ويقولوا ،يقادوا وال يقودوا وأن ،املستقيم
 جيمعوا وأن منه، أصغر هو ما قبل األكرب باملنكر يبدأوا وأن الئم، لومة اهللا

 أن وجيب عليهم، إال جتتمع وال غريه، قوهلم على متقد ال فهي حوهلم األمة
 ،إهلاء وال فيه دياثه وال هلم، إال خيضع ال الذي املستقل إعالمهم هلم يكون

 احلقيقة احلياة هي اآلخرة الدار وأن ،وأبقى خري اهللا عند ما أن يوقنوا وأن
 املسلمني ألئمة مث  لرسوله مث هللا ينصحوا وأن منه، بد ال الذي واملستقبل
 كانوا رمبا إذ ،الناس فليبلغوا ،يقولون ما منهم أحد يقبل مل وإذا وعامتهم،

  .لذمتهم إبراءو أعراضهم عن دفع من البالغ يف ما مع ذلك، على منهم أقدر
 جمدية، غري أا أحد للك ثبت فقد السابقة طريقتهم تغيري جيب كما 

  .نفسه يضع حيث املرء فإن م الالئقة املرتلة أنفسهم يرتلوا وأن
 كرات،نامل قلّصتتو ، والتزويراإلرهاب قلّ ذلك العلم أهل فعل وإذا

 ،والصديق عدوال وهام اهللا مال يف التخوض وقلّ ،والفساد التربج وقلّ
 والفوز تعاىل، اهللا رضا ينالون أم ذلك من وأعظم ،الشباب عليهم واجتمع

 ،]١٨٥:آل عمران[ )z y } | { ~ � ¡( اآلخرة الدار يف
 سقطوا -باهللا عياذا- يفعلوا مل وإذا ،اهللا عند الشهداء دماءك مدادهم نوويك



 

 

٢٥٧٠ 

 عن والنهي روفباملع األمر ترك من": "عبداهللا "العمري قال وقد وهانوا
  ".به الستخف ولدهبعض  أمر فلو اهليبة منه نزعت ،املخلوقني خوف املنكر

 بن أمحد ماماإل قال ،بالرخصة ال بالعزمية يأخذوا أن العلماء وعلى
  ."احلق؟ يظهر فمىت تقية العامل وسكت جلهله اجلاهل سكت إذا": حنبل

 احلكام، رغبات وافقي مبا ال ،والسنة الكتاب يوافق مبا يفتوا أن وعليهم
 نقل اقترح امللوك بعض خدم أن وهو كثريون، يعرفها مشهورة قصة وهنا

 تيب لو: اخلادم فقال العلماء، عند جيوز ال هذا: فقال امللك املشرفة، الكعبة
  .جاز

  .أي أن العلماء إمنا يعملون حسب رغبتك أنت
 اهللا بيت محاية خصوصا عليها جيب مبا األمة تذكري العلماء واجب منو
 استقر ما آخر بأن املسلمني تذكري واجبام ومن حرمته، ينتهك نمم احلرام
 حىت ارهمظانت وليس املشركني، بقتال املبادرة هو ،اجلهاد يف األمر عليه

! ( :تعاىل قال باللسان، باجلهاد االستمرار مع ،املسلمني بالد وايهامج
  .]١٢٣:التوبة[ )" # $ % & ' ) ( * + 

 وكذلك الروم، يهامجه ان ينتظر ومل تبوك إىل  الرسول ذهب وقد
 ،الصحابة ذلك على وأمجع وقيصر، كسرى ضد األلوية  الصديق عقد

 معارك وأخواا والريموك القادسية وكانت املسلمني، أمد  الفاروق إن مث
  .دفاعية وليست هجومية
 من ريكث الفاحتني يف وكان وغريها، مصر فتحت  الفاروق عهد يفو

 وغربا شرقا الفتوحات امتدت مث واملقيم، ااهد :بذلك وفرحوا الصحابة
  .الصحيحة العقيدة مقتضى وهذا وأوربا الصني نواملسلم وصل حىت

 وجيب املنكر، فعل من على اإلنكار الناس كل بل العلماء واجب ومن
 األمر، ضىاقت إذا الصريح وباالسم املتاحة بالوسيلة علنا اإلنكار الداعية على
 فإا ،علنا كانت إذا أما ،صاحبها إال تضر مل سرا كانت إذا املعصية فإن
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 ورد كما ،بعذابه اهللا يعمهم أن مستحقني الناس ويصبح واخلاص، العام تضر
 :تعاىل قوله يزال فالحىت ما كان خالف األوىل،  والسنة، الكتاب يف ذلك

وكذلك اآليات بشأن ، القيامة يوم إىل يتلى ناآقر ]١:عبس [)! "(
 صاحب يا هذا ما: وقال السوق إىل نزل  والنيب ،األسرى وغري ذلك

  . وال يلزم من ذلك التشهري بوالة األمر كما يقولونالطعام؟
 بن عمرو أنكر فقد ،علنيا إنكارا أنكروا عنهم اهللا رضي والصحابة

 قائال وصاح ،إليهم بذين أن قبل الروم غزو أراد ملا  معاوية على عبسة
 بن عمرو هذا: قالوا هذا؟ من معاوية وسأل" غدر ال وفاء يوم هذا أكرب اهللا"

 السوق إىل بنفسه يذهب الصامت بن عبادة وكان ،باجليش فقفل عبسة،
  .اإللزام سبيل على املنكرات من يرى ما أهله على فينكر

 ،السواد أرض وقف يف عمر حكم على والفاحتون بالل واعترض
 اكفين اللهم "قائال عليهم اهللا ودعا عمر فأىب الغامنني، بني هاقسما: وقالوا
  .يسجنهم أو تعهدا عليهم يأخذ ومل ،"وأصحابه بالال

 كانوا أينما باحلق يقولوا أن العقبة ليلة ألصحابه  بيعته مقتضى وهذا
  .الئم لومة اهللا يف تأخذهم وال

 كما راس اإلنكار يف السلف بعض عن ورد ما مع هذا يتعارض وال
 كانت إن سيما ال سرا تنكر السرية الذنوب فإن وغريه، عاصم أيب ابن روى

 مقام ولكل علنا، فتنكر العلنية املنكرات أما ضررها، يتعدى ال شخصية
  .مقال

 سالطني بيع عبدالسالم بن العز أراد فقد ،اإلسالم فقهاء عمل وبذلك
 قاتل وكذلك ،علنا تتارال بقتال تيمية ابن فىتأو عام، مزاد يف املماليك
  .النصريية وجبال كسروان يف والنصريية الرافضة

 ومن أعطيناه شئنا فمن مالنا املال " وقال الناس  معاوية اخترب وملا
 ،ذلك على اهللا فحمد ،املنرب على وهو علنا عليه الناس أنكر" حرمناه شئنا
  عمر الراشد خلليفةا املؤمنني وأمري" اهللا أنقذك أنقذتين "عليه رلمنكل وقال
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 اعوجاجا فيك رأينا لو واهللا": "مسلمة بن حممد "اإلداري شفتمله ال قال ملا
 تجاعوج إذا قوم يف جعلين الذي هللا احلمد" :عمر قال" بالسيوف لقومناك
. الثقفي رويشد وحانوت وقاص أيب بن سعد باب بإحراق وأمر ،"قوموين

، وقال له طويال آثاره وتبقى ناعل إال يكون ال معلوم هو كما واإلحراق
  "!ال مسع لك وال طاعة: "سلمان الفارسي وهو على املنرب

إذا زغت فقوموين، أطيعونا : "وقال أبو بكر الصديق يف أول خطبة له
  ".ما أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم

 باعات منه وال ،إطالقه على" أخبص الشيوخ "قول اإلسالم من وليس
  .والسنة الكتاب وترك والرهبان، األحبار

 عن أحد كل يسأل بل ،عالن أو فالن قول يتبع إمعة املسلم وليس
 العقائد أصحاب وإعالن الربوية، البنوك اليوم العلنية املنكرات ومن دليله؟
 األسواق يف الذي والسفور التربج ومنها والرافضة كاإلمساعيلية ،ا الباطلة

 وما ،والروتانا سي يب وإم واإلخبارية كالعربية ،الفضائية تالقنوا يف أو
 وعكاظ الوطن يف بعضهم ينشره الذي اإلحلاد ومنها الفنية، االت يسمى

، واهللا تعاىل قال عن الفساد وأمثاله إيالف موقع يف أو وأخواا والرياض
)Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( 
  . اآلية]١٩:النور[

 سيارة الفالين الشارع يف أن اليمن علماء أحد بلغ رالعص هذا ويف
 السيارة، حتت وأدخلوين قودوين فقال كفيفا، وكان راخلم بزجاجات حمملة

ا يسمى مب يبال ومل ،الزجاجات كل العسكر كسر حىت خيرج ومل فقادوه
  ).األمن السياسي(

 النيب حث فهكذا ،املنكرات إنكار على الناس حث العلماء واجب ومن
 ،الصديق حثهم وهكذا املؤمنني ، نالناس بعض فهم خطأ هلم وبي 

 ); > = < ? @ F E D C B A( :تعاىل لقوله
 بين من كفروا الذين لعن تعاىل اهللا فإن ،قوله يف  وصدق ]١٠٥:املائدة[
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 رمحه كثري بنا احلافظ أن مع ،فعلوه منكر عن يتناهون ال كانوا ملا إسرائيل
من  ذلك أن  النيب وبين ،له الصديق عرف صحح قطين رالدا أن ذكر اهللا

 :عنهما اهللا رضي عباس ابن وقال إسرائيل، بين على النقص من دخل ما أول
¤ ¥ ¦ ( :تعاىل قوله منألهل العلم  توبيخا أشد القرآن يف ما"

¬ « ª © ¨ §( ]اآلية هذه عن الضحاك وقال ،]٦٣:املائدة 
  ."منها عندي أخوف آية القرآن يف ما"

 ماجة وابن والترمذي داوود بوأو أمحد ماماإل رواه ذلك يف واحلديث
  .السبيعي أي" إسحاق أيب عن شعبة رواه "اهللا رمحه املزي احلافظ وقال

 األعراف، سورة يف كما السوء عن ينهون كانوا الذين اهللا جنّى وإمنا
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ( :فقال اهلالك من مانعاً اإلنكار وجعل

Ø ×(] أحد بقاء يضره مل املنكر املؤمن أنكر وإذا ،]١١٧:هود 
 يف وتأولأحيانا،  املنكر عن والنهي باملعروف األمر وترك أخطأ ومن عليه،
، ويكون للمعذور آخر دون مكان يف السكوت يكون قد: له يقال ،ذلك

 هذه اهللا فضل وإمنا منكر،فهو  نكاراإل عن  املطلقالسكوت أماو شرعا،
 وصف بنفس ووصفها ،باهللا واإلميان املنكر عن والنهي باملعروف باألمر األمة
  .دائما خاصته يف باإلنكار مأمور واإلنسان ، الكرمي نبيها

 باملعروف األمر على حث إال ،وحديثا قدميا العلماء من أحد وال
 عبدالعزيز والشيخ إبراهيم بن حممد الشيخ ثنياحملد ومن ،املنكر عن والنهي

 والشيخ عثيمني بن صاحل بن حممد والشيخ محيد بن عبداهللا خوالشي باز بن
 والشيخ الوابل عبداهللا والشيخ ،جاسر بن عبداهللا والشيخ جربين بن عبداهللا

  .مجيعا اهللا رمحهم وغريهم قعود، بن عبداهللا والشيخ الفريان عبدالرمحن
 وكان يكتب فيما ،وأنا عاشرت كثريا الشيخ عبد العزيز بن باز

من الصحف العربية وغريها، وكان الشيخ حممد بن إبراهيم أيضا استطاع 
  .ينكر علنا
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 وتعويضهم الرأي سجناء كل سراح بإطالق األمر ماءلللع ينبغيو
 يف جرمية أكرب ارتكبوا أم قدرنا لوو اعتبارهم، ورد أعماهلم إىل وإعادم

  ؟ناقشتهم فيه وينبغي مهلم رأيا هذا أوليس تغيري النظام وهي الناس بعض نظر
 م تثق الذين واملفسدون التغريبيون يريده ما عني هو سجنهم أليس
  السلطات؟

  أليس السجن هو التهديد الفرعوين ملن اختذ إهلا غريه كما قال؟
 أصال وهو احلكم لقلب يسعون بأم أعداءها تتهم دائما واحلكومات

  القانون؟ وضع ومن ،القانون على باخلروج أو ،مقلوب
 ،والتوحيد والشرك واإلميان الكفر حقيقة بيان العلماء واجب ومن

 الذي الوجوب كمشترط جحد قه، والرد على من ضيمنها كل مفهوم وسعة
 وعمل قول الدين أن أمجعوا بل ،السلف من أحد وال ورسوله اهللا يشترطه مل

 أنزل مبا احلكم ترك أو الصالة، ترك مثل كفر األعمال بعض ترك من وأن
 كانوا أم طالب وأبو وفرعون الكتاب أهل وكفرة إبليس ينفع ومل اهللا،

يس أنه جحد وجوب السجود بل ، ومل يذكر اهللا عن إبلبقلوم احلق يعرفون
  .ىب واستكربأ

 )! " # $ % & ( :وقومه فرعون عن تعاىل قال
°   ±   µ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ¹   ﴿: وقال له موسى ،]١٤:النمل[

º﴾ ]الكتاب أهل عن وقال، ]١٠٢:اإلسراء: )' & % $( 
  .]١٤٦:البقرة[

  :شعره يف طالب أبو وقال
  دينا الربية أديان خري هو   حممد دين أنب تعلم ولقد
  مبينا بذاك مسحا لوجدتين   مسبة حذار أو املالمة لوال
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̈  © ª » ¬ ® (: وقال تعاىل § ¦ ¥ ¤ £ ¢
 جيحدون،  أي يعلمون أنك صادق لكنهم،]٣٣:األنعام[ )¯ ° ±

  .]١:املنافقون[ )̀ g f e d c b a (: وقال
  :االستحالل اشتراط وكذلك

 ،كذال مستحل إنه بلسانه املرء يقول أن االستحالل شرط ليس إذ
 قانونا، له وعمل ترخيصا به أصدر اهللا غري إن يقول أن الكفر من وحسبه

 فقد صليأ ال قال إذا "أمحد اإلمام قال إنكاره، عن العلم أهل يسكت وأن
  ".كفر

 غري أو مستحال كفر اهللا أنزل مبا احلكم ترك إذا "تيمية ابن وقال
  ."مستحل

عمال ما هو كفر يعمل ومن األواالستحالل كفر بذاته حىت ولو مل 
 االعتقادي كفرهم غري ذكر اليهود أفعال ذكر ملا تعاىل واهللاومقترن بالكفر، 

´ µ ¶ ¸ ¹ ± ² ³ ( : الكبائر قال تعاىلمن عملية أمورا
À ¿ ¾ ½ ¼ » º( ]١٦١:النساء[.  

 " # (: ، وقالالبقرة سورة يف وعكس ذلك أعمال الرب اليت ذكر اهللا
  . كما سيأيت قريبا إن شاء اهللا]١٧٧:البقرة [)$ % & ' ) (

، وبيان ما ذكر ابن القيم من أن الكفر املفاهيم تصحيح من بد الف
  . أحدها التكذيب،مخسة أنواع
 مثل ،اسنال من كثري عنها يغفل اليت األخرى الواجباتب التذكري وكذا

¶ ¸ º ¹ « ¼ ( :تعاىل قال ،بالصالة العدل قرن ىلاتع كونه
À ¿ ¾ ½( ]األعراف سورة يف وذلك ،اآلية ]٢٩:األعراف، 

 " # $ % & ' ) ( * + , (: قال البقرة سورة ويف
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
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 C B A @ ? > = < ; : 9
D(] آلية ا]١٧٧:رةالبق.  

 اوإمن ،رفعت شعارات وال قلبية مشاعر وال تقام شكليات ليس فالدين
 تعاىل اهللا قدمها وألمهيتها ،مصل كل ا يتحلى أن بد ال عملية حقائق هو

 حتجي ال "اهللا رمحه الشافعي اإلمام قالو ، كما سبقالذكر يف الصالة على
 i h o n m l k j( :تعاىل قوله من بأشد االرجاء أهل على

 x w v u t s r q p( ]نة٥:البي[.  
  .واإلميان له شعب كثرية، كما أن الكفر له شعب والنفاق له شعب

 أرو ومل نفس ألف من أكثر عن رويت "اهللا رمحه البخاري اإلمام وقال
  .، أي اعتقاد وامتثال"وعمل قول الدين: يقول عمن إال

 من يأخذو ،ركوسي أنه يالطائ حامت بن عدي على  النيب عاب وقد
 األسرى يفاد مل أنه اجلالوت رأس على  سالم بن عبداهللا وأنكر الغنيمة
 يستنصحون حني لألمة وإضالال ختديرا أكثر عصرنا مرجئة أن على اليهود،
 وحني شرعي، أمر ويل هو حكم من كل أن ويعتقدون اهللا دين يف الرجال

  .ويظنوا فرقا عقدية ،عويةالد اجلماعات على وعداوم حرم يقصرون
 احلق، خالف مبن يبالون وال ،علنا املنكر ينكرون الصاحل السلف وكان

 أحد وهو  الصامت بن عبادة سرية فاقرأ االمام، أو اخلليفة كان ولو
  .عبسة بن وعمرو ،وحذيفة ،الدرداء أيب سرية وكذا ،العقبة ليلة النقباء

 بن وعبداهللا وجابر ،عمر بن كعبداهللا اآلخرين الصحابة سرية واقرأ
  . العدوي وأيب شريحاخلدري سعيد وأيب ،عباس

 وسعيد حازم كأيب املنكرات وأنكروا بذلك فتمسكوا التابعون جاء مث
 ال وكثري  وطاووس اليماينالبصري واحلسن سريين بن وحممد املسيب بن

  .حيصون
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 ذيال مالك مثل املنكرات من عصره يف ما ينكر من بعدهم كان مث
 املؤمنني وأمري ذئب، أيب وابن ،تلزمه ال املكره بيعة بأن فتواه بسبب جلدوه

 ترك عنهم واشتهر املبارك، بن وعبداهللا الثوري، سعيد بن سفيان احلديث يف
 بعدهم جاء عمن ذلك اشتهر كما هلم والعمل السالطني على الدخول
  .والبخاري أمحد كاإلمام

 بعض  أحد يف أيامهم ما ابتدعهيقل ومل أمجعون السلف كان وهكذا
 املطلقة الطاعة يرى من منهم يكن ومل" بالكلمة اخلروج "هذا زمانا يف الناس
 يعتقد وكما اجلربية، القدرية و واملرجئة املروانية فعلت كما ،راألم لويل

  .أئمتهم يف الرافضة
  .وأحكامه إلجيارل الشرعية الضوابط وضع العلماء شأن منو

 موضعا أصبحت اليت املاء لفواتري الضوابط وضع أيضا شأم ومن
 من فاتورته املياه إدارة تضخف الناس وبعض ،وشراء بيع وكأا ،للمساومة

  .ادلته ومساومته هلم، بعد جمفقط آالف ثالثة إىل ريال ألف عشرين من أكثر
 على وجيب ،سبالن يف التكافؤ مسألة يف الراجح بيان عليهم جيب كما
 وغريها الصحف ومنع ،حبالراج االلتزام وحمكومني وقضاة احكام املسلمني

  .الرأي مبجرد  الشرعياتيف خلوضمن ا
 من شرعية مسألة يف ،بآرائهم خيوضون قوم من العدل وزارة وأين
 الضئيل القدر وهو ،"الشخصية األحوال" يسمونه فيما احملاكم اختصاص

 فال املالحدة هجوم من يسلم مل القدر هذا وحىت ،حاليا للشريعة املتروك
 اخلوض ويريدون  وال القوامة،والطالق الزواج وال املرياث أحكام ترضيهم

i h g ( :يقول تعاىل واهللا اجلاهلني، شرائع واتباع ،مهئبآرا ذلك يف
 s r q p o n m l k j( ]١٨:اجلاثية[.  

 الواضحة املعاصي من الشرع خيالف ما كل إنكار العلماء على جيبو
 والربا ، وغريهاالتأمني وشركات البنوكمن  الربوية ؤسساتملا إجازةك



 

 

٢٥٧٨ 

ووصف آكله بأنه باحلرب عليه توعد اهللا إن بل اهللا كتاب يف صرحية رمتهح ،
  .كالذي يتخبطه الشيطان من املس

 يكن مل إذا واملعتمر احلاج إقامة مدة حتديد الصرحية املخالفات ومن 
  .]٢٥:احلج[ )7 8 9 :( يقول اهللا أن مع مواطنا
 قال وقد ،والسفور التربج من القنوات يف ما أيضا خالفاتامل ومن 

  .]٣٣:األحزاب[ )M L K J I H G F( :تعاىل
 حاديثاأل أن مع بالسنة نعمل أننا ندعي أن أيضا خالفاتامل ومن 

  .قريش من األئمة كون يف صرحية الصحيحة
 أن مع ،)واإلسالمية العربية األمتني( قول كذلك املخالفات ومن 

  .، والكافر ولو كان عربيا ال يعتد بهواحدة أمة املسلمني
 ن تعاىل اهللا أن ومنهاصدورهم ختفي ما وأن ،الكفار عداوة لنا بي 

 ونصادق أمريكا مع نتحالف ذلك ومع ،العداوة من لنا يظهرون مما أكرب
 وهلم حمصنة، سكنية جممعات فللكفار غريب، بكل بل باإلجنليز وحنتفي فرنسا

املسلم  كان إذا خصوصا مسلم، أي ا حيلم ال ميزات وهلم ضخمة، اتبرو
 يؤمنون ال بأم قروني الكفار هؤالء أن مع ،جاويا أو حبشيا أو هنديا

 مل إنه بعضهم يقوله ما وغاية  أنه كاذب،ون، بل يعتقد حممد برسالة
 .مه وال املسألة هذه يف يفكر

 مسلما كان وإذا ،عنه يعفى غربيا كان إذا اجلاين أن املخالفات ومن 
  .احلد عليه أقاموا ذلك أشبه ما أو باكستانيا أو أفغانيا كان أو أسود
 يسمى وما الدولية واألعراف األممية القرارات تقدمي املخالفات ومن 
 . رسوله وسنة اهللا كتاب على الدويل القانون
 ائيا األقصى املسجد اجلهاد من أجل إغفال ومنها يرتل مل اهللا وكأن 
 املسجد فضائل عن خيربنا مل  الرسول وكأن وغريها، اإلسراء سورة

  . وفضائل الشاماألقصى



 

 

٢٥٧٩ 

 واملسلمون يعانون الدين حيارب ملن املليارات إعطاء املخالفات ومن 
ن قالت قناة العربية إ، وقد املساكن وعدم واجلوع العراء و والشدة الفقر من
 .مساكن خاصةمن السعوديني ال ميلكون % ٨٠

 اما املخالفات ومن اهللا أن مع ،بالظن وتصنيفه اهللا إىل يدعو من 
W V U T S R Q P O N M L (: يقول تعاىل

 X( ]لَت٣٣:فُص[. 
 احلج ووزارة ،العدل ووزارة ،العلماء كبار هيئة إخضاع ومنها، 
 ميالكر القرآن حتفيظ ومجعيات ،اخلريية واجلمعيات ،واحلسبة الدعوة وأعمال

 .الرمسية لسياسةل
 املنكر عن والنهي باملعروف األمر على التضييق املخالفات ومن، 

 ولعن ، ووصف به نبينا الكرمي للناس أخرجت أمة خري به اهللا جعلنا الذي
 .بين إسرائيل ملا تركوه

 بعث وقد متقدمة دوال الكافرة الدول تسمية الشنيعة املخالفات ومن 
 بىن وإن ،متأخر فهو بدينه كفر من فكل ،كافة عاملنيال إىل  حممدا نبيه اهللا

 واالحتاد أمريكا وعلى املتحدة األمم هيئة على وجيب وكرت، وصنع وشاد
? @ A ( الرسول هذا يتبع أن وإنسي جين من أحد وكل يبواألور

 K J I H G F E D C B( ]وهو ،]٨٥:آل عمران 
 هزمية بعد تعاىل قال وقد واآلخرين، األولني سيد عليه وسالمه اهللا صلوات

 املتقدمة هي األمة فهذه ،]١٣٩:آل عمران[ )� ¡ ¢ £ ¤ ( أحد
، املادي والتخلف العسكرية اهلزمية حاالت يف حىت ،املتحضرة ةالراقي

  مظلمةوالكافرون باإلسالم يف ظلمات ال يبصرون كما ذكر اهللا، والدنيا
، يخ اإلسالم ابن تيميةملعونة إال ما أشرقت عليه مشس الرسالة كما ذكر ش

 .)ملن املستقبل؟(وقد تقدم إيضاح ذلك يف مبحث 



 

 

٢٥٨٠ 

 وكثرة املايل، واهلدر اإلداري الفساد استشراء  املعاصي أيضاومن 
 املبادرة سرعة يوجب مما ذلك وأمثال، والسطو والتزوير واجلرمية، الرشوة

 .جذريا حللّه
 هلمنع ال وما كلها، املخالفات حصر يصعب إذ فيض من غيض وهذا

 ما على الناس وتربية ،اهللا أمر على واالستقامة التوبة هو والواجب أكثر،
  .شأن كل يف كتابه وحتكيم عنه اهللا ى ما واجتناب يرضيه

 املتربجاتواإلنكار على  وسيلة أي يف ،التربج إنكار العلماء على وجيب
 التلفزيون حمطات أو الفضائية القنوات يف كما والنحر الشعر يكشفن الاليت
 ،]٣١:النور [)r q p o( :تعاىل لقوله صرحية خمالفات وتلك

  . كما يف العربية فهذا أنكر وأنكر)مارونيات(وإن كن 
 الفاحشة فعل إىل األمر يصل فسوف -اهللا معاذ- ذلك عن سكتنا وإذا

  .الغرب يف حيصل كما الطريق قارعة على
 أن تستطيع ال فوالصح القنوات هذه أن يعلموا أن للدعاة وينبغي

 يف شككت وإذا سري، توجيه دون الدولة سياسة من معلن هو ما ختالف
 البد الذين باملتدينني ذلك وقارن الراقية؟ الطبقة ومن املثقفون نم فانظر ذلك

 التعهدات، عليهم تؤخذ أن األقل على بد وال ،فيهم ليس مبا يتهموا أن
 والفجور الفسق وأهل ،يسجنون اهليئة أعضاء أو احلق دعاة أن كيف وانظر

  .وميرحون يسرحون
 واخنفاض التفجريات وكثرة األمن وقلة القطر حلبس نعجب ذلك ومع

 ب أو استهداف األعداء الكعبة أو الديوان امللكي،، ونستغرب النفط أسعار
  .وكرامتها األمة شرف نيالعلماني
 يفعله ما نبيا أو ،والعمرة احلج كيفية بيان على االقتصار يصح الو
 إصالح على الناس حث دون من أخطاء يف احلج والعمرة وغريه، املسلم

 كيفية فبيان ،الزوايا أضيق يف الفساد دعاة وحشر ،مكان أي يف األوضاع



 

 

٢٥٨١ 

 األسود احلجر عن قال امل اخلرقي فعل كما شيء السيئ الواقع مع التعامل
  .آخر شيء  عليهيكونوا أن ينبغي مبا عامة الناس ونصح ،)كان إن(

 ورد أمر كل ويل أمر االتباع ملا كان عليه رسول اهللا الواجب وإمنا 
  .خالفه

 بن حسان فرأى ،الشريف النبوي باملسجد  الفاروق عمر مر وقد
 كنت قد "قائال رفض حسانا لكن ذلك، عن فنهاه الشعر فيه ينشد ثابت
 املسلمني مجاعوبإ أنه مع  اهللا رسول يعين" منك خري هو من وفيه أنشده

  .الوالة من وعدله وفقهه فضله يف يدانيه من بعده وال عمر زمان يف يكن مل
  الفعل أو القول بني الفرق الناس تعليم  على أهل العلمينبغيكما 

، امللة من إخراجهو قائله املعنيفاعله و تكفري وبني ،كفر إنه فيه يقال الذي
، وكذا عموم الزجر ري املعنيوأن احلكم على القول والفعل ال يستلزم تكف

من (، وحديث )وكافر يب مؤمن عبادي من أصبح (حديث يف كماوالتحذير 
 الفرد حلفص الشافعي وقول ،)حار عليهإال قال ألخيه كافر ومل يكن كذلك 

، كما أن اجلاهلية ال تعين الكفر، وكذا اجلهل مبعىن ال "العظيم باهللا كفرت"
  .إله إال اهللا
 باخلطاب عاملا يكون أن ،الفقيه يف يشترط وال أهله فن لكل 

 لقيصر وأن ، ال يعين العلمانيةأهله إىل االختصاص إسناد لكن ،السياسي
 ما دع (املسيح قول مل يفهموا مغزى أم ماإ فالنصارى ،هللا ليست دائرة

 .ذلك يقل مل السالم عليه املسيح أن ماوإ) هللا هللا وما لقيصر لقيصر
 الرافضةُ يقتل واهللا  ،املشركني بعض قزمان قتل كما اليهود بعض

 مظلومني فاجر وبأقوام ال خالق هلم، ورمبا كان الرافضةينصر دينه بالرجل ال
، بغض النظر عن عقيدة الظامل على املظلوم ينصر واهللا اليهود عليهم اعتدى

 .املظلوم وكفره أو فجوره
 املخلوع حني قام  املنع يف التدرج أو ،مؤكد ولكنه بطيء قاعدة على

   .كان رئيسا بإلغاء املعاهد العلمية ونقل دروسها إىل املساجد
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 بقاء هي العلماء حريةو بأيديها، سالحها بقاء هي يف القبائل حرية 
، ولذلك احلكومية الوظيفة من وليس األوقاف منبأيديهم أو  رزقهم مصدر

  . اجلامع األزهرأنثألغى مجال عبد الناصر األوقاف و
 شيخ) خزعل (الشيخ وأن ،غالبا شيعة األحواز أن نعلم أن ينبغي 
 االستقالل يف القومية مطالبهم مع ننساق فال ،أيضا شيعي زمنه يف احملمرة
 بني معركة احلقيقة يف املعركة أن ونعلم السنة إىل ندعوهم بل ،بإيران نكاية
 ال غريه أو )مهساية( برنامج يف األحوازيني بعض يقوله وما ،والشيعة السنة

 .كله نكذبه وال كله نصدقه
 عامل كل من فكرياً أرقى املعصوم الوحي من املستمد العلمحنن ب 

 ،عقمه ثبت الذي الصوري املنطق على القائم الفلسفي الفكر السيما ،غريب
 النتائج إن عنه علمائنا قول معىن وهذا ،ذاته حول يدور البشري العقل وجيعل
  .مجودها إىل ويؤدي العلمية احلركة يعوق وبذلك املقدمات، يف مضمنة

 يستفيد وال الذكي إليه حيتاج ال" عنه قال حني اإلسالم شيخ وصدق
 أرسطو فكر نبذت ملا أوروبا فإن ،ذلك على يدل الغريب والواقع ،"البليد منه

 الفتوحات أعظم ومن، وأنتجت أبدعت التجربة إىل عنه وانتقلت القياسي
 إىل النظري العقلي العلم من واالنتقال املنطق على الثورة ،الغربية الفكرية

  ".بيكون فرنسيس "عندهم ابتدأه الذي التجرييب العلم
  .الكنيسة أفكار على الثورة ضمن األرسطي املنطق علىأوروبا  فثارت
 أشرف، هو الذي باهللا العلم عن قاصراً اهتمامها كان الثورة تلك ولكن
 ،أعور أعرج اجتاها احلضارة اجتهت دهوح الدنيوي املادي بالعلم وباشتغاهلم
 مسلم، ألي ريدهن ال ما وهذا خري، هو بالذي أدىن هو الذي واستبدلت

 يقيموا وبذلك أمكن ما واآلخرة الدنيا بني اجلمع إىل األفاضل ناعلماء وندعو
 احلضارة أهل كالم من للناس يثبتوا وأن. التشوه من اخلالية املتكاملة احلضارة
 بالوحي يكون إمنا ،املظلم والنفق احملرية املتاهة من اخلروج أن ،انفسه الغربية



 

 

٢٥٨٣ 

 يف األولني تقليد موحير واألرض السموات ملكوت يف بالنظر يأمر الذي
  .الباطل

 فلم ،العقيم املنطق بذلك يشتغلون سلمنيامل بعض يزال ال األسف ومع
  .مشاهد هو كما حضارم تقهقرت بل شيئا يبدعوا

 قضاياه جند ولذلك) الشمول قياس (على أساساً يقوم أرسطو ومنطق
 تندرج حيث )كل(كملة  على مشتملة كلية أي ،املناطقة يقول كما مسورة

 على املعتمدة أفالطون راءآ من منطق أرسطو وأسوأ الكليات حتت اجلزئيات
  .ساحلد

وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية على املنطق القدمي، وعلى ابن رشد 
من أوىل من علمائنا األجالء بالرد على الرشدية اجلديدة اليت احلفيد، ف

  ينتسب إليها كثري من فالسفة الغرب يف هذا العصر؟
 جعل تعاىل واهللا أقوم، هي لليت يهديان ساحلد وال العقل ال أنه والواقع

 قياس من أعلى هو ما على القائم الوحي من البشر يعرفها وصفاته أمساءه
 هللا هي -والقوة كالعلم- للبشر كمال صفة فكل األوىل قياس وهو ،الشمول

  .أوىل باب من تعاىل
 ال ولكنه ،آنذاك اليونانية للفلسفة عالجاً أرسطو منطق يصلح وقد

  .السلف أو األنبياء من أحد يستخدمه ومل ،عصر لكل يصلح
 من وهو احلفيد رشد ابن هو ألرسطو تعظيما لإلسالم املنتسبني وأكثر

 عليه إبراهيم قصة يف الذي األفول أن قرر وقد ،لإلسالم ةالفالسف أقرب
 احلدوث من نوع عنده واحلركة ركةاحل نوع من الكوكب رأى ملا السالم

 كانت ذلك ومع ،أرسطو كالم يوافق كي القرآن فأولَ أرسطو، قرر كما
 بأن القول ىلإ هو واضطر ،والعامة العلماء منه ونفر مأسوية، رشد ابن اية

  .عليه مفترى عنه قيل ما بعض
 األوائل كتب منع السلطان أهل العلماُء به ميدح ما أجل من كان وقد

 والنووي الصالح ابن أفىت وقد اليونان، فالسفة كتب هي اليت ،القدماء أو



 

 

٢٥٨٤ 

، بينما أثنوا على التزندق باب ألنه املنطق تعلّم بتحرمي وغريهم والرملي
  .كتباملعظم األيويب وغريه ملا منع تلك ال

 الطرق وكل نتيجته، هذه العقل أو العلم إىل جلوء كل أن واملقصود
 وهو ،الفرار يكون وحده اهللا وإىل ، حممد طريق إال البشر على مسدودة

 الذي وهو السيئات، عن ويعفو عباده نع التوبة يقبل الذيالرمحن الرحيم 
 للكرام لويقو النهار، مسيء ليتوب بالليل هييد ويبسط عبده بتوبة يفرح

  ."يتوب لعله دعوه "العبد عصاه إذا الكاتبني
 جاريد" الصهيوين اليهودي إىل مثال فانظر ،خسر غريه إىل جلأ من وكل

 بنت "إيفانكا" زوج أنه على واعتمد "ترامب" سيده إىل فر ملا "كوشنر
 البيت يف املتحكم "كيلي" أن كيف ،للمنطقة السرية زيارته بعد "ترامب"

 صاحل عبداهللا لعلي وقع ما ذلك من وأشنع ،وطرده صالحياته قلص األبيض
 اهللا إىل رجوعه على يدل ما منه يصدر ومل والتحالف لإلمارات رجع ملا
  !نواحلوثي قتلهف

 الصهيونية الدولة أنور عشقي يزور أن فقبل ،مقدمات هلا نتيجة كل 
 عنه وسكتت ،الرياض" معاريف" مندوب وزار) نتنياهو (ميدح بدأ قد كان
 أنه الرمسية اجلهات وأعلنت احملتلة، األرض عشقي زار مث العلماء، كبار هيئة

  السكوت؟ مىت إىلو نتنتظرو فماذا ،ميثّلها ال
 تل بورصة يف املليارات أكثر إن يقول من قول يصحح مما ذلك أليس

 شواطئ على األسبوع اية عطلة يقضي العرب بعض وإن عربية، أبيب
  احملتلة؟ األرض
 عمان يف الصهاينة بعض مع اجتمع البالد هذه يف املسؤولني بعض نإو

  ؟ أو تل أبيبالعقبة أو القاهرة أو نيويورك أو باريس أو
  !وراءه ما اجلسر وبناء وتريان ريصناف صفقة وراء إن يقول ومن

 دميقراطية دولة فهي إسرائيل تشمل ال اإلرهاب على احلرب نإو
  عندهم؟
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  !املطاوعة هم بل اليهود عودواي مل اآلفاق شذاذ نإو
 وسيعقبها الشعيب للموقف نبض جس هي إمنا الناس بعض زيارة نإو

  التطبيع؟
  . له ما وراءهوإن دخول اليهود مسجد رسول اهللا 

  .الذنوب واملخالفات أجلى من الرعية، بني ةبالسوي لقسما ترككما أن 
 ألحد كتوراهالد لشهادة احلاملني األكادمييني الدعاة أحد قال وقد

 املخصصات من أمري كل يأخذ ما أن قدرنا لو: املشهورين األمراء
 إىل عددكم ووصل فقط ريال مليون إخل.. والشرهات وحتسني الوضع 

  ؟ريال مليون ألف أربعني لنا أين فمن ٤٠٠٠٠
  ؟السنوات املتتابعة يف املبلغ يكون فكم الواحد العام يف وهذا: أقول
 فليت يورو آالف تسعة رئيسهم راتب نأل الفرنسيون احتج وقد
  .ريال مليون آالف بتسعة نيكتفو اهللا مال يف نياملتخوض

 ويقفل اهلاتف فيش يسحب -بعيين رأيته- العلماء بعضومما يؤسف أن 
 ويقول اخلدم، حىت العاملني من مكتبه يف من كل خيرجو ويبعده اجلوال
! العامة؟ مع هيسمع مبا ناسال بعض يستدل فكيف العامة أمام يقوله ال كالما
 العلماء مصادر وأن سيما ال العلم؟ أهل على اهللا أخذه الذي امليثاق وأين

 املباحث يف والعاملون ،والسفراء الطيبون الوزراء يطلعهم إذ ،موثوقة
 من صادرة وتعميمات أوامر على ،الدين أهل من الديوان ويف واالستخبارات

  .حياهلا يعملون كيف خالشي ويستفتون ،الرمسية اجلهات
  .وعلى العلماء التثبت قبل احلكم على أي عمل

 العمل هذا بأن حيكمون هنا العلم أهل بعض كون من أعجب وليس
 إرهايب عمل أنه على الغربية املباحث استدالل إال ،فيه التحقيق قبل إرهايب

 ركاف أيعلى  يصعب وهل التنفيذ، قبل" أكرب اهللا "قال فاعله بأن ،إسالمي
 ويسرقون ،العملة يزورون الذين الغرب يف ارمني عتاة وهل ؟يقوهلا أن
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 تضليالً" أكرب اهللا "قول يتعلموا أن يستطيعون ال ،شخصيام وخيفون القطار
  ؟للشرطة
 أو ،ببعض الباطل والسكوت عن بعض االشتغال للعلماء جيوز الو

  .فقط باخلوارج لالشتغاوا الروافض عن السكوتتقدمي املهم على األهم، ك
 عقد دون الكويت حسني صدام دخل عندما للجهاد مؤمتر عقد ومثل

  .األقصى واملسجد للقدس اليهود بتدنيس للتذكري  بل مؤمتراتمؤمتر
 جياهر يقني هو عما ،فيه واملشكوك باملظنون االشتغال هلم جيوز ال كما

 يوم كل رينالبح حكومةالذين تقول  مثال، كالروافض ويعلنونه؛ أصحابه به
 السعودية يف اهلجمات هذه بدأت وقد هم،من هلجمات تعرضت إا ،تقريبا
وما أحداث العوامية عنا  السعودية، داخل إىل حرا إيران ونقلت. فعال

  ببعيد، فهل يشتغل أحد عنهم بالطعن يف اهلواء وحرب املظنون؟
 يلك ونفاس حيض علماء هؤالء يقول عمن إبالغي من العلماء أرجوو

، وأوجه لعلمائنا األجالء أسئلة أرجو منهم اإلجابة عليها، واعذروين عليه أرد
  .يا علماءنا على ما قد يكون فيها مما ال تريدون

 تنكروا أن للمطاوعة ا املسموح الدينية الشؤون نطاق يف يدخل أال -
   احملتلة؟ القدس يف الصوت مكربات يف األذان اليهود منع

 من اليهود دين تبينوا ما يف أن لكم املتروكة% ١٠ الـ يف يدخل أال -
  .احنراف
  إذن؟ الدين هو فما الدين من ليست األذان قضية كانت إذا -
   فيها؟ بالكالم لكم يسمحون اليت الدينية الشؤون هي وما -

 أنه أو املئة يف العشرة هذه تشمله ال ذلك بأن القول من مناص فال
  .اليوم هلا وجود ال املئة يف العشرة حىت

 جريدة معه جتري مث ،السنة أهل من "قديروف" خيرجكم وكيف
 ويعترف ذلك عن يعتذر أن دون السعودية ويزور مقابلة األوسط الشرق
  جروزين؟ مؤمتر يف خبطئه
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  .وسأذكر أسئلة أخرى أرجو منكم اإلجابة عليها
إذا كانت فتنة داود عليه السالم هي احلكم للخصم مبجرد دعواه،  .١

 لذي سأل اخلصم اآلخر واستدعاه؟ افمن
أين االعتزاز باإلسالم، والفخر جبهاد ااهدين يف أفغانستان مثال،  .٢

 لكنهم ،حيث يواجهون احلملة الصليبية اليت أطلقها بوش ببنادق قدمية
حىت بعد قوهلم إا زلة ) احلملة الصليبية(ينتصرون بإذن اهللا، أمل يقل بوش 

ة؟ وكيف جعل جنرس والصحافة على هذه الزلجمع الكولسان منه؟ وكيف ي
 أسوأ عام يف معاملة املسلمني ٢٠١٧وجعل عام ترامب الزلة منهجا؟ 

أين الفخر جبهاد إخواننا يف فلسطني والفرح باستقبال قادم؟ أال بأمريكا، و
 افعون عن املسجد األقصى املبارك؟يد

 حافظ أيهما أوىل أن يكون حاكما ملكة زادها اهللا شرفا، أهو .٣
وهبة أم خالد بن لؤي، وما ذنب خالد بن لؤي؟ وإذا أىب خالد شأن من 

ه أوىل من قوى، وترشيح من هو أقرب للتح فلريش،د اهللا والدار اآلخرةيير
 ترشيح غريه؟

ملاذا العدول عن احلقائق الساطعة إىل ظنون وخترصات  .٤
االفتراءات واحتماالت؟ أليس كالم الرافضة والصوفية أوضح من االامات و

أو الباطلة، كالقول إن فالنا من املعارضني أو من احلركيني أو من اإلخوان 
 ؟ ويثري الطائفيةأو يريد الفتنةمن القطبيني، 

من عالمة املرجئة يف هذا العصر تزكية أنفسهم، وادعاء أم  .٥
ومن عالمات أهل السنة اخلوف من النفاق وترك تزكية النفس، ! سلفيون

 السلف قال عن نفسه إنه سلفي وكل من خالفه مبتدع؟وهل أحد من 
هل قول حنن تبع لعلمائنا إال التقليد بعينه؟ وهل أحاط هذا القائل  .٦

 هرا؟ وهل اعذارهم موجب التباعهم؟بكل ما يقوله العلماء سرا وج
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 اآلية، ]٩٠:النحل[ ) O N M L K(: اهللا تعاىل يقول .٧
هللا خريا، فهل من العدل أن يكون وهذا ما يذكّرنا به خطباء اجلمعة جزاهم ا

 طالب العلم خارجيا مع الدعاة ومرجئا مع احلكام؟
قال يل احملامي األمريكي، إن احلكومة األمريكية ال تتدخل يف  .٨

 ومل يطلقوا "جوناثان بوالرد"القضاء فلماذا إذن أطلقوا اجلاسوس اإلسرائيلي 
 ؟ يرمحه اهللالشيخ عمر عبدالرمحن

 واملقرب -رئيس حترير الشرق األوسط سابقا- عبدالرمحن الراشد .٩
من السلطة دائما، إذا صح أنه تزوج رجال مثله فهو باملعايري األمريكية 
متحضر ومعتدل وعمله قانوين ورمبا جعلوه وزيرا، وقد كان رئيسا للغرفة 

 وعضوا يف جملس الشورى نسأل اهللا أن يتوب ،التجارية باملنطقة الشرقية
فما املوقف الشرعي منه، ومن أمثاله ال سيما . ا بعد املوت وأن يعمل مل،عليه

ب اإلرهاب سب: "، أو قال"إن اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة: "من قال
 ؟"هو التيمية والوهابية

هل جيوز ألحد أن يضايق املسجد احلرام بفنادقه وقصوره وال  .١٠
 املستقبلية؟  أو للتوسعة-ال قدر اهللا-يترك حوله أرضا للفسحة ألي حادث 

وقد كلمت يف ذلك وكيل أمارة منطقة مكة املكرمة السابق أثناء مقابلة 
 ملا رأى ايد، ويف التاريخ أن الزاهد العمري  خاصة مع األمري عبد

يا أصحاب القصور املشيدة اذكروا ظلمة القبور "القصور حول الكعبة صاح 
 األمني العام ملنظمة ت، وذلك يف القرن الثاين اهلجري، كما كلم"املوحشة
 إلسالمية، نرجو بيان احلق يف هذا؟املدن ا

 على مذهب السلف ومن أهل السنة اكيف يصح القول بأن فالن .١١
 ويكرر ذلك ،واجلماعة مع أنه يصرح بنفسه أنه ليس مذهبيا وال طائفيا

 نه على مذهب السلف؟إإعالمه يف كل مناسبة، ومل يقل مرة واحدة 
، يؤيد نظام بشار "بوتني"خابرات القيصر املاكر إذا كان رجل امل .١٢

ويقاتل لبقائه، فما حكم أهل العلم يف عقد الصفقات معه، وحماولة انقاذ 
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، بل  وانتهاكاته"بوتني"اقتصاده من االيار وحتريف االخبار عن فضائع 
جملس التنسيق السعودي (إنشاء جملس تنسيق مشترك مع رجال أعماله؟ مسوه 

هم أحد  وماذا قال بطريرك موسكو جليش بوتني؟ وملاذا رش؟)الروسي
القساوسة باملاء املقدس حسب العقيدة األرثوذكسية؟ وكيف يزعمون أم 

 يف الشرق؟" املسيحية"جاؤوا حلماية 
أنصح إخواننا يف مصر أال يصدقوا إعالم السيسي، وقد اتضح أنا  .١٣

عالم السيسي وحده أن يل أنه إعالم كاذب وأن قضاءه تابع له، وقد زعم إ
 فقد حكم على من هو ميت، أو عى اخلالفة، أما قضاء السيسيأردوغان اد

على من يأسره اليهود منذ سنوات، وعلى من ال يزال يف املهد، وبرأ حسين 
 ذلك على من قاله؟ ومباذا أجابوه؟مبارك، فمن الذي أنكر 

 من يقول إن الداعشية يف كل بيت ولكن صاحب القرار غافل، .١٤
 :أال يرتكب جرائم عدة

  . اام الشعب السعودي كله باإلرهاب  - أ
  . اام صاحب القرار بالغفلة  - ب

 تكليف الدولة مبا ال يطاق، إذ أن ما كان يف كل بيت ال -جـ
 .يستطيع أحد أن يزيله ال صاحب القرار وال غريه

أما التدين فهو وهللا احلمد يف كل بيت شاء من شاء وغضب من 
و كذلك فما اف من القائل بأن اتمع كله ضده، وهغضب، وهذا اعتر

 اجلواب عن هذا؟
ملاذا ال ننص يف النظام األساسي على أننا من أهل السنة  .١٥

واجلماعة نتبع الراجح من أقوال أحد األئمة األربعة ونتبع كتاب اهللا وسنة 
 يف كل شيء، ونلزم بالتقومي اهلجري واللغة العربية كل الوزارات رسوله 

صحف واهليئات والشركات والسفارات واألفراد، وملاذا جترؤ إيران على وال
أن ينص دستورها أا تتبع املذهب االثين عشري وال جند ذلك هنا، وكيف 

 لعربية ويكتبون أرامكو السعودية؟متنع أرامكو اللغة ا
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لو أن أي رئيس أمريكي حكم هذه البالد املتدينة، أمل يكن  .١٦
 فيسمح هلم بأداء الصلوات وبناء املساجد، ،قراطيااألكثرية دمييراعي دين 

ومينع البناء على القبور، ويطبع املصاحف، ويسمح للقضاة باحلكم يف 
القضايا الشخصية، ويسمح للمرأة أن تغطي شعرها أو تتحجب، بل ويسمح 
للتربعات اليت هي ممنوعة للخارج هنا، وجيعل له ولقرابته راتبا ال يزيد عليه، 

استقالل القضاء، ويلغي املخصصات ألسرته، وينمي الزراعة يف ويسمح ب
سهل امة واالحساء واخلرج والقصيم والشمال، ويعظِّم الكعبة املشرفة 
ويكسوها، وحياسب الشركات املهملة، وينشئ املشروعات والطرق ويكفي 

تاب اهللا، عنده مظلة القرآن والسنة عن أي مظلة، ويرصد اجلوائز حلفظة ك
شعب، وإذا كان وزير الداخلية السابق مسح ا يسري وفق دين أكثر الوعموم

على األكثر فأظن أن هذا األمريكي سوف يسمح % ٢٠بالدين يف حدود 
 ؟فكيف يؤذى املسلم ويكرم العلماين % ٦٠أو % ٥٠به يف حدود 

هل املشكلة دائما من هامان ومشورته أما فرعون فذاته مقدسة  .١٧
إن " فرعون ما ال ينفق عنده، أمل يقل السلف ال متس؟ وكيف جيلبون إىل

، والطيور على أشكاهلا تقع، "السلطان كالسوق جيلب إليه فيه ما ينفق فيه
 وملاذا ال ينصح العلماء كل أحد؟

 وقال له اكتب ما شئت، ،من الذي أعطى تركي احلمد قلمه .١٨
علينا أن نتخلى عن ابن تيمية كما (وقد كتب بعد ذلك وكان مما كتب 

فأبان بذلك عن عداوته لإلسالم وجهله ) غسطنيأو(لى الغرب عن خت
  التخلي عن البابا وحواره؟يفرأيه بالتاريخ، وما 

مىت يكف اإلعالم عن الغموض واإلام والكذب، والقول بأن  .١٩
الطرفني ناقشا القضايا ذات االهتمام املشترك، أو أن وجهات النظر كانت 

إن الزيارة كانت ناجحة، والفحوصات  والقول ،متطابقة يف كل ما حبثاه
 االنفتاح وسهولة وصول تناسب ذلك معيناجحة وأمثال ذلك، وهل 

 املعلومة؟
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هل يعقل أن كل ما يفعله احلكام صواب وحكمة ورشد  .٢٠
؟ وما الفرق حينئذ  ينصحهم أحد دون أن وأم أدرى باملصلحة،وحنكة

يب بكر وعمر؟ وملاذا بينهم وبني أئمة الرافضة املعصومني؟ وهل قيل ذلك أل
؟ بل "إذا استقمت فأعينوين وإذا زغت فقوموين" قال أبو بكر الصديق 

، ولو بالقوة محد اهللا على أن يف األمة من يقومه إن عمر الفاروق 
ليخترب الرعية، ورد عليه رجل " املال مالنا: " ملا قال على املنربومعاوية 

فمن خري من هؤالء "! قذتين أنقذك اهللان: "من الناس بأن املال مال اهللا قال
 .الصحابة؟
ملاذا ال ننص يف النظام األساسي على أن أهل احلل والعقد  .٢١

خيتارون األصلح للحكم وفق كتاب اهللا وسنة رسوله وعمل اخللفاء الراشدين 
أم أن ! والسلف الصاحل، ألسنا على عقيدة السلف؟ ألسنا متبعني للسنة؟

 !اثي حالل؟شورى حرام واحلكم الورال
ما حكم قفل املساجد يف غري وقت الصالة؟ وملاذا ال نبين غرفة  .٢٢
 خناف على سرقته من لوازم املسجد؟خاصة مبا 
أنتم ما جانا منكم : "هل صحيح قول بعض امللوك للرافضة .٢٣

 وأطلق النار على أمري جنران مشعل بن ،ومن الذي فجر يف اخلرب" شر؟
شي ويقتل رجال األمن؟ ومن الذي ميد سعود؟ ومن الذي قتل ضيف اهللا القر

احلوثيني باملال والسالح واألرزاق؟ ومن الذي طالب ببناء املقامات بالبقيع 
واملعالة؟ ومن الذي يدفن االسلحة يف املقابر ليستخدمها وقت احلاجة؟ ومن 
الذي يشتري العقار يف الدمام ومكة واملدينة؟ ومن الذي يرسل املرأة احلامل 

ىل بريدة حىت تكتب االحوال املدينة مكان الوالدة بريدة؟ ومن من القطيف إ
الذي يقلب امسه من البحراين أو النخلي إىل القحطاين أو العتييب أو الزهراين؟ 
ومن الذي يتعلم الطب اليوم لكي يستخدمه ضد أهل السنة غدا؟ وكيف 

الواحد كانت اية الشيخ عبداهللا بن جربين رمحه اهللا؟ ومن الذي يعتقد أن 
 عامي ناصيب؟ وهل يف الوجود شر أعظم من دعوى أهل السنةملوك من 
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 وتكفري أيب بكر وعمر وأكثر الصحابة،  واالفتراء على عائشةحتريف القرآن
وكل من حكم من املسلمني بعدهم؟ ومن قال من السلف أنتم ما جانا منكم 

عليهم كسروان؟ وشرط شر؟ وهل كان ابن تيمية خمطئا ملا قاتل رافضة 
سالمية يف بالدهم القبض على رؤسائهم، وإقامة الشعائر اإل: أمورا منها

ني وكل كتب السنة يف قراء القرآن والصحيحعة، وإكاجلمعة واجلما
 أي أن ما يسمى اليوم احلرية  من أظهر البدعة منهم؟معاقبةمناطقهم، و

الرافضة  ":؟ وهل كان اإلمام أمحد خمطئًا حني قالال بد من تقييدهالدينية 
وقبل أن توصي التقارير األمريكية بإتاحة احلرية الدينية " رفضوا اإلسالم

 أليس عليها أن توصي األمريكان بإتاحة الفرصة للربوتستانيت ،للرافضة
بيضاء، وتسكت عن ديننا  أن يصلي يف كنيسة بروتستانتيه ،األسود

 وعقيدتنا؟
 تنص على أن كل ملاذا ال نضع مادة أساسية يف النظام األساسي، .٢٤

 أو طعن فيه، فإن ذلك يكون مبرتلة إعالن ، بأي شكلمن أساء إىل نبينا 
 أغلى عندنا من أنفسنا ومن بيع احلرب بيننا وبينه؟ أليس رسول اهللا 

 أليس رسولنا أم أنه رسول األتراك فقط؟ ؟ أو شراء احلليب واجلنب؟النفط
ريكا عن خرائط أم االعتباطية )بيكو/ سايكس(أال تكفي اتفاقية  .٢٥

 ونشر ذلك جيشهم وصحفهم عالنية؟ وكأننا اليت وضعتها لزيادة التفتيت؟
" خارطة الدم" حظائر كما يشاؤون؟ ومن خرائطهم ناجمرد ائم يقسمون

أي " ستانيوهاب"دا ويسمون جن" ستان"وجيعلون يف آخر اسم كل حظرية 
 !بالد الوهابية

أي هم هو التقسيم يف هب أم غريوا شكل ما نشروا أليس هدف .٢٦
ان قانون ال سيما بعد أن أصدر األمريكصورة؟ وملاذا ال نطلق اجلهاد 

 جاستا؟
 أال ،هب أنه كافر-ملاذا مل يعط حممد مرسي شيئا من الرز  .٢٧

 أم أنه ال يعطى إال من حارب -يعطى الكفار تأليفا هلم على اإلسالم



 

 

٢٥٩٣ 

؟ أما حممد مرسي تب علمائنا كالسيسياإلسالم، وأحرق كتب السلف، وكُ
فال يستحق شيئا ألنه ترضى عن الشيخني يف طهران واستشهد ببعض اآليات 
على منرب األمم املتحدة، علما بأنه متخرج من أمريكا ويرطن باالجنليزية؟ أم 

 والشرعية هلادي وليس االنقالب هو ما حيدث يف اليمن وليس يف مصرأن 
 ملرسي؟

ال االمساعيلية واالثين عشرية أليس من السياسة غري الشرعية إدخ .٢٨
يف جملس الشورى، وتعني بعضهم سفراء وتوظيف بعضهم يف الوزارات 
السيادية كاخلارجية والداخلية والدفاع، مع مراقبتهم والتجسس عليهم يف 

 وبذر الفرقة بينهم؟ وإمنا ،، واختاذ عمالء منهم وغريهااملنطقة الشرقية
 مع اعطائهم كل السياديةمن الوزارات السياسة الشرعية منع كل أهل البدع 

احلقوق الدنيوية بال جتسس وال مراقبة وهل تولية البعيد كسبا له، وإبعاد 
بو مسلم الصديق ثقة فيه، إال السياسة اليت انتهجها بنو أمية كما قال أ

 اخلراساين فأضاعت ملكهم؟
ما الدليل على أن األمر دائر بني تكفري احلكام أو إقرارهم على  .٢٩

ن أ و؟ ألم والة أمر طاعتهم بإطالقوأبني الثورة عليهم  وأل شيء ك
 اإلنكار عليهم خروج؟

من من أئمة املسلمني منع املخالف له من الدعوة مطلقا؟ وحجم  .٣٠
األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ وأمر من يدعو إىل اهللا أن يكون معه 

االستسقاء بإذن ويل وجعل صالة ! ترخيص بالدعوة؟ وجعل للدعوة حدودا
ب، وأجاز لبيوت الربا مة لكل البالد املخصب منها واداألمر، وجعلها عا

 ومسى ،أن تكون عالنية، وتبىن يف كل شارع، وأجاز املوسيقى والسفور
 ؟"الدول املتقدمة"الدول الكافرة 

هل صحيح أن ارم اإلرهايب قاتل األطفال نتنياهو حيكم على  .٣١
بالسجن بضعة أشهر، وعلى نائبه الشيخ كمال اخلطيب الشيخ رائد صالح 

بالتحقيق بضع ساعات وأن القضاء السعودي حيكم عليهما لو كانا يف 



 

 

٢٥٩٤ 

مىت أصبح  هو أقل مما قاال، وملن قال تعزيرا القتل وجييز ،السعودية مبا هو أشد
 نا؟قضائأعدل من أخف وقضاء املغضوب عليهم 

دولة ويصوروا ويتناقلوا يف ملاذا يتتبع الناس أي مقالة ضد ال .٣٢
اجلواالت، إذا كان قول احلق متاحا لكل أحد؟ وملاذا يكتبون ذلك على 

 ياه؟أبواب دورات امل
هل ما ميارس يف السجون ضد علماء اإلسالم حق؟ وملاذا ال  .٣٣

 تاب والسنة؟تكون خمصصة للعلمانيني الذين خيرجون علنا على الك
ان احلوثيون أكثر عددا يف أين تذهب ميزانية الدفاع إذا ك .٣٤

ن الدبابات؟ وإذا كانت السيارات واألسلحة هنا قدمية؟ والكمامات م
 وكيف حيتاج من يقود الشاحنة العسكرية من خملفات احلرب العاملية األوىل؟

 تبوك إىل الرياض إىل أن ينوم يف املستشفى، 
 أوىل باإلعطاء واملخصصات من أليست قرابة رسول اهللا  .٣٥

 :ي أحد، أم أن األمر كما قال دعبل اخلزاعيقرابة أ
 وبنت رسول اهللا يف اخللوات** بنات زياد يف القصور منيعة 

  الذي بني الرسول الكرمي مصارفه؟)اخلمس(وذلك غري حقهم الشرعي 
ملاذا يرحلون اإلنسان إىل بلده، ولو كان داعية، وتوسط له  .٣٦

 ليرباليا أو فنانا أو ورا إذا كانالشيخ ابن باز مثال؟ بينما يعطونه اجلنسية ف
 العب كرة؟

هل كان اإلمام أمحد رمحه اهللا خمطئا، حني أفىت بأن مالك القينة  .٣٧
املغنية يبيعها على أا ساذجة؟ وهل أخطأ ابن تيمية حني أفىت بأن املغنني ال 
يعطون من بيت املال؟ وهل أخطأ الفقهاء الذين أفتوا بأن اآلت اللهو ودنان 

  حرمة هلا وجيوز اتالفها؟خلمر الا
ما الذي نسخ اآليات واألحاديث الدالة على وجوب قتال  .٣٨

 أال ، وإذا كان اثنا عشر ألفا من هذه األمة املباركة ال يغلبون من قلة،الكفار
 ؟ متطوع١٢٠.٠٠٠ متطوع بل ١٢٠٠٠نستطيع حنن تكوين جيش من 



 

 

٢٥٩٥ 

ملاذا ال تكون دول جملس التعاون هي الطرف الذي يفاوض  .٣٩
يران بشأن األسلحة النووية؟ أم أن أمريكا تكفي وربيبتها اسرائيل تصرخ؟ إ

 ستثناء مفاعل دميونه من التفتيش؟وما حكم ا
ملاذا تربع أحد االخوة الفلسطينيني من غزة لفقراء امة؟ وملاذا  .٤٠

اعتذر بعض الناس لألخوة الذين جاءوا من جدة إىل أضم عن حضور ابنائه 
 ذا يسكن بعض الناس يف العشش أو بيوت الصفيح؟ وملاوقال إم عراة؟

 أحني كان الشيخ ،أي األمرين أصون لألعراض وأبعد عن الريبة .٤١
حممد بن إبراهيم ومن بعده العلماء يشرفون على تعليم البنات أم حني أدجموا 

 ؟"التعليم"زارة املعارف الرئاسة يف و
 وحنرها أيهما املوافق لعقيدة السلف أهو كشف املرأة عن شعرها .٤٢

كما نراه يف قناة العربية أم هو التستر املعمول به يف الشوارع وكل مكان، 
بدو من املرأة فيه إال وهل كان التلفزيون السعودي ضاال حني كان ال ي

 الكفَّان؟
ملاذا أعطي علي عبداهللا صاحل املليارات من املال وأعطي املراكز  .٤٣

التخلص منه من الذي عاجل واملهابط واملنشآت؟ وملا أراد الشعب اليمين 
كتاب اهللا، بل حارب بحروقه وأين؟ مع أنه مل يكن سابقا وال ال حقا حيكم 

 اليت مل تكن على مذهبه الزيدي؟ وما الغريب يف ،الدين وأقفل املعاهد العلمية
 الصواريخ على  حلفاؤه وأتباعهأن ينقلب ذلك ارم على من أعطاه ويطلق

ة والرياض، ومن كان نائبه؟ نعم املخلوع أدهى، سامطة وأا واخلميس ومك
 ! إنه شرعي أفسد عقيدة من املخلوعولكن من يقال

٤٤. ل الكعبة املشرفة زوج قينة يف أي مرحلة من مراحل التاريخ غس
 © ª » ¬ ® ¯ ° (: مع وجود آل الشييب ومع قوله تعاىل

بة  طلحة بن شي النيب  هذه اآلية أعطى وبعد نزول،]٥٨:النساء [)±
 ؟)ال يرتعها منكم إال ظامل: (مفاتيح الكعبة وقال



 

 

٢٥٩٦ 

، كما  أو أخطأ يف فهم اجلهادملاذا ال يناظَر من رأينا فيه غلواً .٤٥
 ناظر ابن عباس أهل حروراء؟

صحيح األخبار عما يف بالد العرب "ملاذا كتب الشيخ بن بليهد  .٤٦
يامه، ومن ، ومل يكتب ردا على القومية مثال اليت كانت منتشرة أ"من اآلثار

يف " نسر"افظوا على الصنم الذي أوصى باحملافظة على اآلثار، ووفق ذلك ح
 الرياض؟

مىت كان املال مقابل الوالء للسلطة احلاكمة، وإذا علموا من  .٤٧
 نه ال يواليهم فصلوه من الوظيفة؟أحد أ

 كما قرأت؟ وهل كان "روزفلت" املرحوم من يقولما حكم  .٤٨
ارودي مندوب السعودية يف األمم املتحدة روزفلت والشيخ جون ومجيل الب

 ألكثر من ربع قرن مسلمني؟
أليس اإلمام حممد بن عبدالوهاب أفضل من اإلمام حممد بن  .٤٩

سعود رمحهما اهللا؟ فلماذا ال تسمى اجلامعة باسم األفضل منهما؟ وإذا كان 
امعة إمام  فلماذا ال تسمى ج، الوهابية عنا مةاملقصود هو التعمية ونفي

 دعوة أو أي اسم آخر؟ال
من نظام القضاء ) ٢٩(ما حكم تنازع القوانني كما تقول املادة  .٥٠

 يء من القوانني أو األوامر؟وهل يصح أن ينازع الشريعة ش
أي السكن والزوجة والدابة - من اختذ غري ذلك أمل يقل النيب  .٥١

  فهو غال أو سارق فماذا خيتار املتخوضون يف مال اهللا منهما؟ -واخلادم
وأال تسمي ! نصح قناة العربية أال تسمي شعائر احلج طقوسانا أأ .٥٢

ناشطا " غليك"تسمي وأال ! وأال تسمي االنتفاضة اعتداء! احلجاج الجئني
دينية واقتحاماته للمسجد غفال امسه وفتاواه ومرتبته ال مع إ،إسرائيليا
شعور  وأن يراعي املوارنة والليرباليون واملالحدة والرافضة فيها !األقصى

  أي رجل أمن؟الشعب الذي يعطيهم الرواتب، وهل يرضى ذه التسميات



 

 

٢٥٩٧ 

أوليس احلاخام غليك ممن يفتون اليهود بإزالة املسجد األقصى وبناء 
هيكلهم املزعوم مكانه، أم أن املسجد األقصى مسجد لإلرهابيني أيضا، أما 

ط  فما هو إال ناش،طرفاهذا احلاخام الذي تعده حكومة نتنياهو مت
 !إسرائيلي؟
ملاذا مينعون كتب الدعاة ويسمحون بكتب االباحة واإلحلاد؟  .٥٣

ديقة أضعاف عقوبة من وكيف تكون عقوبة منع من أهان علم دولة ص
 يسب اهللا؟
أليس الباطنيون أشد ضررا من اهلادوية، أي أن دعاة االمساعيلية  .٥٤

هـ أنه ٢٩٧أشد ضررا من احلوثيني، ومن مناقب اإلمام اهلادي املتويف سنة 
قاتل الباطنيني يف سبعني معركة؟ واهللا تعاىل بعث الرسل إلبطال املفاسد أو 

عادل : تقليلها؟ وإذا كان احلوثيون إخواننا وجريانا كما قال معايل األستاذ
املشركني وندع إخواننا  فلماذا ال حنارب حنن أولئك املالحدة ،اجلبري

 وجرياننا؟
ل يف املسائل اليت هم ا أعلم من ملاذا ال يؤخذ رأي شيوخ القبائ .٥٥

 ومة كما يقول نادي البقر يف جدة؟عند احلك) بقر( أم أم ،غريهم
أليس أهل الساحل أو أهل أضم واملخاليف وأهل امة كلها  .٥٦

أوىل باملليارات من النصارى يف لبنان واليهود يف املغرب؟ أوليس فتح 
القبائل؟ من مسؤولية العقبات بينهم وبني السراة أوىل من جعل فتحها 

 وإعطاء األموال للكفار؟
ملاذا يعطون املوارنة يف لبنان املليارات أو مئات املاليني بينما ال  .٥٧

يف ظرف، أي كما  إن أعطوهم إال بضعة آالف  اللبنانينييعطون املسلمني
 يعطى الشحاذون؟

 وهل أخطأ ابن تيمية هل املال مال اهللا أم مال فالن من الناس؟ .٥٨
 إال قامسا  إن ويل األمر ليس مالكا للمال؟ وهل كان سيد البشر حني قال

ليس حملمد وال آلل  (ملال اهللا واهللا هو املعطي كما ثبت يف السنة؟ وقال 



 

 

٢٥٩٨ 

، وقال عمر بن اخلطاب إمنا أنا وكيل؟ وهل أخطأ أبو )حممد منها شيء
 ؟)السالم عليك أيها األجري( مسلم اخلوالين حني قال ملعاوية 

ذا يرفض بعض أهل مكة وغريهم أخذ التعويضات عن ملا .٥٩
 ويقولون نؤخره إىل ،ممتلكام ااورة للمسجد احلرام، مهما بلغ التعويض

يوم القيامة؟ ويقولون لو كان الذين يدفعون التعويضات أمناء لتربعنا بأمالكنا 
ن  وحنن مستعدون للتربع ا للحرم أما أن يقيم عليها فالن وفال،جمانا

 قصور والفنادق فال؟ال
هم أم أيهما أفضل أن يتهمنا األمريكان باإلرهاب وحنن جناهد .٦٠

 يتهموننا به وحنن حنالفهم؟
٦١. عطون جمانا مثل سلطان ملاذا ال تكون توسعة احلرمني من الذين ي

بروناي؟ مث من الذين يأخذون أقل؟ وملاذا حيتكرها أناس معروفون؟ وملاذا 
 ؟دة سننييسجنون بعض املنارات م

 بينما ،كيف تدرس كلية الطب يف دمشق الطب باللغة العربية .٦٢
 وكيف يقول البعثيون إن ؟تدرسه كليات الطب يف اململكة باللغة االجنليزية
 وله حق اإلقامة فيها كما ،أي عريب حيق له دخول بالد الشام بال تأشرية

ني بال  وال يقول أهل التوحيد إن من حق أي مسلم أن يدخل إىل احلرم،يشاء
2 3 4 5 6 7 ( :تأشرية السيما واهللا تعاىل يقول

ا أتى يا بين عبد مناف ال متنعوا أحد: ( وقال ،]٢٥:احلج[ )8 9 : ;
 وكيف يأيت شذاذ اآلفاق من كل حدب وال ؟)هذا البيت يف ليل أو ار

 تكلمون يف اسرائيل إال بالعربية؟ي
بدخول أي هل كانت الدولة العثمانية متأخرة حني مل تسمح  .٦٣

غري مسلم بدخول إنسان غري مسلم إىل جزيرة العرب؟ وال ألي اسطول 
 حبارها وخلجاا؟



 

 

٢٥٩٩ 

ملن ال حيكم ) احلكومة الشرعية أو الرئيس الشرعي(كيف نقول  .٦٤
  ينقلب علينا كما انقلب املخلوع؟بالشرع؟ وكيف نضمن أنه إذا متكن مل

أيت؟ ومن جاء إىل هنا سرا؟ وملاذا ي) علي مملوك(هل صحيح أن  .٦٥
 جلبري أم عشقي أم من؟استقبله أهو ا

من الوزير الذي استقال بسبب قتلى جبل دخان، أو بسبب  .٦٦
حريق مستشفى جازان؟ أمل يستقل وزير داخلية غريب ملا ماتت امرأة نيجريية 

يف الترحيل؟ ولو أا كانت مواطنة الستقالت احلكومة وهي ال حتمل إقامة 
© ª  (على طريقة فنحن  ليسوا لنا بقدوة أم أن أولئك الغربيني! كلها

z } | { ~ � ( أو طريقة ]٤١:املائدة [)» ¬ ® ¯ ° ± ²
 .]٤٩:النور[ )¡ 

أليس من التهوين واالستخفاف بعقول الناس القول بأن ما  .٦٧
  مل وثيقة قليل؟ وملاذا٥٠٠.٠٠٠تسرب من الوثائق السرية قليل؟ وهل 

 تسرب الوثائق عن إيران؟
قائمون على العمل اخلريي وتقفل املكاتب اخلريية ملاذا يسجن ال .٦٨

 طاء مؤسسة الصدر الرافضي؟طالنطا، وإعر يف أمع اعطاء مركز القس كارت
ما الفرق بني أن مينع الشيوعيون يف الصني الصوم، وبني أن مينعه  .٦٩

بورقيبة يف تونس، دون أن ينكر أهل التوحيد على أحد منهما، وكيف 
 ما هو أشد من فعل أيب رقيبة، أم أن بن علي يستقبلون بن علي وقد فعل

 ؟أحد العشرة املبشرين جبدة فيجب إيواؤه
من تعبئة ماء زمزم أو بيعه مع أن " التكارنة"ملاذا متنع البلدية  .٧٠

 لترا بريالني وملا أصبح املاء معبأ لفالن ٤٠التكروين كان يعبئ ما مقدراه 
 بل على اجلرار؟ت؟ واحلة رياال العشرة لترات بعشرأصبحنا نشتري

جامعة الدول ( تأسيس ما يسمى دملاذا استبعدوا الدين عن .٧١
 واشترطوا يف تعريف العريب أن يكون مؤمنا بالعروبة، أي أن يكون )العربية



 

 

٢٦٠٠ 

قوميا؟ وهل كان فارس اخلوري وبشار وبطرس غايل إال عربا؟ وهل من 
عربية الدميقراطية أن ضم حق األكثرية وجنعل األمة الواحدة أمتني 

 إسالمية؟و
كيف نرضى أن يكون أهل اجلاهلية األوىل خريا منا يف السقاية  .٧٢

والرفادة ودفع الظلم عن أي قادم للحرم، بينما ال يستطيع أي حاج أن 
يوصل كالمه أو سالمه ألهله، إال بأن يشيد باخلدمات اجلليلة والتسهيالت، 

يس املطوفني أو اخلري ولولو كان الذين يقدموا يف احلقيقة هم أهل 
 احلكومة؟
أليست اجلزر التابعة جلزيرة العرب منها فيجب إخراج اليهود  .٧٣

دهلك وحنيش والبحرين ومن كل مكان يف حبر سقطرة ووالنصارى من 
  البصرة؟حبرالقلزم أو 
 ،ملاذا التعتيم وكتم احلقيقة؟ فيوم اجتاحت السيول شرق جدة .٧٤

 كان اإلعالم الرمسي ، اجلامعيودمرت اجلسور وأغرقت املواليد يف املستشفى
االت ينقل صور الذين يتفسحون على البحر غرب جدة ولوال أن اجلو

 فضحت األمر ملا علم به أحد؟
هل أخطأت اجلريدة اليت نشرت خطة حج العام املاضي على أا  .٧٥

 ،خطة حج هذا العام؟ أليس االنسياب هو االنسياب والنجاح هو النجاح
 دمات هي اخلدمات فما الذي تغير؟ت واخلوالتوجيهات هي التوجيها

مع أن احلجاج ال يذهبون للمشاعر إال يف أيام معدودة من السنة  .٧٦
جتد القطار خيرب، واملاء ينعدم، ودورات املياه تتسخ، والقمائم تتراكم، ترى 

 ذه املصائب يف استاد رياضي مثال؟هل تقع مثل ه
براج كما تؤجر ملاذا ال جنعل اخليام أبراجا عالية، وتؤجر األ .٧٧

 يام، إذا كان أخذ األجرة حالال؟اخل



 

 

٢٦٠١ 

أليس من االجحاف املنايف للعدل، أن تكون النجاحات يف احلج  .٧٨
، واإلخفاقات تكون من نصيب اجلنود أصحاب التوجيهاتمن نصيب 
  واملطوفني؟والشركات
كيف يسمحون ألحد من أبناء الذوات أن يسري بسيارته يف  .٧٩

 ولكن هل يفلت من ، من عقوبة الناس يف الدنياطريق املشاة؟ نعم هو يفلت
 اهللا السيما وقد دعا عليه احلجاج؟عقوبة 

تتسع ألضعاف  ملاذا حيتل بعض الناس أراضي واسعة باان .٨٠
 يف نيستأجروإمنا  بينما ال جيد كثري من احلجاج مكانا يسكنون فيه و،ذلك

 تطاعوا؟مكة إن اس
مة يف والية إذا كان وضع قرآن مكذوب مثل قرآن مسيل .٨١
 وإحراق املصحف الشريف يف والية فلوريدا ال يكفيان لقطع ،املسيسيب

ألمريكان حىت العالقات مع أمريكا فما هي اجلرمية اليت ننتظر أن يفعلها ا
 نقطع العالقة معهم؟

شيخنا الشيخ األمني الشنقيطي رمحه اهللا ملا جاء بعض الناس إىل  .٨٢
 إن اهللا تعاىل ،أعوذ باهللا:  قال،رعونهذا مستشارنا رشاد ف: املدينة وقال

، ومسع القائل ومستشاره وكل ]٩٧:هود[ ) Ó Ò Ñ Ð (: يقول
الناس ذلك، فلماذا ال يفعل العلماء كذلك؟ وهذا املستشار ملا أراد أحد 
امللوك بعد حادثة احلرم أن يويل االسالميني بعض املناصب يف الدولة قال له 

ؤالء يعملون لك يف الظاهر ويعملون هللا يف ال تفعل فه: املستشار املذكور
فهل جيب أن يكون العمل لغري اهللا حىت توافق عليه احلكومة؟ وبعض ! الباطن

يف جدة فوضعت أغطية بال جماري، مث مجع " ردك"ذرية فرعون أسس شركة 
 : أمواله وسافر إىل أمريكا وأقام هناك، وقد صدق الشاعر

   احلية إال حية ال تلد   العصا من هذه العصيةهذي
 فماذا يقول علماؤنا األجالء يف كل ذلك؟



 

 

٢٦٠٢ 

 ،أليس عجيبا أن تكون دولة العقيدة والتوحيد من دول االعتدال .٨٣
 اليت احتلت املسجد األقصى أوىل القبلتني ،وتتقدم مببادرة لالعتراف بإسرائيل

كا  وثالث احلرمني الشريفني، أم أن هذه رغبة أمريومسرى رسول اهللا 
حرقت؟ فأمريكا أسرائيل أو نعاديها مهما احتلت أو  أن حنارب إوال ميكن
 ومن أين نبعت !يضمنون هلا األمن الفيتو، وأهل التوحيد إلسرائيلتضمن 
 العربية، ومن الصحفي الذي وضعها؟املبادرة 

ملاذا امتنعت بعض اجلهات الرمسية عن إعطاء الشيخ عبدالرمحن  .٨٤
محن كثريا من فتاوى الشيخ املفيت حممد بن قاسم وابنه الشيخ حممد بن عبدالر

قارن بني ما نشره الشيخ يف حياته وما استطاع  (؟بن إبراهيم رمحه اهللا
وبعض الفتاوى أنا أعلمها شخصيا ومل أجدها يف جمموع ) املؤلفان أن جيمعاه

 ومنها فتواه يف أن البنك الزراعي ال جيوز له أخذ فائدة ربوية مقدارها ،فتاواه
ك يأخذها ألن جون كندي اشترط أال تزيد النسبة على ومع ذل% ٩

 ؟ %)١٠
ها، وحذفوا ولعبدالعزيز بن باز فقد نقحوها وعدأما فتاوى الشيخ 

ومنها فتواه عن جملة القصيم ! كذلك بعض فتاوى الشيخ عبداهللا بن محيد
 .ورده على نظام العمل والعمال

ين تغلب  قالوا إن نصارى ب،إذا كان الصحابة رضي اهللا عنهم .٨٥
 وضاعف عمر عليهم ،ليس فيهم من النصرانية إال شرب اخلمر وأكل اخلرتير

اجلزية فماذا يف نصارى أمريكا وأوربا اليوم غري ذلك سوى التعري والدياثة 
 ومزيد من حماربة اإلسالم؟

ملاذا رفض الشيخ عبداهللا بن محيد ملا كان رئيسا لس القضاء  .٨٦
 قدام قضاة أزهريني؟األعلى االقتراح احلكومي باست

ملاذا سحبوا الرقابة االعالمية على الكتب من الشيخ بن باز  .٨٧
 وأحالوها إىل وزير اإلعالم؟



 

 

٢٦٠٣ 

ملاذا ال يذكرون يف اإلعالم وال يف القنوات وال يف الصحف  .٨٨
5 6 (:  بل يقولون اآلخر أو الغري؟ أمل يقل اهللا القرآنية"كافر"لفظة 

، وأمثال ذلك ]٢:التغابن [)7 8 9 : ; > = < ? @ 
 وأيهما ، وال يكون كافراًب أحد بالقرآن وببعثة حممد كثري؟ وهل يكذِّ

 ؟أصدق أهو اإلعالم أم رسول اهللا 
 8 (:  واهللا تعاىل يقول،ملاذا منعوا الضرب وغرموا من يفعله .٨٩

 ]٣٤:النساء[ )9 : ; > = < ? 
) عليها لعشرمروا أبناءكم بالصالة لسبع واضربوهم : ( يقولوالنيب . اآلية

 وعلى هذا ،احلديث، ويأمر أولياء األمور بتعليق السوط حبيث يراه أهل البيت
كان السلف الصاحل أمجعون؟ أليس هذا هو احلق وما يقوله دعاة ما يسمى 

 التربية احلديثة أو العنف األسري هو الباطل؟
هل جيوز ألحد كائنا من كان أن يقول إننا لسنا طائفيني وال  .٩٠
ال ننتسب إىل أي مذهب؟ بلى واهللا إننا على مذهب أهل السنة وهابيني و
 وعقيدة السلف الصاحل ونفخر باإلمام ادد الشيخ حممد بن ،واجلماعة

ري ذلك  رضي من رضي وغضب من غضب، ومن كان على غ،عبدالوهاب
 فإمنا يعبر عن نفسه فقط؟

ل ملاذا نلوذ بالصمت حىت عندما يأمر الروافض يف العراق بقت .٩١
سبعة آالف سين؟ أليس العبادي واملالكي من نفس احلزب املسمى حزب 
الدعوة؟ أليس إبراهيم اجلعفري وراء تفجريات مكة اليت هي أشنع من 

بد من الكيل مبكيالني ومتابعة ما قرره   أم أنه ال؟تفجريات القديح وأا
عراق؟ وكيف اعتمادا على النسبة القدمية اليت افتعلها االجنليز يف ال" برمير"

جيعل برمير تلك القسمة ال هي حبسب املذهب وال هي حبسب القومية بل 
هم جعلها سنة وشيعة وكرد وهل الكرد إال قسم من السنة ال سيما و

 ؟يفتخرون بأن صالح الدين كردي



 

 

٢٦٠٤ 

ملاذا رفضوا استقبال الشيخ حارث بن سليمان الضاري الشمري  .٩٢
املسلمني يف العراق وشكى يل ذلك، رمحه اهللا وقد كان رئيسا هليئة علماء 

بينما يستقبلون مسري جعجع النصراين ووليد جنبالط الدرزي؟، والشيخ 
حارث يعرب عن وجهة نظر أهل السنة أو طائفة منهم فما الضري يف استقباله 
وإن قال ما هو خطأ نرده عليه وال نعمل به، أم أن ذنب الشيخ حارث أن 

 يزي؟ االجنل"ليشمان"جده ضاري قتل 
كيف يلقي الطيارون السعوديون القنابل على الفلوجة خمتلطة  .٩٣

بالصواريخ الرافضية اليت عليها صورة منر النمر؟ أليس هذا على األقل إهانة 
 إن مل يكن ؟للقضاء السعودي وأحكامه، ولوزارة العدل السعودية وحماكمها

 أم مدينة  أهي مدينة شيعيةلكة كلها حكومة وشعبا، مث الفلوجةمإهانة للم
 سنية؟

ملاذا النظرة الدونية للمرأة املسلمة إذا كانت سوداء مع اإلعجاب  .٩٤
 باملرأة الغربية الكافرة الشقراء؟واحلفاوة 
صحيح أن بشار يقتل شعبه لكن أهذه هي مشكلته أم أنه  .٩٥

نصريي حىت ولو أكرم الشعب وهزم إسرائيل وفتح القدس فرضا؟ وصحيح 
ولكنها تضطهدهم ألم سنة ال رد أم عرب أن يف إيران شعوبا مضطهدة 

 ،أو ترك أو كرد أو بلوش أو أذر بل إا لتضطهد الفارسي إذا كان سنيا
وانظر إىل سياستها يف العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين هل كانت مع 
غري الروافض؟ وما املذهب الذي تريد نشره يف آسيا وإفريقيا وملاذا ينشر 

 وجيعلون معاركهم ثأرا من أحفاد قتلة احلسني ،عة مذهبهمعلماء الشي
ويرفعون علنا شعار يا حسني يا زينب يا زهراء بينما يكون هم علماِء أهل 

 املكذوبة أو املظنونة؟ كقول هذا حركي وهذا السنة حماربة التصنيفات
داعشي وهذا خارجي، وهذا يتلقى املال من دولة أجنبية، وهذا يعمل ضمن 

 .ة جتسسية، وهذا قطيب وهذا ال بيعة له، وأمثال ذلكخلي



 

 

٢٦٠٥ 

ملاذا ال يسمحون ألئمة احلرمني أن يقولوا ما يعتقدون من احلق؟  .٩٦
وإذا ادعوا فرضا أم ميثلون وجهة نظر احلكومة فلها حق الرد عليهم، أما 

 فهذا ال جيوز علما ،منعهم أو مراقبة خطبهم أو رسم اخلطوط احلمراء هلم
 متقلبة، وقد كانوا يأمروننا يف التوعية اإلسالمية أن نوزع كتاب بأن السياسة

 !نة القادمة مينعون توزيعه وهكذاكذا مث يف الس
طلب أحد األخوة من املخالف السليماين وهو ذو منصب عال  .٩٧

 فقال له املسؤول كيف تتركون ،من أحد مسؤويل الدولة أن يضموهم لليمن
اليمن فيها فقر : فيه من فقر، فقال األخهذه النعمة وتنضمون لليمن على ما 

 فهل هو صادق يف ذلك؟. وعز وحنن يف فقر وذل
ملاذا ال حنظر الربا وكثري من دول العامل حتظره ألضراره  .٩٨
 السيما الدول االشتراكية، وأمريكا تقرر خفض الفائدة للصفر أما االقتصادية

 سلمني؟مية من غري املمن زبائن البنوك اإلسال% ٨٠بريطانيا فإن 
 فلماذا ال ،إذا كنا نفخر بإقامة شرع اهللا وحتكيم الكتاب والسنة .٩٩

 مثل ؟نرحب بالدول اليت تسعى لذلك وننشر عنها الكتب واألفالم واملقاالت
نيجريا وغامبيا وجنوب الفلبني وباكستان والسودان وتركيا وماليزيا وكثري 

 لى املرأة احملجبة؟ من يسلم وعمن الدول اإلفريقية؟ وملاذا ال نركز على
 واجلواب عليه إمنا يكون ،هناك سؤال يسأله كثري من الناس .١٠٠

من احلكومة أو من علمائها، أهذه القنوات والصحف وكل وسائل اإلعالم 
 توافق األوامر العليا أم تعصيها؟

 اللحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية وما :من حقنا أن نسأل .١٠١
� (:  املنافقني هم الذين قالواأشبه ذلك أهي من عقيدة السلف أم أن

 .]١٣:األحزاب [)¡ ¢ £ ¤ ¥
 ا يتزعمهمليشيات الرافضة اليتملاذا يسمي اإلعالميون هنا  .١٠٢

 وقوات بدر اليت يسميها أهل ، واحلشد الشيعي،العبادي وقاسم سليماين



 

 

٢٦٠٦ 

وهل هم عراقيون فعال؟ أليس ) اجليش العراقي(السنة يف العراق قوات غدر 
 يا من إقليم سيستان اإليراين؟السيستاين إيران

حنن ال نطالبهم باتباع الكتاب والسنة وهم كارهون، ولكن أال يقولون 
 وملاذا ؟كما يقول البنتاغون إن الشيعة يظلمون السنة ويبيدوم ويهجروم

 إن املقاومة العراقية إمنا هي يف احملافظات السنية، وملاذا ال "رامسفلد"قال 
ة عن عدد السنة وعدد الشيعة يف يدي إحصائيات حقيقيقدم اإلعالم السعو

 !كل احملافظات العراقية لنرى عن يقني أيهما أكثر
أمل يثبت بعد أن استهدف احلوثيون مكة املكرمة كما مسعنا  .١٠٣

 أن املعركة عقدية؟
ملاذا ال نساير ظاهر ما تقوله أمريكا واألمم املتحدة من  .١٠٤

 ونقول إن هذا العمل ،رمة دوليااستنكار أن يستخدم الروس األسلحة احمل
 اإلرهاب حمصور فقط يف املتدينني؟منهم إرهاب؟ أم أن 

من الذي استقال من وزارة الدفاع بعد أن استهدف احلوثيون  .١٠٥
جدة؟ وكيف طالبوا الرئيس العام ملدارس البنات باالستقالة بسبب مشكلة 

مما يدل على أن أهون من ذلك؟ ومل يكتفوا بإقالته، بل ألغوا الرئاسة كلها 
 . ولكن ينتظرون أي حادث لتنفيذه،األمر مبيت
 مع أخذ األجرة ممن )وقف فالن( كتابة التناقضأليس من  .١٠٦

 يسكنه؟
هـ فنانة ١٤٣٨نادرية سنة اجلملاذا اختاروا يف مهرجان  .١٠٧

 ا، وأعطوها أعلى وسام يف البالد؟سعودية تصور اآلدميني بيده
 -إن كانوا حاكموه–ازن ملاذا مل يعلنوا احلكم على مسري اخل .١٠٨

وهو أخو جهاد اخلازن، أم يشفع له أنه نصراين وليس متطرفا، وهو لص 
 .حمترف ومن مسروقاته خزانة جريدة الشرق األوسط

يف األخري أسألكم هل الدولة تسري وفق فتاواكم أم أنتم  .١٠٩
 تسريون وفق سياستها؟



 

 

٢٦٠٧ 

روا  واحذ ارفعوا سقف مطالبكم: أقول لعلمائنا األجالءاًأخري .١١٠
أن يستدرجكم أحد لقضية فرعية أو نادرة أو عرضية، كمن ال يقيم حد 
السرقة لكنه يسأل عن حكم إجراء عملية جراحية إلعادة اليد بعد قطعها، 

 ؟ةوكمن ال يقيم احلد على الزاين لكنه يسأل عن حكم معاشرة امليت
 الذي العمل راءه، حىت ما ونعرف شيء كل يف نتأمل أن ينبغيكما 

 عمل العلماء كبار هيئة إنشاء فمثال خفية سياسية أهداف له حسن هظاهر
 وإدخال الشيخ، آل وإقصاء احللف نقض املراد يكون ال لكن حسن،

 أليس علماء؟ هؤالء كل فهل وإال ،العلماء ضمن البدع وأهل اجلواسيس
  فتواه؟ يف الناس يثق ال من فيهم

  .الضرار مسجد أصحاب فعله قدمي أسلوب وذلك
 تقتضي احلاجة لكن قلته أن سبق مبا األفاضل علماءنا أذكر كما
 معركة هي وإمنا معني منكر إزالة أجل من ليست املعركة أن وهو تكراره،

 الصراع حقيقة فلتعرفوا الالدينية، والعلمانية الدين بني والتوحيد، الشرك بني
  .كافة املسلمني يرضي مث عنكم اهللا يرضي مما إنكاركم وليكن

 بقدر اإلميان حقيقة وبيان شبهة أي كشف العلماء على وجيب
 للمنافقني مساعون األمة يف فسيظل حاولوا مهما أم يعلموا وأن االستطاعة،

 ركذ الفريد اجليل ذلك إن بل القرآن، يف كما األول اجليل يف كان ذلك إذ
 وضحوأ زعما الناس بعض إميان مسى تعاىل واهللا فئتني، املنافقني يف أنه اهللا

 يزعم من ففكي ،)مسلم أنه وزعم وصام صلى وإن( بقوله الكرمي نبيه ذلك
 وأنتم كاذبة، ومقاومته باطلة عقيدته أن مع لليهود عدو أو مقاوم أنه اليوم

 من مثانية أو سبعة قتل حقيقة هو بل ياعمد يكن ومل قزمان مصري تعلمون
  .املشركني
 األقل على فليقرأوا ولناح من الفكر هلج األجالء بعلمائنا يليق وال

 برننت جرين كتبه الذي) الغريب الفكر قصة (مها العربية إىل نيمترمج كتابني
  .وولف مايكل كتبه الذي) والغضب النار(و
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 سأهلم إذا والعلماء العكس، وليس اجلماهري يقودون الذين هم والعلماء
 كل لىع مباشرة جييبوم وال إليه أرشدوهم أهم وغريه شيء عن العوام

: قال الربغوث دم عن عمر بن عبداهللا العراق أهل بعض سأل سؤال، فلما
 دم عن وتسألون  اهللا رسول بنت ابن تقتلون العراق أهل يا لكم عجبا"

  ".الربغوث
 قال الليل؟ من تقوم كم  الفارسي سلمان الناس بعض سأل وملا

 ،"ضعفك على قويت محلت أو قوتك على فيعض محلت إن أرأيت  ":سلمان
  .ختتلف الطاقات أن أي

: له قال حمرم وهو منه سقطت قملة عن  عباس ابن رجل سأل وملا
  .تبتغى ال ضالة تلك

  ".هوام العواهم": العثيمني صاحل بن حممد الشيخ قال كما والعوام
 عدم على السعودية يف املطبوعات نظام ينص أن من أجل العلماء وشأن

 وتعديل طاعتهم وجوب على نظام كل يف النص هو والواجب جترحيهم،
  .نفسه األساسي النظام مع ينسجم فتواهم، وهذا حسب األنظمة

 الدنيا هذه يف وهم الدنيوية، السلطات فوق سلطة اآلخرة وعلماء
 ،سلطة أو أو متاع لفئة ينحازون فال اإلجيايب، للحياد املثلى الصورة ميثلون
  .أمر كل يف ورسوله هللا ينحازون وإمنا

 األمة إيقاظ يف األثر أعظم هلم كان بواجبهم العلم أهل قام ذاوإ
، والظاهر بيربس يف معركة عني قطز الدين سيف أيام فعلوا امك وانتصارها،

  .جالوت
 أبطل الذي عبدالسالم بن الدين عز للشيخ مث اهللا الفضل كان وقد

  .وساملك ضوفر الصوفية ورقص الرغائب كصالة واملنكرات البدع من كثريا
 واألمر ،وضالل كفر من املخالفون يكتبه ما إنكار العلماء وعلى

 العلم أهل أن من مثال احلمد تركي يقوله ما أن وبيان ومعاقبتهم، بإسكام
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 العلم أهل بعقول استخفاف هو فيه، الناس يتبعهم ٤=١+١ قالوا لو
  .معاً ومتبعيهم

 األقوال تلك عن يردعه من جيد ال وإباحيته واستخفافه إحلاده مع وهو
  .أشد هوما  بل

 بأن علما أشخاصهم ذكر دون بالعلماء يستهزئون اليوم الدين أعداءو
" الكهنوت "بل العلماء يسموم وال نفوسهم، من العلماء عند أغلى الدين

 ،سلف ذلك يف وهلم ،"الدينية املؤسسة "بل العلماء كبار هيئة يقولون وال
x w ( الكرام باألنبياء استهزأوا بل حابةالص بقراء استهزأوا الذين أعين

~ } | { z y( ]جرواستهزأوا برسول اهللا اآليات، ]١١:احل  
 لنبيه تكفل تعاىل اهللا لكن ،]٤١:الفرقان[ )¥ ¦ § ¨ ©(: فقالوا
 يف وماذا ،]٩٥:احلجر[ )5 6 7( شرهم يكفيهم بأن اتبعه ومن

 وفقد النفس ضعف على لدلي إال االستهزاء وهل يفعل؟ أن املستهزئ إمكان
 أن الولو الناس عند هلم قيمة ال واملستهزؤون املستهزئ، وعجز احلجة

 عنهم علم ما ذراعيها هلم تفتح االلكترونية أو الورقية والصحف القنوات
 له قالت تطري أن أرادت وملا ،الفيل على توقع اليت كالبعوضة فهم أحد،

  "!استمسك"
 ومل ،)األديان مافيا( بأنكم ديةالسعو يف الناس بعض وصفكم وقد
 بإمالئها ورمبا التنفيذية السلطة محاية يف ذلك كتب بل ويؤذوه يسجنوه
بني الطغيان  حتالف( بأنه السعودية يف والدين السياسة بني التحالف ووصف

  .)الشيطانو
 حممدا أن فكتب ،قلمه اهللا عبد امللك إليه أهدى ملا بعضهم ومتادى

)( ونشرته ،حممد عقيدة نصحح أن ناألوا وآن ،هيمإبرا عقيدة صحح 
  !!سيديت جملة أيضا نشره وممن حينها الصحف
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 قريبا يسكن الذي املؤمن أن مع باريس سينما تفجري استنكرمت قد وأنتم
 ما املوقرة اهليئة تستنكر وكيف ،أصال إليها يذهب ال باريس سينما من

 باريس شرطة أن ولو ونيقول مما واحدة جثة تر مل أا مع ،فيها حيدث
 من جزء وهذا ؟كثريون لصدقها أقل أو قالت مما أكثر القتلى أن زعمت

  .الغرب يعيشها اليت اإلسالموفوبيا
 أحد قتل فلما، غريهم عن ويسكتون مة كل للمسلمني ويوجهون

 ستة آخر وقتل فيغاس، الس يف شخصا ستني املسلمني غري األمريكيني
 فريدمان اليهودي كتب ساتكس يف معمدانية كنيسة داخل شخصا وعشرين

 هذا يكون أن يعقل وال ،)أسود أو مسلما القاتل كان لو ماذا (مقالة
  .منكم أجرأ اليهودي

 اهللا أمام املسؤولني أول وأنتم بحيار الدين :األجالء املشائخ أيها
 )الوطنية نابكو( امسها شركة وهو الدين حلرب مثال لكم وألضرب ،تعاىل

 قليل والسعوديون قليل واملسلمون ،موارنة نصارى فيها الذين أكثر ةجد يف
 والكتابة الوضوء أماكن إقفال حد إىل الشركة يف الدين حرب وبلغت جدا

  .)للوضوء خمصصا ليس( عليها
 لشركةا مبىن داخل ممنوعة فالصالة تصلي أن املسلمة القلة أرادت وإذا
  .هاغري يف والصالة للوضوء مكان عن وليبحثوا
 التستر إىل حباجة املنصرون يعد ومل علنية الدين حرب أصبحت فقد

 كما "الروحيون املستشارون" باسم أو ،بولس علمهم كما اخليام بصنع
 اجلزيرة هذه إىل عساكرهم جاءت ملا تشيين وديك األب بوش مساهم

  ،.الطاهرة
 أهل سكوت املنكرات وانتشار الدين حماربة أسباب من أن واعلموا

 ،علنا اإلنكار حقه مبا كاإلسرار ،شرعي غري بأسلوب اإلنكار أو ،لعلما
 املصطفى رسوله عن تعاىل اهللا قال وقد ،ذلك يف عظيم واجب وعليكم

 الناس انصرف وإذا ،]٥٤:النور [)' ) ( * + , - . /(
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Z ] \  ( العلم أهل هلم يقول أن وجب اليوم حاهلم هو كما للدنيا
 a ̀  _ ̂   .]٨٠:القصص[ )[ 

 مرافق عليها كان اليت الغفلة على نائعلما بعض ليظ أن يصح وال
 ايتكميل جزءا يكونوا أن وال املنكرات عن يتغافلون أو ،)نوار( الرحياين
 يف خمتلفة كانت وإن ،احلكومات كل بني عليه جممع وهذا ،التنفيذية للسلطة
 اطفالعو أكرب وهو االجتماعية العوامل أهم من فالدين ،ذلك كيفية

 جممع" يسمون وقد ،"العلماء كبار هيئة" أهله يسمى فقد ،اإلنسانية
 الدينية الشؤون اتسميه وزارة دولة كل ويف مفت، دولة ولكل ،"البحوث
 ،اإلسالمية الشؤون وزارة وبعضها ،األوقاف وزارة الدول بعض ويسميها

 شأن من عندهم فليست ،وغريها واجلنسية النفط وشؤون السياسة قضايا أما
 من يعود بأن األمة تذكري األفاضل علمائنا على جيب كما ،مطلقا الدين أهل
 أن على الدعاة وحث ،بذلك أخيه على مال أو علم من فضل ذا كان

 عبش استكمال مسلم كل على وجيب ،تتعارض وال جهودهم تتوازى
 األرباع فيها تنفع ال شرسة طويلة معركة يف فنحن ،أمكن ما اإلميان
 ،األمنيات مبجرد ال بالتضحيات تنال غالية اهللا سلعة أن وبيان ،وروالكس

 ،املراحل فوق نقفز أو السفينة خنرق أن الكفر مع املعركة هذه يف اخلطأ ومن
  .قاعدون وحنن الفنت أحاديث نستدعي أو
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ا والناس إىل اهللا، لكي نتقي لفح احلضارة الغربية ال بد أن ندعو أنفسن
وعلى الدعاة واجب عظيم وهلم صفات جيب أن يتخلقوا ا، وكل ذلك 
موضح يف الكتاب والسنة أجل توضيح، ولكن ال بد أن نذكر ما نستطيع أن 

  .نذكره
 ىل اهللا ثالثإن الدعوة أ ولكل من اتبعه بني اهللا تعاىل للنيب وقد 

z y x w v } | { ~ � ¡ (، درجات
  : فقال ما خمتصرهرمحه اهللا ابن القيم ه فصلوذلك ما ،]١٢٥:النحل [)¢

  .احلكمة مع املوافق .١
  . والناسياملوعظة احلسنة مع الغافل .٢
  .اادلة باليت هي أحسن مع املخالف .٣

Q (: ومن الصفات الواجب توفرها يف املسلم البصرية، قال تعاىل  P
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R( 

  .اآلية]١٠٨:يوسف[
  : ثالث مراحلنهضة األمة وعودا إىل العقيدة الصحيحةلو
، وال بد قناعمرحلة الدعوة وهي مرحلة اجلهاد بالفكر والعلم واإل .١

  .منها مهما طالت مدا ومهما تغريت األحوال
، وتكون مرحلة إقامة احلجة وهي امتداد طبيعي للمرحلة األوىل .٢

  .بعد اليأس من استجابة املدعو
باليد وإقامة اجلهاد بالسالح ويتوج ذلك بإعادة مرحلة املقاومة  .٣

، وهذه املرحلة ضرورية لكي يكون الناس اخلالفة الراشدة واحلكم الشوري
  قوةأحرارا فيما يعتقدون ال تضغط عليهم سلطة طاغية وال تكبلهم أصفاد

  .بوليسية
 الوصول إىل إعادة يتأخروىل او ومن الطبيعي أن تطول املرحلة األ

لراشدة قرونا أو ما شاء اهللا، ومن االستعجال الذي طبع عليه البشر اخلالفة ا
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 دعوة كانت فقدالبدء بإقامة اخلالفة مثال قبل التدرج الطبيعي يف املراحل، 
بدأ باملراحل على الترتيب فدعا الكفار باملواعظ واملنطق و متدرجة النيب 

عليهم بنقض كل  وأقام احلجة ،السليم واإلقناع العقلي واستلهام الفطرة
 وأمت ذلك جبهاد الكفار وجاهدت أمته من بعده فأسقطت طواغيت ،شبهام

  .سالمي كل العامل املتحضر آنذاكاألرض يف حوايل ربع قرن وساد العدل اإل
مرحلة (وبعض األنبياء السابقني ماتوا ومل يتجاوزوا املرحلة العظيمة 

  ).النصح والبالغ
دعوة البدء بقتل املنافقني أو احلكم ب الطريق الصحيح للن تنكُّوم

 كما أن ،عليهم مقدما قبل دعوم وجهادهم بالقرآن وإقامة احلجة عليهم
 قبل أن جياهد ،من اخلطأ أن يسافر الشباب املسلم حبثا عن مواقع اجلهاد باليد

 )¦ § ¨ ©(بالقرآن الذي قال فيه مرتله سبحانه 
، وكأن دعوة الناس إىل تركها لفهم ويتركون املنكرات تنتشر خ،]٥٢:الفرقان[

  . من اجلهادتليس
 كما أنه ليس بالعنف واالغتيال، ،واألمر ليس بالصناديق والدميقراطية

وإمنا باتباع منهج األنبياء الكرام من الدعوة إىل اهللا والصرب على األذى 
 بني أيدينا غضة طرية، وحتمل املشاق، ال سيما وكتاب اهللا وسرية النيب 

عية ال ينتقم لنفسه وإمنا يغضب هللا مع الثقة املطلقة يف وعده والتوكل فالدا
  .عليه وحده

 وذلك مما ،ولست أشك حلظة يف أن ال عزة هلذه األمة بغري اجلهاد
يدفعنا إليه الغرب دفعا وهو مبكره الكبار يوقظنا دون أن يشعر، وهو بتبنيه 

 يردنا إىل ، يسمى قد كماسياسة اإلسالموفوبيا والتطرف اليميين أو الشعبوي
وحبربه الصراط املستقيم ويعلمنا كيف نقاومه وفق هذه املراحل املذكورة 

  . متيز اخلبيث من الطيب واملؤمن من املنافقوااماته يدلنا على أمهية
كما ال أشك أن جمتمعاتنا اإلسالمية قابلة لإلصالح وقادرة على التغيري 

يه، وإذا دعونا إىل اهللا حتقق لنا من ، لكن ينقصها الوعي والتوجلألفضل
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 بعض األسر -مثال- فقد اهتدى املعجزات ما مل يكن لنا يف احلسبان،
  .النصريية حىت أم ارادوا هدم ضريح حافظ األسد، وهذا خري من قتلهم

 ،ما الذين يقفزون فوق هذه املراحل أو حيرقوا ويبدأوا عكسياأ
 وهو جعل اإلسالم فزاعة وبعبعا ختاف ،يسهمون يف ما يريده الغرب حالياف

منه البشرية وتشقى بسيطرته وإن كان يف أولئك املخطئني من املغامرة 
  .والشجاعة ما يستحق التقدير

  .وقد أمر اهللا رسوله الكرمي أوال بالصفح والعفو مث أمره بقتال من يقاتله
 بيان ذلك مث أمره جبهاد الكفار واملنافقني إما وجوبا وإما استحبابا، ويف

  ".الصارم املسلول"فصل شيخ اإلسالم ابن تيمية يف 
ىل جمرد بث إن ذلك ال يعود إوحني يغلب علي التفاؤل باملستقبل ف

 املطلقه يف وعد اهللا الذي ال خيلف الثقةىل إ بل الناشئة فقط، يف نفوس الثقة
نه لو ن يظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون، وهو سبحاأ ب،امليعاد

شاء حملا الكفر من الوجود يف مثل ملح البصر أو أسرع ولكن حكمته اقتضت 
 وقد قال ألكرم اخللق النتيجة،ن يبلو بعضنا ببعض وإمنا علينا العمل وعليه أ
" واإلسالم منصور ودين اهللا غالب "فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب ،

  ولكن هل انتصرنا حنن على أنفسنا وشهواتنا؟
غي للداعية أن يكون حكيما فإذا سأله املذنب دلّه على التوبة ينب

 :واالستغفار، وقد سئل ابن اجلوزي عن الذكر واالستغفار أيهما أفضل فقال
وإذا سأله من يعلم أن "! الثوب الوسخ أحوج إىل الغسل منه إىل البخور"

  .لديه شبهة كشفها وأرشده إىل قراءة القرآن
نكرات اليوم املنكر أينما رآه، وقد أصبحت على كل مسلم أن ينكر امل

رأي فالن وعالن وإن ل تبعا فال جيوز السكوت عنها ،ملء السمع والبصر
 وقد يكونان معذورين، وقد ،علمن فقد يكونان أنكرا ومل أهل العلم،كانا من 

يكونان ضعيفني، وقد ال يعلمان املنكر، وقد يكونان أخذا بالرخصة أو قدما 
على املهم، وقد يكونان سكتا ملصلحة لديهما، وقد يكون هم عندهم األ
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غاية األمر الساكت خمطئا، وقد يكون عميال مأجورا، وقد يكون منافقا، و
ترك ما يف كتاب ربنا وسنة نبينا نعلمه فكيف نأن يكون لذلك سبب ال 

  ستنصح الرجال يف شرع اهللا كما فعلت اليهود؟نلقوله، و
م ما ال شر حال األمة ويتجتطيع أن أغينا ال أسأال يقل اإلنسان و

 فاهللا ال يكلف نفسا إال وسعها، واملهم أن يعمل على اتباعٍ وسنة ولو ،يطيق
 والعمل خري من الشكوى والقول بأن الناس ،مل يهد اهللا به إال رجال واحدا

  : وإمنا يتالوم األنتان كما قال ابن مسعود وليكن الشعار هو،فسدوا
  لليايل شتمكم ليل أجدى من  ـيف ظالم المشعة توقدوا 

أحدمها عام جتاه أمة اإلسالم، واآلخر : وال خيلط الداعية بني واجبني
  .خاص جتاه خلطائه وتالميذه

 وال ،نسان له قرابة وأصدقاء يثق م ودعوم أوجب وأجدىإوكل 
  قالوقد ، مكانةذيلدعوة يتحول إىل ا فب،ينظر إىل كون املدعو حقريا اليوم

أبو بكر (سودا حيتقره أهل مكة أعمر بن اخلطاب عن بالل الذي كان عبدا 
 وال يشك  هذا احلبشي سيدا لعمر صار، فانظر كيف)سيدنا وأعتق سيدنا

 مكةأي طالب علم أن بالال أصبحت مرتلته أعلى من مرتلة أيب سفيان سيد 
 .وقريب رسول اهللا 

 فهو خري له من البقاء على  والعاصي إذا أسلم،واملبتدع خري من الكافر
و ترك أغاين الكفر، وينبغي للدعاة اذا أصر أحد على التدخني أو مساع األ

 أن يقبلوا إسالمه مع  مع إسالمهو مشاهدة املسلسالت وأشباه ذلكأاخلتان 
  .بقائه على ذلك ويتدرجوا يف وعظه ونصحه

  هذايصبح فقد ،ن يدعوهأحد استطاع أوينبغي للمسلم دعوة كل 
ب ال تدري و قائدا، واملسلمون كالطعام الطيأو جمددا أاملدعو جماب الدعوة 

خري أم آخره، وهي  أوله كالغيث ال يدرى، وهذه األمة الربكةيف أيه تكون 
  .أكثر أهل اجلنة
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ن يتلو القرآن على الكفار واملسلمني، وأن يكون جداله أينبغي للمؤمن 
مبا دل عليه من اآليات والرباهني وإبطال للمخالفني إما بالقرآن نصاً وإما 

¯ ° ±  ( وقال له ربه ،كل الشبهات، وهكذا كان رسول اهللا 
 وبذلك ،نصار األ، وبذلك دعا مصعب بن عمري ]٤٥:ق[ )² ³

 كاد )أي اآلية (فلما مسعتها(تأثر العرب حىت قال أحدهم وكان كافراً يومها 
، وقال جلّ )بار حىت حيلف؟من أغضب اجل (: وقال األعرايب،)قليب يطري

 ويف عصرنا ،]٣٣:الفرقان[ )! " # $ % & ' )(: شأنه
ملا قرأت القرآن أحسست أنه " جيفري النج"هذا قال الربوفيسور األمريكي 

م هو الذي يقرأين مث أسلم وهللا احلمد، وإذا قال أحد أريد أن أقرأ عن اإلسال
قصر سبيل أكان صادقاً فهذا  فإن ة معانيه،فينبغي أن يعطى القرآن أو ترمج

 قال اهللا لنبيه الكرمي صلوات اهللا  قامت عليه احلجة،وإن كان كاذباً فقد
¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (وسالمه عليه 

Ä Ã( ]وقال له، ]٦:التوبة: ) B A @ ? > = < ;
P O NM L K J I H G F E D C( ]٩١:النمل-

ىل إن ولكنهم عادوا آقر وقد تعاهد قوم من كفار قريش أال يسمعوا ال،]٩٢
 ، الكتابوإنزال الرسل بإرسالقام احلجه أ، واهللا تعاىل ة التاليةمساعه يف الليل

X W V U T S R Q P O N ( :قال تعاىل
 ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y(] وقال،]٢١٣:البقرة : ) N

X W V U T S R Q P O( ]نه أ و لو ،]١٦٥:النساء
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Ë(عاقبهم قبل ذلك لقالوا 

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(] ١٣٤:طه[.  
 فإن اليهود ملا جاءوا إىل النيب ،من احلكمة إلزام اخلصم مبا يعتقد هوو
وقال تعاىل عنهم، أحاهلم إىل حكم التوراة يف الرجم : ) A @



 

 

٢٦٢٠ 

E D C B(] ن التوراة مل أ ة علىدلحد األأ وهذا ،]٤٣:املائدة
  .حترف كلها

يف القلوب من   وإزالة ما،فشيئاينبغي التدرج مع املدعوين شيئا و
 فإن اهللا تعاىل أول ما أنزل ذكر اجلنة ، والبدء باألهم قبل املهم،والأمراض األ

 ولو أنه أنزل احلالل واحلرام قبل ذلك ملا استجاب ،والنار وسورا من املفصل
الناس، كما صح عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، وبني يديك كتاب 

 .كي منه واملدين وموضوع كل منهما فتأمل امل،اهللا
وانظر ماذا فعل املصلحون يف التاريخ اإلسالمي مثل عمر بن عبد العزيز 

أال يكفي أن أباك كل يوم حييي سنة : ( الذي قال البنه عبد امللك،رمحه اهللا
  ! وكيف أنه يقرن بعض املصاحل بشيء من الدنيا ليقبلها الناس،)ومييت بدعة

 ،فسرون والفقهاء واألصوليون واملؤرخون قاطبةوانظر كيف أمجع امل
 ومع ذلك لقوا اهللا واخلمر يف بطون ،على أن أفضل الشهداء هم شهداء بدر

 ٣٦٠ صلى إىل الكعبة وفيها  ورسول اهللا ،بعضهم إذ مل تكن حرمت بعد
 ومل ينب الكعبة على قواعد إبراهيم ومل ،نه حطمها بعد الفتحإ مث ،صنما

  .لنصارى بنفسه من جزيرة العربخيرج اليهود وا
  .وملا شتم أبو ذر إسافا ونائلة كاد املشركون أن يقتلوه

فانظر كيف نقفز ونطلب ممن يف شعبه أو برملانه علمانيون قد تصل 
الشريعة، وال زالت معاهدة لوزان أن يقيم كل  % ٤٠و أ% ٥٠ىل إنسبتهم 

 ونكون ، شرقا وغربا وكيف يعاديه املخالفون،)أردغان( مثل اجلائرة تكبله
 وهل كان احنراف املسلمني دفعة واحدة ، من ضمن أعدائه-نيحنن املسلم-

وهل انتقلوا من العفة والفضيلة إىل اون والدياثة دفعة واحدة؟ وانظر كيف 
 ،ن يكون وزيراأىل اهللا حىت وهو يف السجن قبل إ دعاأن يوسف عليه السالم 

 ،]٣٩:يوسف[ )< ? @ F E D C B A( :فقال
 )× Ú Ù Ø( :وانظر كيف رت أخالقه الكفار حىت قالوا
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 وجعل رسول ، وإمنا جعل العلم واملنصب وسيلة للدعوة إىل اهللا،]٧٨:يوسف[
إن كنت إمنا تريد "  كل منصب فداء لدعوته حىت أن املشركني قالو لهاهللا 

 ذا كان اخلصم حيسب وإ،وهكذا ينبغي مع كل أحد، "امللك ملكناك علينا
 )N M L K J I H G F( :بدأنا معه بقولأنه على احلق 

  .]٢٤:سبأ[
 ويدعو إىل اهللا بالرفق ما  احلق مع من كانومن دعا إىل اهللا فليتبع

أمر تعاىل كليمه موسى عليه السالم أن يقول لعدو اهللا فرعون أمكن، فقد 
 حسن صلوات اهللا وسالمه عليه صحبة رأس النفاقأوانظر كيف ، قوال ليناً

بل قال . فنه فيهكي يك ابنه قميصه الشريف وأعطى" عبداهللا بن أيب سلول"
، وعلى ذلك يدل ظاهر بعض السلف كما روى الطربي أنه صلى عليه

  .القرآن
و نقول إن دمه هدر قبل أو نذحبه ونفجر فيه أحدا أوكيف نقتل 

سيما والشعوب غيبها النصريية والرافضة   ال،دعوته وإقامة احلجة عليه
 وكيف حنكم بردة من مل ندعه إىل اهللا، أو نسمي ،البعثيون عن اإلسالمو

مع أن الفرائض الغائبة كثرية وبعضها مقدم على ) الفريضة الغائبة(اجلهاد 
 وبعض املسلمني ال ، والصالة تركها أعظم من ترك اجلهاد،قتال الكفار

، ر واخلرتير أن اإلسالم حمصور يف ترك اخلمون ويظن،صالأيعلمون الشهادتني 
: وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن بعض النساء إذا قيل هلا صلي، قالت

  !!حىت أصري عجوزا، وبعض املسلمني ال يصلي يف اليوم إال فريضتني
 وحنن جنادهلم ،واملشركون جلهلهم يريدون اخلوارق املادية لكي يؤمنوا

ا اخلوارق فهي هينة سهلة باملنطق العقلي املبين على القرآن أو املأخوذ منه، أم
/ 0 1 2 3 ( : قال تعاىل، تعبدنا مبنهج األنبياء الكرامهعلى اهللا ولكن

ن يبلو أ فاقتضت حكمته تعاىل ]٤:الشعراء [)4 5 6 7 8 9
 .ها كل جيل، وأن تكون اآليات برهانية يرا وجمالدةةبعضنا ببعض جمادل
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 علميا يسريون ومن وسائل الدعوة الصحيحة أن نضع للدعاة برناجما
ن ندع التعصب وادعاء احتكار الصواب، ومن الربامج العملية اليوم أعليه و

 فنكون يدا واحدة على العدو ،الدعوة إىل توحيد املسلمني يف وجه أعدائهم
  . ونتبع احلق نتحاور وفيما بيننا،اخلارجي

ال  و،وأهل السنة واجلماعة يؤمنون بامليزان وأن اهللا تعاىل ال يظلم أحدا
، كما يفرقون بني ما ينايف أصل التوحيد وما ينايف ئايضيع من اإلميان شي

 وبني من يدعو غري اهللا وبني من يدعو اهللا عند قرب، وبني من كان ،كماله
 . وبني املسلم الذي يبين علي القرب،يهوديا أو نصرانيا

بأي  أما أهل الدنيا فيتعبدون لغريه ،واملؤمن ال يكون عبدا إال هللا وحده
الفريق أو (الطواغيت يسمون العبد الكبري لكن نوع من أنواع العبودية، 

، وه بعقوبات اهوا طرده من العمل، وإن عصاهم مرة واحدة عاقب)الوزير
إن (رون أحذيتهم ولسان حاهلم يقول  كما يغيويغريونه للتقاعد وإحالته

يا أو صف ، وأما العبد الصغري فيسمونه جند)ذهب عري فعري يف الرباط
  .ضابط

ع  واهللا تعاىل نو،ينبغي للمسلم أن حيرص على ما جيمع ال ما يفرق
 قسمته يف خلقه ولو شاء جلعل الناس أمة وفاوتاالختصاصات وااالت 

 وجعل املذاهب مذهبا واحدا وجعل املواهب واحدة وهكذا، ولكن ،واحدة
  .حكمته جل شأنه اقتضت غري ذلك

 كلهم على دعوة واحدة واجتهاد واحد وأن ومن احملال مجع الناس
 ولكن جيب أن تتوازى املناهج ،و حدادين مثالأو جتارا أطباء أ كلهم وايكون

 وإمنا ،وال تتعارض أو تتصادم، واختالف التنوع قوة يؤدي إىل التنافس
املشكلة يف اختالف التضاد، وينبغي االجتماع على األصل العقدي املشترك 

 وال يضرنا بعد ذلك اختالف وجهات النظر يف كيفية والضرورات اخلمس،
مامٍ أو مذهبٍ إحتقيق التوحيد، وكل نيب له شريعة ولكن دينهم واحد وكل 

صوله ونظرته الفقهية وبيئته حىت أن اإلمام أمن املذاهب األربعة وغريها له 
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 وكل واجلماعة،هل السنه أالواحد له مذهبان قدمي وجديد، ولكن كلهم من 
 ، ولكن كلهم راشدون،من اخللفاء الراشدين له اجتهاده ورأيهواحد 

وهديهم جيب اتباعه، وقد كان يف املدينة النبوية سبعة من الفقهاء املشهورين، 
واليوم جتد يف املسلمني آراء خمتلفة أو مجاعات دعوية كثرية أو باحثني 

 وال ،هاد وهكذا، وجتد يف العمل اجلهادي وحده فصائل خمتلفة االجت،كثريين
 وأال يدعي  والتفاهم،حرج يف ذلك بشرط التوازي واالتفاق يف األصول

 ختتلف ولكن كلهم واأللوانأحد احتكار احلق، وأنه وحده على صواب، 
 للتواصل، ةبشر، واللغات ختتلف ولكن كلهم يبحثون عن وسيلة جامع

ب  وحس،وإخراج الناس من السنة شديد كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا
املؤمن أن يرجح أو خيتار وال حيكم بضالل من خالفه، والصحابة رضي اهللا 

يام أىل حد التقاتل إعنهم تعددت وجهات نظرهم واجتهادام حىت وصلت 
 بينهم، وتأمل كيف عامل أمري املؤمنني املودة ولكن هذا مل يقطع حبل ة،الفتن

 بن  حسانَشةُعائ وكيف عاملت أم املؤمنني  الزبري بن العوام علي 
كانوا فهم  ، وهكذا،ثابت رضي اهللا عنهما وكيف عامل أبو بكر مسطحا

 وال جيحد بعضهم فضل ،]٢٩:الفتح[ ) * +(ثىن عليهم رم أكما 
  .بعض بل يثين عليه مبا ورد يف حقه

 وكان ،كما أثىن ابن عمر على ابن الزبري وذكر ما يعلم من حماسنه
وقد ، هما اختلفا مع إمجاع الكل على االتباعبعض التابعني يثين على اآلخر م

أفال يكون بعضنا لبعض صديقا، ولو مل : قال الشافعي رمحه اهللا ألحد خمالفيه
  نتفق يف مسألة؟

 ومبا أصلح اهللا به بني أهل ، حفاوة أمحد بالشافعي وفرحه بهومعلوم
 الرأي وأهل احلديث وماذا فعل أبو يوسف ملا زار اإلمام مالك وكيف كان

 وكيف كانت العالقة بني عبد اهللا بن  باألصمعي،اخلليل بن أمحد حيتفي
 ويف هذا العصر توسط الشيخ حممد بن إبراهيم ،املبارك والفضيل بن عياض

 على أن الشيخ حممد حنبلي والشيخ بن ،إلخراج الشيخ بن باز من السجن
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 بني  مبذهب معني، وكيف أن اختالف االجتهادات يف التفسريال يتقيدباز 
 ومل يتهم أحدمها اآلخر يف نيته ،التفسري باألثر والتفسري بالرأي غري قادحة

 دون أن ،ومقصده، وكيف كان اإلمام أمحد حيب أمحد بن نصر اخلزاعي
 وكيف كان يثين على معروف دون أن يوافقه يف يعمل مثلما عمل اخلزاعي،

يستمع خفية ، و ويعرف قدر بشر احلايف مع أن بشرا مل يتزوج،التصوف
  .للحارث احملاسيب

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا حيب احلسن بن صاحل بن حي مع ميل 
 يف مواطن كثرية على ثىن النيب أ وقبل ذلك ،احلسن إىل مذهب الزيدية

 وارتفعت أصواما حىت ، ومع ذلك اختلفا بني يديه،الشيخني أيب بكر وعمر
 وكيف كان رأي ابن ، اآلخر ولكن مل يبغض أحد منهما، أن يهلكااكاد

 ،"اخلالف شر" وملا صلى خلف عثمان أمت الصالة وقال ،مسعود يف القصر
يب طالب مواجهة أوكيف أن عبيدة السلماين قال ألمري املؤمنني علي بن 

 وكيف أن بعض الناس ،"رأيك يف اجلماعة أحب إلينا من رأيك يف الفرقة"
وكيف أنه ملا ! يعامل الشيخ خصومهبعد ذلك متىن أن يعامله ابن تيمية كما 

وملا ) نا مكانه فاطلبوا مين ما شئتمأ: (مات بعض خصومه قال الشيخ ألهله
قابل ملك التتار اصطف معه العلماء حىت من كان صوفيا منهم، وكيف أن 

  . خالفوهمهماالشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا كان حيترم العلماء 
قطع اللينة أو تركها بني سرا أو جهرا وأذن واهللا تعاىل أثىن على املنفق

قائمة على أصوهلا، ووعد باجلنة من قاتل وأنفق بعد الفتح ومن أنفق وقاتل 
 أثىن على من صلى الوتر قبل أن ينام وعلى من صاله يف  والرسول ،قبله

وأقر من صلى العصر مث ذهب إىل بين قريظة ومن مل يصلها إال يف . السحر
قنت قبل الركوع أو كذا من  و، صام يف السفر أو أفطربين قريظة، ومن

 فإذاهلك أىل إعد " وقال آلخرين ،دخل بعض الصحابة دار األرقمأبعده، و
  . وكلهم من السابقني األولني،"ن اهللا أظهرين فتعالأمسعت 



 

 

٢٦٢٥ 

 وإمنا جيمعها ما مساه شيخ اإلسالم ، االجتهاديةاملسائلمعها جتواألمة ال 
 فإذا اتفقنا على ذلك فال ،"احملكمات "ةخوومساه بعض اإل ،"الكليةاجلمل "

األمور  وتنوع االجتهادات وعلى ،، واختالف البيئاتيضرينا اختالف الطباع
 جاء حديث جربيل عليه الصالة والسالم يف الكلية العامة وأصول اإلميان

 .أواخر حياته 
 وإن ،ومن أهم األمور الواجبه على الدعاة احلرص على وحدة الصف

يف اجلماعة خري مما حيبه املرء  واليقني بأن ما يكرهه وجهات النظر، اختلفت
يف الفرقة، مع ضرورة التنبه إىل أن بعض الناس قد يسهم يف الفرقة وهو ال 

 فقد كان بعض ، كما حدث يف قضية أفغانستان أيام السوفيت،يشعر
راية له حل  عقيدة السلف الصاأال يعطى إال من كان علىاملخلصني يرى 

 وأن جيمع الناس له التربعات مع أن هذا يف احلقيقة يزيد من تعدد ،مستقلة
ن العقيدة الصحيحة تكون منبثقة من أخرون آ بينما يرى ،اجلماعات

 ويتربع الناس لكل حزب مبقدار متسكه ا وإذا ،األحزاب اجلهادية نفسها
ع أن الكل مظلوم  م،اجتمع عليها حزبان كان نصيبهما من التربعات أكثر
  .ه دون التجين عليهئونصرة املظلوم واجبة وإن أخطأ، ومن نصرته بيان خط

وال يعجز الدعاة عن اجلمع بني كوم خمتلفي املنظومات ومتعددي 
 وال ة،لف واألةخو وبني كوم يتباحثون فيما بينهم بروح األ،االجتاهات

  : الرسل ألمريناهللا تعاىل بعثف بالكلية،زالة املخالفات إيشترط 
  .إزالة املنكر بالكلية .١
، فأن تعود السفينة ألصحاا خمروقة خري من أن مكنأختفيفه ما  .٢

  .يأخذها امللك الظامل غصبا
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( لعداوة متفاوتةاو

 ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ §
¼ » º ¹ ̧  ¶ µ( ]ةياآل]٨٢:املائدة.  



 

 

٢٦٢٦ 

من غريه فلينتخبه من شاء  أكثر إتاحة للحريةفإذا رأى املسلمون حزبا 
 ومن تعاطف مع ،منهم مع أنه علماين ال يقيم شرع اهللا لكنه أقل ضررا

 )حزب العمال الربيطاين(وحزبه " جريمي كوربن"القضية الفلسطينية مثل 
اليساري بل رمبا كان  )احملافظني( كحزب أقل شرا ممن يقف مع الصهاينة

أهون من املعادي املنتسب إىل  وهو على أية حال ،متساحما مع املسلمني
 أذن إىل أصحابه باهلجرة إىل احلبشة ألن ملكها ال  فالنيب ،اليمني املتطرف
 ودخل مكة يف جوار املطعم بن ، مع أنه كان آنذاك نصرانيا،يظلم عنده أحد

دليال له يف " ريقطأعبد اهللا بن "عدي وقد كان مشركا، واختذ مشركا آخر 
صحيفة اجلور واحلصار والقطيعة املعلقه يف الكعبة  ااهلجرة، والذين مزقو

كانوا مشركني، ولكن عملهم خري بال شك من عمل من كتبها وعلقها 
  .وتقامسوا على الكفر

 وينصره، وهو خري من وقد كان أبو طالب على شركة حيمي النيب 
 عالم املضاد، فكان يالحق النيب سلوب اإلأأخيه أيب هلب الذي استخدم 

اق العرب، وإذا دعاهم عليه الصالة والسالم إىل اهللا نقض كالمه يف أسو
  .هما عم النيب  منوحذر الناس منه، هذا مع أن كال

 :ة احلجةقامإالفرق بني مقام الدعوة ومقام  -

الردود واملناظرات وحكم الطائفة الفالنية أو الشخص الفالين قد ال 
 من مقامات اإلميانذا مقام  وه،حيتاج إليها وقد تقيم احلجة على املخالف

والبدعة هي  ، وآخر ما نعامل به أهل الكفرخرآمر أغري أن مقام الدعوة 
 ولكن دعوم ال تسقط يف أي حال، مث يعقب ذلك ،إقامة احلجة عليهم

  .قتاهلم
 إن السعودية جيب أن تكون  كاألستاذ خالد الدخيليقول بعض الناسو

ن أريد حليفا قويا، أما أنا فأقول نعم جيب دولة قوية، ألن الواليات املتحدة ت
 مع أمريكا جيب أيضا إلغاء التحالفو  ألن اهللا يريد ذلك،تكون دولة قوية،



 

 

٢٦٢٧ 

 وال ننظر إىل ما تريده أمريكا، والعمل ملا فيه مصلحة األمة وإعالن عداوا
وال غريها، واحلل يف منتهى السهولة وهو العودة إىل اهللا وإعالن اجلهاد بكل 

واعه، وأساس ذلك اإلميان باهللا وحده والتوكل عليه وحده، مث على هذه أن
 تضطر أمريكا ذئ وحين،األمة املباركة اليت تشكل أكثر من مخس العامل
 ولن نرضى بالعبودية ، هلاللتحالف معنا ولكن وفق شروطنا حنن، فلسنا عبيداً

ي العزيز دائما، ي خملوق، وإمنا حنن عبيد هللا وحده مالك امللك القوأبدا أل
 به كان العامل عالقة فكلما كنا أقوى ،وإمنا نضعف مبقدار ضعف عالقتنا باهللا

 احندرنا عن ذلك قلت هيبتنا وأصبحنا ذه احلال املزرية، ايهابنا، ومل
 اليت تريد أن تتخلص مما ،وتكالبت علينا قوى الكفر وعلى رأسها أمريكا

دل والدميقراطية كما قال األستاذ فهد لكي نتعلم منها الع" الوهابية"تسميه 
 اهلامشي يف كتابه، واألستاذ فهد جييد الفرنسية فيجب أن العرايب احلارثي
  . وله خالص الشكر،يدعو إىل اهللا ا

هل يكون وحنن ال نفرق بني املتماثالت أو نسوي بني املتناقضات، ف
 يف وقتها يع وال يكون اللعب والتشج،االشتغال بالسهام مشغال عن الصالة

صداً عنها؟ وهل يكون القمار يف جزيرة العرب حراماً ويف الس و حراما
فيغاس حالالً، وهل تكون حروب اجلاهلية غزواً وعدواناً وثارات قبلية، بينما 

 تكون حروب أمريكا حتضراً ورقياً ونشراً للعدالة وحقوق االنسان؟
ء بعدهم من  ما جاوا السلف الصاحل علي عبقريتهم مل يذكرةئمأو

 وهذا أمر ،حياء والفيزياء واالجتماع والسياسةفلسفات ونظريات يف األ
 شيخ يردمل و ،حد يعلم الغيب إال اهللا وحدهأ ال  إذطبيعي يف كل البشر

 والليرباليةن العلمانيه أ ولو ،اإلسالم على الربوتستانتية أو على املنطق الرياضي
 ولذكروها يف ،تركوها  أيامهم ما وأمثال ذلك ظهرت يفوالوطنية والقومية

  .ةهدفهم هو الرجوع إىل الكتاب والسنة ونقض كل بدعإذ عقائدهم 
لكن القواعد الكلية موجودة والوجوب علينا متعني، وكذا من جاء 

  .كون من البدع يف عصره ما ال نعلم حنن اليومبعدنا ممن ي



 

 

٢٦٢٨ 

 ائم وقد كان الدعوة إىل اهللا هي وظيفة األنبياء الكرام وعملهم الدو
يدعو إىل اهللا أينما ذهب، وانظر إىل ما فعل يوسف عليه السالم يف السجن؟ 
فالقضية أكرب من كوا إسقاط نظام فالن أو جناح الثورة عليه أو الطمع يف 

 .الوصول للحكم كما يقولون
وأعوذ باهللا أن يتخلى املسلم عن الدعوة، أما عن اامي بأين ختليت عن 

خضراء (حت حالقا كما نشر أحدهم يف جريدة العرب الدولية الدعوة وأصب
  . أشد علي من اامي بأين أدعو على الطريقة الفالنيةهوف) الدمن

افرضوا أنين صرت حالقا فما العيب يف ذلك، وقد : وأقول لكل مفتر
كان لكل واحد من السلف مهنة يعيش منها، بل حىت األنبياء الكرام كان 

  .اط واحلداد كما تعلمونمنهم النجار واخلي
مث أما كان واجبكم أن تكتبوا للحكومة بأن تعطيين هي كما تعطي 
اليهود والنصارى واوس، أو على األقل مواطنيها من الباطنية والنخاولة 

  .والبحارنة، أم أن من حقي وحدي الشماتة ولغريي العطاء
  حالل للطري من كل جنس   أحرام على بالبله الدوح

ا ما تكتبون غري هذا االفتراء؟ أمل تسألوا أنفسكم كيف تسارع أمل جتدو
  تزعم أنه ليس من منهجها التجريحخضراء الدمن لنشره وهي اليت

هل من شرط احلالقة أن : الشخصي؟ مث إين أسألكم أسئلة يقتضيها املقام
  وهل تتعارض مع الدعوة لو حصلت؟! أمارسها بنفسي

العمل يتعارض مع ذلك؟ وأين  السعوديني على املهن ووهل حثُّ
  حقوقي املقتطعة من راتيب؟

ألجلها أعيش؟ ووكيف أترك الدعوة كما قلتم وهي روحي وحيايت 
فاتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال 

  .يظلمون



 

 

٢٦٢٩ 

 يزال ال التوبة باب أنإىل التوبة و هؤالءو أدعو نفسي ينأن على
 واحد كل يدفن حيث قبورهم يف يقولون عما ئلهمسا اهللا وأن ،مفتوحا

  اهللا؟ جييبون ماذابف شفعاء، وال جند وال أمر ويل معه ليس ،وحده منهم
وحسب القائل أنه كذب، والكذب هو الكذب من أي طرف جاء، 

  . واجلور هو اجلورالغلو هو الغلوكما أن 
وقد  ،ومن كان اليوم مرجئا مع احلكام ال تدري ماذا سيفعل م غدا

 وقال قائلهم واهللا إين أود وقع بعضهم خطاب شوال مث نكص على عقبيه،
وقد قتلوا الشيخ نادر العمراين يف ليبيا مع أنه ، رؤية فالن وفالن مصلوبني

تقبله اهللا -حاصل على أعلى الشهادات من هذه البالد ومفتيا وعاملا جليال 
 .شهيدا

اسم الردة أو باسم وهل هناك فرق بني أن يكون استحالل الدم ب
يقول ما يريد يف ل اال له وإفساحالبدعة؟ وال يصح تبين أحد جوانب الغلو 

 مع التركيز اإلعالمي على حماربة اجلانب اآلخر ،أي وسيلة إعالمية رمسية
  .مما يربر االنتقام ويزيد من اإلرهابو ،فقط، فهذا من االجحاف

 أن ينفع اهللا  ألرجو،حة وأقدم هذه النصيإنين إذ أنشر هذا املكتوب
 فقد انتهى زمن ،أهيب بكل داعية إىل اهللا أن يصدع مبا يراه من احلقو بذلك

 وأن ينشروا احلق ،وجاء وقت الصراحة والوضوح، اامالت والسكوت
 بل يف ،على املأل ال أعين يف القنوات اإلسالمية أو االت اإلسالمية وحدها

نوات الرمسية نفسها، وأن يكون تغيري املنكر اجلرائد الرمسية نفسها ويف الق
كتابة وزيارة وعن طريق تكثيف االتصال بأهله هاتفيا حىت يعلموا أن للحق 

وإذا مل ينشروا هلم  ،رجاله وللدين أهله فال يتجرأ أحد على احلق وأهله
فليزرهم الداعية ويسأهلم عن السبب يف عدم النشر وحيرجهم ويعلم أن القوم 

هم يف الواقع إال مستنقع قذر على ضفة هذا  الليرباليني ماأن  وظن،أحقر مما ي
  .النهر العظيم من األكثرية املؤمنة



 

 

٢٦٣٠ 

 وليعلموا ،وعلى الدعاة أن يصربوا على األذى كما صرب الرسل الكرام
أم كلما اجتمعوا وكثروا كان األعداء عن الفساد أعجز وأن التربية 

البد منها، السيما وقد تكاثرت الظباء على اإلسالمية اليت عاشوها هلا ضريبة 
خال (خراش، فإىل مىت يظل أهل اخلري ساكتني ويظل اجلو خاليا ألهل الفساد 

؟ وكيف  والكفر البواح حييط بنا من كل جانب،)لك اجلو فبيضي واصفري
يعلم من يوليهم أم ال ميثلون اتمع إذا مل جيد من ينكر عليه؟ وكيف 

 واحد، وكيف  شخصغريب بأمساء أو كىن كثرية مع أنهيكتب بعض أهل الت
 املغنيات  إحدى، بل إنيكتب بعضهم بأمساء نسائية إلفساد نساء املسلمني

مع أن " سارة الغامدي" كانت تغين وتتهتك باسم اللبنانيات النصرانيات
  .امسها مسر حنا
ر بعض الناس املنكر ملا كثر االتصال عليه وصار يقول ملن وقد غي

بعض الوزارات اضطرت ، ويتصلون به هذا قدميا وتعالوا بأنفسكم وانظروا
  . وبعض القنوات ألغت برناجما ملا ضج اتمع برناجمها اإلفسادي،لتأجيل

  يف كل مكان،هللا  فالقرآن واحلمد،)دار األرقم(انتهت مرحلة وقد 
لدعاة، واإلميان وهللا احلمد يف كل بيت مسلم والشعوب اإلسالمية كلها مع ا

اللهم إن لك هذه العصابة فلن (وليس يف األرض اليوم عصابة يقال عنها 
، والعدو قد كشر عن أنيابه وأهل الفساد أوىل أن يستتروا )تعبد يف األرض

 وخيفوا معاصيهم، ومن كان منهجه التربية الفردية ينبغي أن يعلم !بفسادهم
 .أا ال تعارض اإلنكار اجلماعي

م أن ينكر كل منكر بقدر استطاعته، وكثري من وجيب على املسل
وبعضهم إمنا كره الدعوة من باب العناد للسلطة، العصاة فيه خري ال نعلمه 

، كما جيب الصرب على األذى وملا رأى السلطة نفسها ضد الدعوة عاد إليها
ر املؤمنون الدعوة فليهاج  فإذا ضاقت بلد عن،إن حصل، وأرض اهللا واسعة

، وقد جاء رجل إىل  وينتهي ولكل مرحلة وقتها،استطاعواإىل أخرى إن 



 

 

٢٦٣١ 

رسول اهللا على اهلجرة فقال له  ه يابايع:  بعد فتح مكة بأخيه قائالالنيب 
  فلم البقاء يف الغلس؟.  احلديث)..مضت اهلجرة بأهلها(: النيب املصطفى 

 مل يبق جمال ]٩٤:احلجر[ ). / 0 ( :وبعد أن أنزل اهللا قوله تعاىل
 فالواجب علينا هو الصدع باحلق وإنكار املنكر حبسب ،دعوة سرالل

، استطاعتنا وإقامة احلجة على كل أحد، فمن أبصر لنفسه ومن عمي فعليها
 .ال يضر إال نفسهفومن انتكس 
 يف هذه املرحلة العصيبة االنتقال من التربية الفردية إىل التربية وينبغي

 بالكتابة على ازهافليولتربية الفردية  ومن اقتضت ظروفه استمرار ا،األممية
 إنشاء ، بينهما، ومن التربية العامة غري الكتابةوليجمعمستوى املسلمني كافة 

 وبناء ، والتحافيظ واملؤسسات التعليمية،املؤسسات اإلسالمية واخلريية
املساجد واملراكز واملعاهد وإبالغ الدعوة لكل بالد املسلمني، وتوعية األمة 

جل مناصبهم أل هلا، واحلذر من املنافقني واملتاجرين بالدين مبا يراد
 .وكراسيهم

وينبغي للمرأة املسلمة أن تقول ولو هاتفيا لكل امرأة تتربج أو ختالط 
 وإن ،يا أخيت هذا منكر فاتقي اهللا: الرجال أو تسعى للعمل وال تقر يف بيتها

  .مل تعرف املنكر عليها
 فال بدمن ،ئمة ووسيلة وليست غايةوالدعوة السرية مرحلة وليست دا
ر الدعاة أو يشتكون ، وكيف يساجلهر باحلق والصدع بإنكار املنكرات

 ولنفرض أن أحدا يوايل  يفعلها الناس عالنية وجياهرون ا؟أمورالفساد من 
 . فهل حيب املنكرات أم أنه جيب عليه إنكارها،احلكومة يف كل شيء

قائمة اليت قد تبدأ بالسماح لإلسالميني وال جتوز املشاركة يف األنظمة ال
 مع ،بتشكيل احلكومة وتنتهي بإعطائهم مقعدا يف الوزارة أو الربملان

 والقول إنه جيب على الشعب االلتفاف حول قيادة ،االعتراف بشرعية النظام
 أمام الناس فرارا وتزكيته والتحاكم لقوانينه، ،فالن واإلقرار بشرعية نظامه

  . أو اإلرهاب اليت ال فكاك منها مهما تنازل الدعاةمن مة التكفري



 

 

٢٦٣٢ 

  والتزمت أال أرد وال أنتقم لنفسي،من أساء إيلعمع أين عفوت وأنا 
أرى من الواجب   فإين بسوءأحدهم يف جملسي ألحد أن يذكر وال آذن

 بيانا للحق عامة دون ذكر األشخاص الشرعي أن أكتب عن صفات املفترين
 فإنه افون اهللا ويهدي اهللا من شاء منهم، وإالخيلهم يتقون ووإعذارا إىل اهللا لع

ا و وأخرب أن قوما إن يروا كل آية ال يؤمن،جل شأنه جعل هداية القلوب بيده
 مل تكن من الواعظني، وأن قوما معظت أوا، وأن قوما قالوا سواء علينا أ

 الفاين، جيحدون احلق بعد أن استيقنوه يف أنفسهم وأن قوما يؤثرون القليل
 بقاء املودة بينهم وبني غريهم غري أنه تعاىل جعل ألعداء  يرجونوأن قوما

الدعوة إىل اهللا يف هذا العصر مسات وصفات يعرفها العاقل، أذكر بعضها وإن 
كره من يظن أ وبعينهزلت امتنع عن ذكر أحد   وال،كان حصرها مستحيال

  :فام أمساء املفترين وهاك بعض صأنه يتقرب إيلّ بذكر
  ترك صريح الكتاب والسنة واتباع أهوائهم، أو من لبسوا عليهم من

 )1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;( : قال تعاىل،أهل العلم
  .]٣:األعراف[

 م وحدهم أصحاب العقيدة الصحيحة وأن من عداهم يدعونأ 
ال ( :عيار عندهم يف صحة العقيدة هو طاعة احلكام، وقد قال مبتدع وامل

 وقال ،)إمنا الطاعة يف املعروف( : وقال،) يف معصية اخلالقطاعة ملخلوق
لو ( النار وكان هو الذي واله عليهم عمن أمرهم عبداهللا بن حذافة بدخول

فإذا كان هذا : " قال ابن القيم تعقيبا على الواقعة،)دخلوها ما خرجوا منها
حكم من عذب نفسه طاعة لويل األمر فكيف من عذب مسلما ال جيوز 

 فهكذا فهم السلف معىن الطاعة ومن أعظم ،"به طاعة لويل األمرتعذي
واام املخالف بأنه  ،يءاالفتراء على الرب: التعذيب غري صورته املعروفة

، وكما أنه ال يؤخذ من اخلوارج إال قول بعضهم يف بعض، كذلك خارجي
  .هم، فبعضهم أعرف بقول بعضهم اآلخر ال سيما يف جمالسهم اخلاصة



 

 

٢٦٣٣ 

 مل يسمع منهم القول بأن فالنا مبتدع إال بعد أزمة اخلليج أن أحدا 
إن اجلهة اخلبيثة اليت ال "فما الذي طرأ؟ أليس هذا تصديقا ملا قال أحدهم يل 

رد على فالن فقلت معاذ اهللا أن أرد عليه فهو : مسها قالت يلا كرأريد ذ
وهو " قعفقه الوا" ومن ردوده ما مساه ،مث إن هذا القائل رد علي. "يشيخ

  . وما قال العلماء بشأنه، ولكن اهللا أراد أن يعرفه الناس،مامل أقله
 على احلكام أنفسهم، وبذلك رالزعم بأن إنكار املنكر إمنا هو إنكا 

 وحصروا املسؤولية يف احلاكم وحده، ،حصروا املنكر فيما يفعله احلكام
ه وعلى  فعلى احلاكم مسؤوليت،واألمر أعم من ذلك كما يعلمه كل عاقل

 وعلى اتمع كذلك ، وعلى ويل الفاعل مسؤوليته،الفاعل مسؤوليته
وهكذا، وهم ذا أوغروا صدور العامة على احلكام، واهللا تعاىل .. مسؤوليته

C B A @ ? > = < ; : 9 ( :يقول
J IH G F E DK O N M L 

V U T S R Q P( ]فلم حيصر سبحانه ،]٧٩-٧٨:املائدة 
  . فقطلوكهماملنكر فيما يفعله م

  أن املذكورين عمموا حكم ويل األمر على الدول اليت ال حتكم مبا
 ومل يقتصروا ، بل رمبا كانت كافرة، وختالف الدين صراحة،أنزل اهللا أصال

  . على الدولة السعودية وحدها
وهذا فيه تكذيب لدعوى السعودية أا الدولة الوحيدة اليت حتكم 

هل يريد مين " كات ستيفن"الربيطاين سابقا بشرع اهللا، وقد قال يل املغين 
علماء هؤالء أن أطيع فالنا وهو غري مسلم؟ كما أخربين من أثق فيه من 

دع !  وأن من قتل أمريكيا فعليه ديته،)بول برمير( أم أفتوا بطاعة العراق
  . حزب النور والذين وقفوا مع العبادي وحفتر

 وقبلهما كان )أبو مازن(  ويل أمر وكذا)نتنياهو(وعلى قوهلم يكون 
  !.النماردة والفراعنة



 

 

٢٦٣٤ 

  حصرهم أسلوب اإلنكار يف االسرار أو الكتابة فقط، ولذلك عدة
  :جوبةأ

أم مل يلتزموا بذلك بل أنكروا على خمالفيهم يف كتب وأشرطة وغري *
  .ذلك فكيف يدعون الناس إىل ما خيالفونه هم

  .رات العامةأم ال يفرقون بني العيوب الشخصية واملنك* 
أن هذا أسلوب جربه كثريون وثبت هلم إخفاقه، فلماذا ال يستبدلونه * 

  .عله نوعا واحدامبا هو أجدى؟ واهللا تعاىل صرف يف كتابه من الوعيد ومل جي
 ولذلك حيق !!يزعمون أن كل من خالفهم غري سلفي بل هو مبتدع* 

 بدعة قع بعد النيب إذا كان أي شيء يراه اتهدون مما و: لنا أن نسأهلم
فالسلفية بدعة، وإذا كان االجتهاد على ضوء نصوص الكتاب والسنة جائزا 

  فكيف تتهمون غريكم بالبدعة؟
 ، احلكام جتيز دساتريهم إنشاء األحزاب وتبيح حرية التظاهر بعضأن* 

 مثل دار ، وضد كل من خيالفهم من السلفيني ذلك ضدوهمومجع التربعات 
 وحزب الرشاد يف اليمن ومجاعة أنصار السنة يف ، الكويتإحياء التراث يف

  .مصر والسودان فضال عن غريهم
 وخيالفون بذلك ما تواتر عن ،أن منهجهم التعيري وليس النصيحة* 

إن كان على " :؟ فقالفيك قيل لبضعهم أتأذن لفالن أن يقول نالسلف الذي
ألف احلافظ ابن رجب  وقد ،"سبيل النصيحة فنعم وأما على سبيل التعيري فال

 فلماذا ال ينصحون ،"الفرق بني النصيحة والتعيري"رسالة يف ذلك مساها 
ويتخلون عن التعيري؟ وقد قال اهللا على لسان عبده هود عليه السالم 

 وقال عمن خيالف احلق ،]٦٨:األعراف[ )! " # $ % & ' (
  .]٧٩:األعراف[ )� ¡ ¢ £ (



 

 

٢٦٣٥ 

 بل ، ورد بعضهم على بعض،اأن السلف الصاحل خالف بعضهم بعض* 
وانظر ! قاتل بعضهم بعضا ومع ذلك مل يتهم أحد منهم خمالفه بأنه غري سلفي

  .كيف خيتلفون يف الرجل الواحد فيقول بعضهم ثقة ويقول بعضهم ضعيف
 م يبخسون الناس أشياءهم كحال قوم شعيبفهل يعقل أن ،أ 

ن خمالفيهم؟ وهم  ومن الذي ادعى العصمة م؟خمالفهم شر حمض وخطأ حمض
 !بذلك خيالفون كتاب اهللا الذي أمر بالقسط وى عن خبس الناس أشياءهم

 وى عن العنف ، الذي حث على الرفق وذكر مزاياهوخيالفون سنة النيب 
 علماء  وحيكمون حىت على وهم ال حيرمونه، والنميمة والتطفيفوعن الغيبة

، وهذا مسعته مباشرة، وقالوا إن  ضال)ابن باز(األمة األفاضل، فقد قالوا عن 
 كالطفل، وابن فوزان )ابن جربين(األلباين ال يؤخذ عنه التصحيح، وقالوا 

ف، وابن غنيمان يزكي احلزبيني، وبكر أبو زيد تراجع، وابن حليدان خمر
يدافع عن اإلخوان، وابن عثيمني يزكي جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية، 

 على الصوفية، وابن القيم صويف، كما اموا كل وابن تيمية أخطأ يف احلكم
من خيالفهم ولو كان موافقا هلم يف قضايا كثرية، فالشيخ علي حسن عبد 

، واملأريب كذاوومقبل الوادعي ضد السعودية ! كذااحلميد وسليم اهلاليل 
، أما من ال يوافقهم فهو عندهم حركي حزيب إخواين قطيب سروري كذا

  .إخل.. لسنة ليس سلفيا مبتدع ليس من أهل ا
 امواهللا تعاىل يقول للصادق ،ال يضعون أنفسهم موضع الشك أو اال 

W V U T S R Q (: املصدوق البعيد عن كل مة  P
X( ]ويقول،]٢٥:سبأ  :) ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú

é è ç æ å ä( ]ويقول]٤١:يونس ، :) ½ ¼ » º ¹ ¸
À ¿ ¾( ]٣٥:هود[.  

 اهدين يف فلسطني أن بعضهم يتمىن علنا أن ينصر اهللا اليهود على ا
ني يوهذا ما ال يفعله مسلم قط، هب أن ما ذكروه من الذنوب عند الفلسطين
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 وافرض أنه ال يكفره !حق أليس اجلهاد يكفر كل ذنب بنص الكتاب السنة
 وكيف تنسون املسجد األقصى الذي ثبت أما كان من األوىل مناصحتهم؟

يي بن حن األشرف وبكيف يكون خلفاء كعب فضله يف الكتاب والسنة، و
  ؟ أم أن ذلك طاعة لويل األمر؟أخطب أوىل عندكم من خلفاء رسول اهللا 

  م يقلبون احلقائق وحيرفون الكلم، ويقتطعون من السياق ماأ
v u t s ( :، ويشبهون قول من قاليشاؤون وحيذفون ما يشاؤون

x w( ]ووقف، أو من قال]٤٣:النساء  :)G F( 
  .ووقف ]٤:ملاعونا[

  صفات يف ليس لديهم مكان للعزمية والصدع باحلق واهللا تعاىل يقول
¨ © ª » ( : ويقول،]٥٤:املائدة[ ﴾ ¥   ¦   §   ¨﴿املؤمنني 

 الصحابة ليلة  وقد بايع النيب ،]٣٩:األحزاب[ )¬ ® ¯ ° ± ²
وهذا ". م على أن يقولوا احلق أينما كانوا وال تأخذهم يف اهللا لومة الئ،العقبة

  !عندهم تشهري وييج
  التلبيس على احلكام وغشهم وكان الواجب نصحهم وبيان احلق هلم

إن الذي ينصح لك يف دينك وخيوفك " احلسن البصري البن هبرية  قالوقد
والواجب هو النصح وليس التزيني ) آخرتك خري لك من الذي يغرك ومينيك

رسول اهللا؟ قال هللا ولكتابه  ن ياالدين النصيحة قلنا مل( والغش عمال بقوله 
وكان .  فلم يبق من املسلمني أحدا،)ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم

رحم اهللا امرءا أهدى ( :كم يقولاني، واحلحالصحابة كلهم ناصحني ال ماد
  !ليس لك أي عيب:  ولسان حال هؤالء يقول،)إيل عيويب

 م كاألمريكان الذين ترك القريب الواضح واالشتغال بالبعيد اخلفي فه
 وال يذكرون ، حبق األرمن-كما قالوا-يتحدثون عن جرمية الدولة العثمانية 

ني، ولذلك حيارب هؤالء األوهام يجرائم اليهود اليومية يف حق الفلسطين
 بل ال يتحدثون عن واإلمساعيلية،ويتركون الروافض واملتصوفة والنصريية 
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م منهم املالحدة ودعاة التغريب  وليتهم إذ سل،املسجد األقصى املبارك
والليرباليني والروافض والباطنية سلم منه أيضا دعاة التوحيد وأهل اإلصالح، 

  !فال خيصون أهل احلق باللوم والتعنيف وجيعلوم سبب البالء
 امات الباطلة فمن دعا إىل افهو عندهم داعشي خارجي يريد هللاال 

 ، ما هو أشد من ذلكل للرسول وقد قي! ه األمن واألمانؤالفتنة ويسو
كاهن وقيل شاعر وقيل مفتر وقيل صابئ  فقيل إنه جمنون وقيل ساحر وقيل

 د يريهوقيل ابن أيب كبشة، وقيل إنه مسحور وقيل إمنا يعلمه بشر وقيل إن
باء واألجداد وقالوا إم إن يتبعوا اهلدى معه يتخطفون من تغيري عقيدة اآل

 والغربيون ، الصحيحة عندهم يف ترك اتباعهأرضهم، فاألمن والعقيدة 
 وإنه شهواين وإنه كان يريد انتشال هارب،  كاردينالاليوم يقولون إنه 

 وأمثال ذلك ،العرب من الفقر وقالوا إن إرساله كوين مثل إرسال اهللا للريح
، فانظر من طريقة من يقول هو نيب للعرب خاصةمن االفتراءات، وأمثلهم 

  قدوة القوم؟
 ستحالهلم أرىب الربا فقد قال ا ) أرىب الربا االستطالة يف عرض

! " # $ % & ' ) ( * ( : وقال تعاىل،)أخيك املسلم
  .مث إمنا هو البعض مع أن اإلري فانظر كيف ى عن كث،]١٢:احلُجرات[ )+

 التلبيس على السذج باخللط بني مقام الدعوة ومقام إقامة احلجة، 
 وبني الرد على الفرق الضالة الذي قد ،ام اآلخرةوبني أحكام الدنيا وأحك

 وبني بيان العقيدة الصحيحة الذي ال يستغرق ،يستغرق أعواما بل أعمارا
ت، كما خيلطون بني مقام القول بعلم وعدل ومقام اسوى دقائق معدود

، بل ، وإذا امتدح أحد كتابا جاؤوا بكتاب آخر للمؤلف نفسهإنكار املنكر
  .ل ما ينسبونه لغريكيردون عليك من خال

 عون السنة واجلماعةم خمتلفة عن سرية إمام أهل السنة ،يدوسري 
 الذي أحيا ، بل مع املتوكل،مام أمحد ليس مع املأمون واملعتصمجلماعة اإلوا



 

 

٢٦٣٨ 

، السنة وقمع البدعة وألزم اليهود والنصارى بالغيار وعظم اإلمام أمحد جدا
مجع أخطاء خمالفيه من أهل السنةعلم أحد من أهل السنةكما أنه ال ي .  

 مع أن الساسة أنفسهم ،يتبعون ما تقرره السياسة دون أي اعتراض 
ب ونكث املواثيق ن بأن السياسة املعاصرة تقوم على النفاق والكذفويعتر

، فماذا يقولون مثال يف فتح دور للسينما ويف جتنيد الفتيات، والتقلب املستمر
  عتدال والتوسط عندهم؟أم يرون السكوت؟ وما هو اال

 الذين يراقبون لبحث يقولون كالما ال يقوله الصادقون من رجال ا
 بل إن احلكام ،الدعاة يف كل حركة وسكنة، ويتنصتون على كل كلمة منهم

، ويزعمون أن التحافيظ خمترقة أنفسهم يتورعون عن بعض ما يقوله هؤالء
علماء خمترقة واملساجد ووزارة الشؤون اإلسالمية خمترقة، وهيئة كبار ال

خمترقة، ومعىن ذلك أنه ليس على احلاكم إال أن يستسلم إذ ال ميكنه إلغاء 
 :، وأنا أذكر ما جرى يل واهللا على كل شيء شهيدكل ذلك

، وتشددوا جدا كانسجلت اإلدارة املختصة كل حماضرايت يف كل م
 بالناظور لروضة، وراقبويناحىت أم راقبوا أطفايل الصغار حني يذهبون 

، وكنت أسهل هلم ذلك بأن تكون أبواب املكتب من الزجاج، )الدربيل(
، وراقبوا السائق واخلادم وأمروا من كان يعمل وتنصتوا على كل مكاملايت
 .معي مبغادرة املكتب ففعل

ومع ذلك مل جيدوا لدي شيئا مما يقال، وملا قالوا إم مل جيدوا شيئا 
اإلمهال والغفلة، فال بد عندهم أن تطري العرت امهم املفرتون بالتقصري و

  .وتكون غراباً
  يفتون يف كل قضية ولو بغري علم ومن ذلك أن بعض االخوة من

اجلزائر استفتوهم بشأن القتال بني احلكومة والغالة فأفتوهم أن يقاتلوا مع 
وكان األجدر م الدعوة إىل االصالح بني املتقاتلني وكف اليد ! احلكومة

  . وإحالة السائل إىل أهل العلملقتال أو السكوتعن ا
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  خيالفون منهج األنبياء يف الدعوة، فليس لديهم لني وال حكمة بل
 واهللا تعاىل أمر عبده موسى عليه السالم أن خياطب أعىت ،تشنج واام وطعن

 )z y x } | { ~ � ( :الطغاة ومدعي األلوهية فرعون بقوله
، وخليل ]٩٦:املؤمنون[ )_ ` : )b a وقال لنبيه حممد ،]٤٤:طه[

 )S R Q P( :الرمحن عليه السالم عدل عن تكذيب من قال
  . إىل إلزامه حبجة أخرى]٢٥٨:البقرة[

 الذين اختذوا أحبارهم نيستنصحون الرجال يف دين اهللا فهم يشبهو 
ورهبام أربابا من دون اهللا، ورمبا لبسوا على أحد مث اتبعوه، وقد ذكر 

مة، فلما أن أشعب الطماع أوهم الصبيان أن يف البيت الفالين وليخباريون اإل
إذا قال العلماء غري ما يريدون كما قال الشيخ ، أما ذهبوا إىل البيت اتبعهم

  .، وال بد من جترحيهم واامهمبكر بن عبد اهللا أبو زيد فكالمهم مردود
 وبعضهم حيتسب ودعا غريه إىل ذلك،  ،بعضهم جاسوس بالفعل
 : وهو تعاىل قد ى عن التجسس بكل صوره فقال، وجتسسه عند اهللاغيبته

إن من : "، وقال بعض السلف]١٢:احلُجرات[ ﴾2 1 0 / . -﴿
، فكيف ال يكون من الدعاة من هو جاسوس شعر أو "الورع ما يكرهه اهللا

  .مل يشعر
 احملكمة بأن فالن برئ غضبوا  إذا قضت اجلهات املختصة أو حكمت

  أنومل حيدث!  وكل من بلغوا عنه جمرمبكل من خالفهم مذنوتأملوا، إذ 
بعض رجال األمن ال جتد شفعوا يف حمبوس أو دفعوا الظلم عن مظلوم، و

  .، بل حبرقون كتبهم ويرموا مع الزبالةيوزعون كتبهم وال يؤيدون أقواهلم
  يفرحون إذا أخطأ أحد الدعاة ويعدون ذلك معصية فهم حيبون أن

  .، ولو رجع املخطئ عن خطئه مل يرجعوا هم عن التشهري بهىليعصى اهللا تعا
 مل يفهمه ولكنه حيسد الناس على  بعضهم يعلم أن اهللا فهم الدعاة ما

  ما آتاهم اهللا من فضله 



 

 

٢٦٤٠ 

  واجلهاد إمنا هو ضد الفرق القدمية فقط، ،طاعة احلكامالدين عندهم 
 فال ينكرون ندهم،ومن رد على فلسفة حديثة فهو يدعو لفقه الواقع احملرم ع

 ينكرون من رد على ليربايل يف قناة أو وإمنا ،على من رد على جهمي مثال
 . عندهمصحيفة، وإذا كان ويل األمر هو الذي واله فيجب السكوت عنه

  ،ورمبا اعتمدوا على الطبعات األوىل من كتاب له طبعات متأخرة
و على كتاب  أوقدموا املتشابه يف مرة واحدة على احملكم آالف املرات،

صاحبه يف طور مراجعته، وأسوأ من ذلك منهجهم يف التعامل مع النصوص، 
 يأتونك حبديث يف احلج، وحني يتكلمون عن فحني يتكلمون يف احلجاب

  .اإلميان يأتونك حبديث يف الشفاعة، وهكذا
 ون بقوله ملال يع: )احلديث املعروف وأن اهللا سائل ،)كلكم راع 

 احلكام وبيان أن اهللا سائلهم صح وكان األوىل م ن،كل راع عما استرعاه
 وعن كل جاهل مل ،وهطووه وعن كل فقري مل يعاعن كل مريض مل يد

، ونصح كل من وعن كل جائع مل يطعموه وعن كل عار مل يكسوه، همويعلِّ
 .يغتاب غريه من أهل الدعوة والعلم

 ألن ل عندهمأنه حركي معارض فال احتماب كل من خالفهم يصفون 
  .ق، وهذا من فجورهم يف اخلصومةيكون جمرد قائل باحل

 ذلك عجز وانقطاعنرمبا غرهم سكوت أهل احلق عنهم وظنوا أ ، 
شغل نفسه برد مة أنه جمنون ول بالعمل عن الرد، والنيب مع أنه اشتغال 

ملا وجد الفرصة لدعوة املشركني مث جلهادهم يف بدر وغريها، واإلعراض عن 
تثال ألمر اهللا الذي أمر باإلعراض عن اجلاهلني، ووصف املؤمنني الرد هو ام

  وأمر نبيه بأم إذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كراما،
Ù Ø × Ö Õ Ô ( :أن يصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وقال له

 Ú( ]فخروقال فيمن عفا وأصلح]٨٩:الز ،: )§ ¦ ¥( ]٤٠:الشورى[ ،



 

 

٢٦٤١ 

ا أننا ال نأمن أنفسنا إذا دافعنا عنها، وال نريد أن خنفف عن املفترين كم
  .ذنوم، وهلذا كان مذهيب الدائم أال يذكرهم أحد يف جملسي قط

 وقد شبه ابن ،هم ال يبحثون إال عن اخلطأ الذي ال ينجو منه أحد 
 .ة رمحه اهللا فاعل ذلك بالذباب الذي ال يقع إال على العقريتيم

 ومل جيدوا خطأ افتروا على من شاؤوا ما مل يقل ومحلوا  حبثواإذا 
  .كالمه على أسوأ احملامل

  يؤمنون باحلدود اليت وضعها سايكس وبيكو وبالشعارات املسماة
ر التبليغي جاءنا فكويقولون إن الفكر اإلخواين جاءنا من مصر وال" وطنية"

 تعاىل أخرب أن  واهللا،اخل. ..ر اجلهادي جاءنا من أفغانستانفكمن اهلند وال
 ويرد الباطل أو جاء، أي مصدر  من وأن احلق يقبله املؤمن،املؤمنني إخوة

  ! أو من ذي قرىبكان وطنيا اخلطأ ولو
  كالمنا صواب "خيالفون ما اشتهر عن السلف الصاحل من قوهلم

  . ويزكون أنفسهم وأقواهلم،"حيتمل اخلطأ وكالم غرينا خطأ حيتمل الصواب
 مع أن النيب ،مل اخلبث ولو بلغ ألف قلةاملاء عندهم حي إذا ( : قال

، فكل من دعا إىل اهللا أو أمر مبعروف وى )ملاء قلتني مل حيمل اخلبثابلغ 
 يف عن منكر متهم عندهم وال يغفرون له أي ذنب وال حيتملون منه أي خطأ

  .نظرهم
 خوان من خطأ فإن سياسة خلفان ضالل  يف منهج اإلنمهما يك

 وال يتبعها إال املنافقون، واهللا علنية ألهل الدين،وة فيها اوالعد ،واحنراف
!! ]١٥٢:األنعام[ )98: ; > = <( : وقال،تعاىل أمرنا بالعدل

 اليت تقول إن ، اخللفانيةبني السياسة القرآنية والسياسة ال يفصلونوهم 
بتهمة االنتماء ) حزب اإلصالح(مثال، أو ) محاس( وتعادي اجلهاد إرهاب؟

   أم أنه سلفي عندكم؟ فإىل أي عقيدة ينتمي خلفان؟،خوانلإل



 

 

٢٦٤٢ 

  هم يتفقون مع داعش ومع االخوان يف كثري من الصفات اليت ليس
 وهكذا انقلب السحر على الساحر وعاد الكذب على !هذا موضعها

 .الكاذب
  هم خيدمون دون أن يشعروا اخلطة األمريكية يف ضرب اإلسالم

عتدل، كما خيدمون الليرباليني الذين ينشرون عندهم باإلسالم امل) الوهايب(
  .األكاذيب عن الدعاة يف القنوات والصحف واملواقع

 طلب منهم البيان ملا أخطأنا فيه وال أبأن   عنهماحلديثختم أو
  . يكتبون امساءهم إن شاءوا

وأنا أنصح اإلخوة الدعاة بالعدل واالعتدال، وأوصيهم بالتوسط وترك 
الطائفة   النقيض، وال يكونوا مثل هؤالء وال مثل من النقيض إىلاجلنوح

، وهم جمموعة ال عالقة هلا باإلخوان املسلمني، وإمنا )إخوان بريدة(املسماة 
 بقية من إخوان من طاع اهللا كما يقال، أو من مجاعة جهيمان، واهللا هم

 وفهد الدخيل وتركي الذايدي ومشاري النقيدان منصور ومنهمتعاىل أعلم، 
 يكفرون كانوا أن وبعد وذهابا جيئة غلو وهم ،احلميد وعبداحلكيم العبيد
 احلكومة ويؤيدون خلفان لضاحي تابعني أصبحوا بالعلماء ويتهكمون الدولة

  .للجهاد ألداء أعداء أصبحوا الفغانستان ذهبوا أن وبعد وخيدموا
 املسلمني يدعون أصبحوا العلم أهل كتب حيرقون كانوا أن وبعد

 على النار إطالق يستحلون كانوا أن وبعد ،دين كل أهل عم للتسامح
  بأسطوانات الغاز وحمالت الفيديوالنسائية اجلمعيات وإحراق الدشوش
  .اتمع يف الفساد دعاة أكرب من أصبحوا

 إىل خاصة نظرة هلم كما للتصوف أقرب الزهد عن خاص فهم وهلم
 حصرها نستطيع ال بغرائ وهلم  ويرمسون لذلك خرائط ساذجة،علم الفلك،

 أهل أم مع ،بنسلفاينا يف النصرانية األميشيني فرقة إليهم الفرق وأقرب هنا
 مديري أصبحوا السحر من عندهم احلديثة الوسائل تكان أن وبعد توحيد
لب عليهم ختطى بعضهم حاجز ا وبعد أن كان الفقر هو الغ!ومراكز قنوات



 

 

٢٦٤٣ 

بوا على الفساد، دع أمالكهم يف  وهؤالء أوىل أن حياس!املائة مليون ريال
  .لندن وديب

  . أصلحهم اهللاواقتفى أثرهم بعض الناس مثل أمحد بن قاسم الغامدي
 من كثري وعلى  يف احلالنيوالتوسط االعتدال هو عندهم ودواملفق

  .أعداؤها يعتمد الصحوة عن آرائهم
أحببت فأسرفت : "وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها ألخيها عبد الرمحن

  ". أبغضت فأسرفتمث
وعلى الداعية أن يدعو إىل اهللا برفق ولني، وتدبر أخي الداعية كيف 
خاطب اهللا موسى عليه السالم وكيف أجاب أصحاب فرعون كما يف سورة 

 .طه
 يف رضاعته وصغره، هفاهللا تعاىل كلم عبده موسى وذكره بنعمه علي

خاه هارون نبيا وإجنائه له بالذهاب إىل مدين مث أجاب سؤله وجعل معه أ
وأمرمها أن يأتيا فرعون فيخاطباه بالقول اللني أوال لعله يتذكر أو خيشى لكن 
فرعون عاند وحتدامها وسأل موسى عن رما فأجابه موسى إنه اهللا الذي 
أعطى كل شيء خلقه مث هدى وهدايته معلومة لدى الناس ال سيما من يعلم 

زاجل، ويف ذلك تلميح أن هجرة الطيور واألفاعي ويستخدم احلمام ال
أل ، غري أن فرعون استمر يف عناده وسنأرسلهما هلداية املسكني فرعو

  .موسى وهارون عن القرون األوىل
وملا كانت املسألة غيبية وال حتتاج اهلداية إىل معلومات تارخيية عن 

 وعدال إىل ما ]٥٢:طه[ )" # $(: األمم اخلالية واحلضارة املنقرضة قال
مل النبات الذي هو يراه الفالح والراعي فضال عن امللك، وهو عاهو مشاهد 

حياء، وهو الذي ينبت يف األرض بإذن اهللا إذا أنزل عليها أدىن درجات األ
نعم إذا شاء تعاىل أجدبت فيظنها اإلنسان ميتة هامدة حىت إذا أراد . الغيث

ج يج سبحانه إحياءها أنزل عليها الغيث فاهتزت وربت وأنبتت من كل زو
  إحياء،، والرسالة إمنا هيثار رمحتهذا هو رب العاملني، وهذه آياته وآفه



 

 

٢٦٤٤ 

وجيحدون نعمته ويدعي بعضهم األلوهية؟ على اهللا فكيف يستكرب الكفار 
ورمبا أنكر بعضهم وجوده أصالً، وظن املسكني أنه خملوق من غري خالق؟ 

  . يؤمر وال ينهىوأنه خلق عبثاً ويترك سدى ال!! وأنه جاء للحياة صدفة
وهكذا خيدم العلم اإلميان ومن ذلك علوم الكيمياء والفيزياء واألحياء 

 للداعية من والزراعة والتربة وغريها، فهي كلها علوم توحيدية مساعدة البد
  .معرفتها ولو إمجاالً، وهي تقوي حجة الداعية وتساندها

ند مدعي األلوهية وتدبر كيف أن اهللا أمرمها أن خياطبا هذا الكافر املعا
بالقول اللني الذي فسره بعض السلف بأنه خماطبته بكنيته، ليكون ذلك أوقع 

دع الفجور يف -يف نفسه، وأقرب هلدايته، وقارن هذا مبا يفعله بعض الناس 
 وانظر إىل التلقيب بألقاب ال يرتضيها املخاطب بل هي من النبز -اخلصومة

تكلم عن االخوان مثال وخمالفتهم كقول بعضهم إذا . الذي ى اهللا عنه
 مع إمكانه إبداء وجهة نظره ونقدهم )اإلخوان املفلسني(أو ) خوجنيةاإل(

وبيان أخطائهم بدون نبز، وقد رد اهللا تعاىل يف القرآن على أيب هلب واليهود 
ومساهم كذلك وعلى هذا درج السلف كالدارمي واإلمام أمحد مث شيخ 

نا هذا رد الشيخ عبدالعزيز بن باز على القومية اإلسالم ابن تيمية، ويف عصر
ومل يسمهم القوجمية مثال كما أن الشيخ صاحل الفوزان رد على كتاب احلالل 

 ففي إمكان الراد أن ،"الكلب العاوي"واحلرام للقرضاوي دون أن يسميه 
 أو تسمية ،ز السقاف بالسخافبنن نبز الكوثري مثال بالعلقمي أو يرد دو
أوالد ( كما ميكننا نقض مذهب الرافضة دون تسميتهم ،)زعراأل(األزهر 

أوالد ( ونقض كالم الليرباليني والتغريبيني دون أن نسميهم ،)املتعة
  .وأمثال ذلك) الراقصات

' ) ( * (ىل وصف نبيه الكرمي وصحبه بأم واهللا تعا
وإمنا عكس !  فلم الشدة على املؤمنني ممن سلم منه الكفار،]٢٩:الفتح[ )+



 

 

٢٦٤٥ 

 مذمماً، وكيف حنارب أهل اإلسالم األمساء املشركني الذين مسوا حممداً 
  وندع أهل األوثان؟

غاية ما ومن صفات الداعية الصرب وطول النفس، ومما يوجب الصرب أن 
يفعله الغرب وأذنابه هو أن يفتنوا املسلم عن دينه، ولكن اهللا تعاىل جعل 

Q P O N ( :ة الكفار وقالاملؤمن الصادق يقارن بني عذاب اهللا وفتن
\ [ Z Y X W V U T S R( ]١٠:العنكبوت[. 

سياسة وأقوى وسائلهم هو اجتثاث الدعوة وقتل أصحاا، و
االستئصال واجتثاث املشكلة من جذورها هي سياسة فرعون قدميا وترامب 

 فقد أمر فرعون بقتل كل مولود من بين إسرائيل، أما ترامب فإنه منع ،حديثا
 فهما وجهان لعملة واحدة، والعجيب أن ،سلمني إىل أمريكاهجرة امل

ومل " مثرية للجدل"اإلعالم يف بالد املسلمني يقول عن تصرحيات ترامب إا 
 ، ومع ذلك فقد ترىب موسى عليه السالم يف قصريقل إا عنصرية جاهلية

فرعون وانتشر اإلسالم يف أمريكا، فهذا الدين كلما ترك امتد، وكلما 
  . اشتدحورب

أخطأ فرعون يف حكمه باالستئصال وكان أجدى : وقال أحد العلماء
عثهم إىل كهنة تللفرعونية أن يبين لبين إسرائيل مدارس ويضع هلم مناهج ويب

  !الفراعنة
ومن صفات الداعية أنه ليس معارضا سياسيا كما يزعمون، وهو مع 

كم، والداعية عدم ترشيح نفسه ال يرشح للبالء أحد يعمل لكي يصل إىل احل
 وال ،من تصحيح اإلميان والعقيدةيعرف مبن يبدأ يف دعوته إذ ال بد أوال 

يصح جتازوها إىل غريها وال اشتراط شيء مل يشترطه اهللا ورسوله 
كاالستحالل مثال، فاهللا تعاىل مل خيربنا عما يف قلوب أصحاب السبت وإمنا 

 .أخربنا أم اعتدوا



 

 

٢٦٤٦ 

ليات كما نرى عند اليهود، وال هو دعوى ليس اإلسالم التزاما بالشكو
اليت يدعيها املسلم والكافر ! تلوكها األلسن كدعوى صحة العقيدة والتوحيد

 .واملنافق، ولكن األعمال هي اليت تصدق ذلك أو تكذبه
 " # $ % & ' ) ( * + , - (: قال تعاىل

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 D C B A @ ? > = < ; :

M L K J I H G F E Q P O N 
W V U T S R(] ١٧٧:البقرة[.  

ال ينفع " :قال عمر ، الدين قول وعمل وليس شعارا بال تنفيذو
 ."تكلم حبق ال نفاذ له

ومما تبتلى به الدعوة وال بد منه أن بعض الناس ال يفهم مقصدها 
 أو يتجاهل مقصدها ويفهمها بأا معارضة تريد احلكم أو بأن هلا ،وغرضها

  :أهدافا أخرى
فقد قالت قريش أليب طالب إن كان ابن أخيك يريد امللك ملكناه 

  .اخل… علينا، وإن كان يريد النساء زوجناه أمجل نسائنا
تم نإن ك :لربيعة بن عامر" رستم"وقال القائد العام جليوش كسرى 

 وإن كنتم ،معشر العرب إمنا تشكون الظلم ولينا عليكم ملكا يعدل بينكم
  !اخل االحتماالت الكسروية. .متشكون اجلوع أعطيناك

ال شيء مما  ": بساطه حبربتهمزقولكن ربعي بن عامر رد عليه بعد أن 
ذكرت، ولكن اهللا ابتعثنا لنخرج الناس من عبودية العباد إىل عبودية اهللا 
وحده ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة ومن جور األديان إىل عدل 

  ."اإلسالم
م دعاة، أما حنن فنسكت ونزعم أننا وكان الصحابة والفاحتون كله

  ! هلمتابعون



 

 

٢٦٤٧ 

ليس من ضعف اإلميان أو الغش يف الديانات الذي هو أعظم الغش وأ
 وبدعته، بينما حنن ال ندعو ىل دينهإ اليهودي أو النصراين أو املتبدع يدعوأن 

مت يف هذه البالد سنوات طويلة مل يكلمين ق قال أحد الغربيني أإىل احلق؟
  !سالماإل أحد عن

ومن التهم اليت يلوكها أعداء الدعوة أن الدعاة إىل اهللا خيرجون على 
كل األنبياء اموا باخلروج على العرف العادات االجتماعية املوروثة، مع أن 

! " (: ، قال تعاىل االجتماعي الذي كان عليه اآلباء واألجدادواإلرث
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ #

 5( ]خربد أن   فمن كان سائرا يف طريق األنبياء الكرام فال،]٢٣:فالز
  .يتهم بذلك

أترغب عن ملة عبد "وعلى ذلك اعتمد املشركون يف قوهلم أليب طالب 
  ".املطلب؟
ليس طريق الدعوة مفروشا بالورود، وإال الدعاه املنافقون ولكنه و

ه ن أعتقدييأس وي حمفوف باألذى والبالء، وقد ينتكس بعض األتباع أو
كن النصر آت وال بد ل وهذا من العجلة الطبيعية فينا معشر بين آدم و،بذكُ

  .ولن خيلف اهللا وعده
ال تقولوا أيها الدعاة حنن مذنبون فكلنا ذلك الرجل، ال متنعنا ذنوبنا و

من أن ندعو الناس ونتواصى باحلق ونتواصى بالصرب، ولو أننا ال ندعو إىل 
ملا دعونا إليه أبدا، ولكن جنعل من الدعوة إىل اهللا حىت نتخلص من الذنوب 

  .حو ا سيئاتنامناهللا كفارة لذنوبنا وحسنة 
 بعد أن قاتلوا ،"اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم"وإمنا قال اهللا ألهل بدر 

  .يف بدر
 )' ) ( * + , - . /(  وأنزل اهللا على رسوله

  . بعد صلح احلديبية]٢:الفتح[



 

 

٢٦٤٨ 

 وتضعوا الدين يف قفص االام فأصحاب وال تقفوا موقف الدفاع
ن و واملغضوب عليهم والضال،الصراط املستقيم دائما يف موقع اهلجوم

 وكل من كتب أو ،واملالحدة هم الذين ينبغي أن يكونوا يف موقع الدفاع
يف قناة أو صحيفة أو موقع أو شبكة أو خطبة وجب الرد : قال غري احلق

نتهى زمن السلبية القاتلة اليت ربانا عليها عليه بكل وسيلة مستطاعة، فقد ا
 وجاء دور الصراحة ،بعض الذين يقدسون األباطرة واألحبار والرهبان

  األمنيأنسى أبدا كيف قفز الشيخ حممد والصدع باحلق وإنكار املنكر، وال
W V U T (الشنقيطي رمحه اهللا من سورة الفرقان ليعود إىل آية 

X( ]ي حيضر الدرس  وذلك ملا قيل له إن الذ، من سورة احلج]٤١:احلج
 فأعلنوا الدعوة يف كل مكان وال يقتصر ذلك على ،عندك هو امللك فالن

   .على سنته أن يكون محلة التصاريح بل جيب على كل متبع لرسوله 
  ولكن،قناع عقلي أو نقص يف احلجةإليست قضية وقضية الدعوة 

 وقد قال اهللا تعاىل عن ق أنفسهم،احل  ولو استيقنت يف أناس معانديناملشكلة
± ² ( : وقال،]٢٥:األنعام[ )Ê É È Ç Æ Å Ä(هذا الصنف 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ã( ]جرم ]١٥-١٤:احلألصروا على اجلحود أخرجوا من النار ولو أ 

© ª ( : وقال تعاىل لعبده ورسوله ،]٢٨:األنعام [)* + , - . /(
± ° ̄  وقد أراهم اهللا انشقاق ،]٣٣:األنعام[) » ¬ ® 

، مث إن  ووصف هلم بيت املقدس فلم يؤمنوا، أبصارنا حممدالقمر فقالوا سحر
  .املشكلة أن أكثر الناس يؤثر العاجل على اآلجل

وهكذا كل من رته دنيا الغرب، أو غرته مناصب احلكام، أو سحرته 
 !أموال األعداء، وبعضهم يعطونه اجلنسية فيكون بوقا هلم

نبغي للداعية أال يتوقف عن الدعوة إىل اهللا ومل مل جيد إال السجان أو وي
أحدا من أقربائه أو معارفه، ولكل إنسان أقرباء وأصدقاء وال يكلف اهللا 



 

 

٢٦٤٩ 

ف ذه األمة املباركة؟ وما أتاح اهللا من الوسائل كينفسها إال وسعها، ف
  .احلديثة اليت جتعل كلمة الداعية تبلغ آفاق الدنيا

 ل تنقصنا القيادة فقط؟ ه-

كثريا ما يقول اإلسالميون إن الذي ينقص املسلمني هو قائد كصالح 
قتله الزعماء العرب،  وأ العتقله  الدينالدين وهذا خطأ ولو عاد فينا صالح

. فال خيرج القائد إال من أمة جماهدة ناهضة! واموه باإلرهاب والتطرف
 انظر : قال له أحد الدعاة من القصيمورحم اهللا الشيخ عبداهللا بن محيد الذي

يا شيخ ما فعل اخلميين فلماذا ال تفعل أنت مثل فعله؟ فقال الشيخ أنتم لستم 
 !مثل أتباع اخلميين ولو أنين قمت بأمر لتركتموين وحدي

 دائما يبدأ من واإلصالح ،فاألمة شرط لوجود القائد وليس العكس
  . وليس من القمة،القاعدة

ة الصديق يوم الردة، إذ مة كعزمم لنهضتنا بعزويوم أن نقوإمنا حنتاج ال
دة كما حتدث عنها الشيخ سعيد حوى رال شك أن يف العامل االسالمي اليوم 

ل يوم الفتنة، نبمام أمحد بن ح وقفة صادقة هللا كوقفة اإلوإىلغفر اهللا لنا وله، 
ذه هل فعلى كل مسلم أن يقتدي داهم، وليس ،أولئك الذين هداهم اهللا

املهمة العظيمة إال شرط واحد يسري على من يسره اهللا له وهو أن يسترخص 
 § ¨ © ª » (املؤمن نفسه يف ذات اهللا ويبيعها له وحده 

  .]١١١:التوبة[ )¬ ®
وهذا أمر يدركه العامة اجلهال الذين إذا ذكر عندهم كبار العلماء 

  !". أحدكما عند: قالوا
  من خصائص بعض القبائل، به النيب  مبا أخربينبغي للدعاة االهتمام

 أن اإلميان يأرز بني املسجدين، ويقول  فقد أخرب النيب ،قبيلة حربك
خوانية إن أول هجرة كانت من تأسيس سعد بن مثيب املؤرخون للهجر اإل

  .١٣١٠احلريب سنة 
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 على ته أم أشد أم االهتمام بقبيلة متيم فقد أخرب النيب كما ينبغي
بارك اهللا فيها اليت نسى فضائل أهل اليمن وفضائل األرض ن الدجال، وال

خياركم يف اإلسالم خياركم يف اجلاهلية ( :وبكلمة جامعة قال ) الشام(
لو ( : النيب ا قال عنهماليت كما ينبغي االهتمام ببالد فارس ،)إذا فقهوا

بيلة  وهكذا كل أرض أو ق،)كان اإلميان معلقا بالثريا لناله رجال من فارس
 كالعراق وأفغانستان يهاا العدوأو أمة ورد فيها ما يفضلها أو هلا خصائص 

 .وتركيا
 والقوة العلمية اليت ألهل ،فريقياإ اليت لشمال املعرفيةفإذا مجعنا القوة 

 والقوة اجلهادية ،ا يف عشائر العراقم والشجاعة والكرم اللذين ملسته،مصر
نقص هذه األمة ي الشام فماذا لعقلية اليت أله والقوة ال،اليت لألتراك واألفغان

   وملاذا ال يكون النفط مع القوة التركية الصاعدة؟؟ةاملبارك
 معروفون أيضا ،كما أن أهل العراق مع ما فيهم من الكرم والشجاعة

د العلماء أن خيرج من بغداد أيام عزها فسمع أحوقد أراد بالعلم واجلرأة، 
 كيف تقول جبواز التراخي يف :عباس لقلت لهلو أدركت ابن " يقول اباحطّ

, - . / ( : واهللا تعاىل قال لعبده أيوب،االستثناء إذا حلف أحد
" إن شاء اهللا"قل :  ولو كان التراخي جائزا لقال له،]٤٤:ص [)0 1 2

  !!ال أخرج من بلد يرد فيه حطاب على ابن عباس: فعاد العامل وقال
 إذ مجع اهللا ،دوهم يف أي ميدانعلى أن أهل اإلسالم كافة يغلبون ع

@ C B A (للمسلمني اد من كل أطرافه وأعطاهم قوة احلجة 
 F E D(] ١٤١:النساء[.  

ه على ما تتميز به ويف هذا العصر وفق اهللا الشيخ عبداهللا القرعاوي فدلّ
 ،قبائل املخالف السليماين من ذكاء فطري وحدة يف احلفظ ونبوغ يف الفهم

اء ولو مل خيرج الشيخ القرعاوي منها إال الشيخ حافظ فأخرج منهم علم
  .احلكمي يرمحهما اهللا لكفاه



 

 

٢٦٥١ 

واهللا تعاىل فضل بعض النبيني وبعض األمكنة وبعض األزمنة وبعض 
وال يزال أهل الشام معروفني بالفطنة والقدرة على ، القبائل على بعض

  . وهكذاباحلكمة، مشهورين اليمن وأهل ،االختراع
 فكان أكثر مترمجيها من  الفطريةمريكا هذه اخلصائصوقد أدركت أ

سرائيل فكان وزير دفاعها من العراق إ كما أدركت ذلك ،فريقياإبالد مشال 
  .غالبا

وهذه اخلصائص نستفيد منها وال تكفي وحدها، إذ ال بد معها من 
 أول هذه األمة بالزهد جناإمنا واإلخالص هللا وقوة اإلميان والزهد يف الدنيا، 

اليقني كما يف احلديث الشريف وال يصلح آخرها إال مبا صلح به أوهلا كما و
 سنة اهللا الثابتة، فالبد لنا من العودة إىل  هيتلك. قال االمام مالك رمحه اهللا

كون األمة املصطفاة نالتوحيد والزهد يف الدنيا واجلهاد يف سبيل اهللا وبذلك 
  .اتباة

اإلميان باهللا ول وقوة اليقني، ومن أهم شروط الداعية صدق التوك
يقتضي منا التحرر من أغالل احلضارة الغربية، وذلك والتوكل عليه وحده 

فادة الكاملة من  ماديتها وجفافها وجحيمها، مع اإلوالتخلص التام من
سيما التفوق التقين، واحملاسبة والشورى  جتارا النافعة أو علومها احملايدة، ال

 ،بداء الرأيإم واحملكوم والتنظيم اإلداري اجليد، وحرية واملساواة بني احلاك
 اجيب أن نرتقي إليهو ،وأمثال ذلك من الفضائل اليت هي أصال من ديننا

وننفي عنه غلو الغالني وانتحال املبطلني وتلبيسات املنافقني، وخداع 
 .ذالءاملشعوذين ونظريات املرتابني وفلسفات املتهوكني وتبعية األ

فئة أو حركة أو حكومة بل جيب أن  تعصب حلزب أووال يصح ال
 وأن نكرم املتقني ، من الكتاب والسنةهنعامل كل أحد حبسب قربه أو بعد

 ونؤدي حق كل ، أي فئة كانوا ونبعد ارمني من أي فئة كانوا أيضامن
 ومن ذلك حمبة ، كما أمر اهللا ورسوله،مسلم أو معاهد أو صاحب حق إليه

  .وحمض النصح هلم مهما أساءوا إلينااخلري لكل الناس 
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 للتراث الشعيب وإمنا تصفية له مما فلكوريةالقضية ليست جمرد دراسة و
علق به من الشوائب واحملدثات، وال هي نوع من االنتربولوجيا الثقافية كما 

 ،تسمى بل عودة صادقة إىل اهللا وتصحيح كل وضع ليوافق شرعه وهداه
وبذلك نشهد أن ال إله إال اهللا وأن . الطالعفنحن ندرس لنقوم ال رد ا

  .حممدا رسول اهللا عن حق وحقيقة
 :مب يفرح الداعية

 فاهللا تعاىل أشد فرحا بتوبة العاصي،ينبغي للداعية أن يفرح بتوبة و
 كان يفرح مبن هدى ن وجد دابته بعد أن يئس أن يراها، والنيب ممالتائب 

 : يقول للعباس وعمر ،لعرباهللا مثل دوس وثقيف وكثري من قبائل ا
 ومل خيالف يف ذلك أحد ،)سالم اخلطابإواهللا إلسالمك عندي خري من (

 حىت ظهرت مرجئة هذا الزمان فيأتيهم الرجل ويقول إنه ،من املسلمني
 فيقولون له كذبت أنت من ، وتشهد بذلك أعماله وأقواله من قبل،سلفي

ه التهمة على قول عدو أو  واعتمدوا يف هذ،مجاعة كذا وتعتقد كذا وكذا
، أو جمهول، وقد شهد أهل الكتاب بأن واش أو متهم أو سيء الظن

 وهم ال يعلمون،  العاصي ورمبا تاباملشركني أهدى من الذين آمنوا سبيال،
 ا ويبينوا له احلق ويكلو،ولو صح قوهلم لكان قائل ذلك جديرا أن ينصحوه

G F E D C (كلي الربا  كما قال تعاىل عن آ،أمره باطنا إىل اهللا
H(] وقال ،]٢٧٥:البقرة : )احلديث ويف آخره )…أمرت أن أقاتل الناس 
 وغاية ،)أمواهلم وأمرهم إىل اهللاود عصموا مين دماءهم قفإذا فعلوا ذلك ف(

األمر أن يعلم عنهم الداعية خطأ فينبهم عليه إليه مع ذكر حماسنهم 
~ z y x w v } | { ( :وفضائلهم، قال تعاىل

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �( 
 وال أصحابه وال السلف الصاحل  ومل يكن من هدي النيب ،]١٢٥:النحل[

 السيئ،التهمة والظن ب أو الغلو يف جرحه وال معاملته ،تيئيس أحد أو تثبيطه



 

 

٢٦٥٣ 

وقال خلالد بن " أشققت عن قلبه" بن زيد ألسامةه قال ن أبل ثبت عنه 
  يسأله النيب ،هره كفراحىت من فعل ما ظ" ه يصليوما يدريك لعل"الوليد 

اعدل يا "، وقد قال له أحد األعراب ما محلك على هذا؟ كما سأل حاطبا
 .ومل يعاقبه" حممد

فعلى الداعية أن يقبل من الناس عالنيتهم ويكل سرائرهم إىل اهللا وأن 
واهللا  باملسلمني، وال يعدل عن ذلك إال بيقني ال حيتمل الشك،حيسن الظن 

م كثريا من الظنيأمر بالعدل واإلحسان وحير.  
  :جيب مراعااوإليك بعض القضايا املهمة اليت 

 أن ، جيب على كل من يدعي أن فالنا هو ويل أمر جتب طاعته-١
يرتل عليه كل النصوص من الكتاب والسنة وهدي اخللفاء الراشدين وسري 

 وال ينتقي ما يشاء ،بعض وال يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ب،السلف الصاحل
 .ويدع ما يشاء

  .مه يف كل شأنسالم أن حيكّوعلى كل من ادعى اإل
 دليله الوحيد يف جيعلهما أن ،على كل من قال أنا اتبع الكتاب والسنةو

  .كل أمر وال يبايل مبن خالفهما
 )سالم السياسيالذي يسمونه اليوم اإل(على دين اإلسالم معلوم أنه و

 الشيخ حممد بن عبدالوهاب واألمري حممد بن سعود رمحهما قام التحالف بني
اهللا وقامت الدولة السعودية األوىل، ولو أننا اتبعنا بعض التصنيفات املعاصرة 

 حممد بن سعود إسالمويني، ولكان الشيخ واألمريلكان حممد بن عبدالوهاب 
ومل ، ية مل يتبع علماء الدولة العثمانحممد بن عبدالوهاب حركيا أو خارجيا

وكان له يف كتاب التوحيد وغريه آراء خالف ! يقل إن سالطينها والة أمر
  .فيها شيخ اإلسالم يف اسطنبول

 ليس عند املسلمني فكر وافد جيب التخلي عنه وفكر أصيل جيب -٢
 والوافد هو الباطل من أي ، بل األصيل هو احلق أينما كان،التمسك به



 

 

٢٦٥٤ 

 مع أن الذي ،كر اإلسالمي فكر وافد مسلم إن الفيقولمكان جاء، وكيف 
  ؟الفكر الغريب الوافد حقاهو يغزونا اليوم 

 ، أظلم شخصية يف تارخينا اإلسالمي هو احلجاج بن يوسف الثقفي-٣
 ،من العدل مقارنة احلجاج باملرتدين واملنافقني يف عصرنا ومع ذلك ليس

م يف بالد عال واليوم ال يكاد اإل، لسرية عمرتهومن مساوئ احلجاج كراهي
  .، بل هو على رأي احلجاجاملسلمني يذكر شيئا عن سريته

 فكذلك األئمة اددون لدينه ، دينه للعلماءورث  إذا كان النيب -٤
 حممد بن عبدالوهاب وليس واإلمام ،سالم ابن تيمية أمحد وشيخ اإلكاإلمام

يه من سالم حكرا على أمة أو طائفة أو أسرة وليس مرياثا لكل من يدعاإل
يتهم أو يلوم، وليس   وما عليك ممن يطعن أواحلق،الناس، فاتبع أيها املسلم 

ى اهللا ويقول احلق ويتبع ش بل هو من خي،العامل هو من يعينه احلاكم عاملا
كتاب اهللا، وليس قارئ القرآن هو من أقام حروفه وترك حدوده، وليس 

دون اتباع السنة  ،ث من اشتغل جبمع الطرق والتصحيح والتضعيفاحملد
  .كالم وغريهم من البدعلوالعمل ا واالستغناء ا عما أحدثه أهل ا

من بالدميقراطية كما يزعم ومنها اختيار ؤ إذا كان الغرب ي-٥
 أين املشكلة؟ أم أن ؟ختاره الشعب التركياالشعوب فلماذا ال يؤمنون مبا 

الغرب وأذنابه  يرضلم ولو حكمه العلمانيون يف اجليش تراك شعب مسلاأل
  !ومل يتآمروا عليه

الصحوة املعاصرة مل ختتطف اتمع كما يزعم أعداؤها وإمنا وضعت له 
، فهي مل تأت جبديد، األسس واملنارات وجعلت تدينه عن علم ويقني

ويسرقون البسمةو ،ف هو التغريبيون الذين يريدون حتويل املسارواملختط، 
  .ويفرضون علينا التبعية

جنادل يف جمرد املصطلح فللمسلم أن يسميها توبة أو أوبة أو وحنن ال 
 واملهم أن فضلها ال ينكر ،رجوعا إىل اهللا أو ما شاء من األمساء الصحيحة

:  رمحهما اهللابن بازحىت على العلماء أنفسهم وقد قال يل سكرتري الشيخ 
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، كان حيضر للشيخ أربعة أو مخسة فأصبح احلضور بعد الصحوة باآلالف
قد ذكر بكر بن عبد اهللا أبو زيد كيف كان احلال قبلها، وكذا الشيخ أبو و

 .عبد الرمحن بن عقيل الظاهري
ه اهللا من خطيب محوهي اليت أخرجت الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ر

  .شبه مغمور يف عنيزة إىل عامل يعرفه املسلمون كلهم
 ومسى ،ريعبدالرمحن بن عقيل الظاه وقد حتدث عن فضلها الشيخ أبو

 .)جيل االلتزام(اجليل الصاعد املتأثر ا 
 هذه الصحوة، يف املسجد احلرام قبل التراويحوأنا أذكر يوم كنا نصلي 

و الشيخ السبيل رمحهما أكنا صفني أو حنو ذلك فقط خلف الشيخ اخلليفي و
 اليوم كثريا وهللا احلمد اأصبحو مث ،اهللا، وكان رواد املساجد من الشباب قليال

  .ضاق املسجد احلرام بأدواره وتوسعته وساحاتهو
كما أن الصحوة يف السعودية ما هي إال جزء من العودة العاملية 

 .لإلسالم
اهللا هلا جماالت فتح  هناملا ضيقوا على الدعوة أم من رمحة اهللا تعاىل و

مل تكن ختطر لنا ببال، فأصبح يف إمكان الداعية أن يكتب ما يشاء هنا يف 
لعرب وهو يف بيته فيقرأه الناس يف أمريكا اجلنوبية أو الفلبني يف جزيرة ا

  .اللحظة نفسها
 ويف أيدي ، واألنظمة التابعة هلم،وهكذا أسقط يف أيدي أهل الكتاب

p o n m l k (أعداء الدعوة ممن يدعي الليربالية ولكن 
q(] ٣٠:األنفال[.   

 فيهلك من ، الناس ويصبحوا فسطاطنييزومن مصلحة الدعوة أن يتما
  .، أما األذى واالام فال بد منههلك عن بيينة وحيىي من حي عن بينة

 هو كزعم املشركني أن ،الزعم بأن فالنا يتبع مجاعة كذا أو يتبع فالناو
 املستشرقني وكثري من الغربيني اليوم أن وزعم بعض ، إمنا يعلمه بشرالنيب 
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مل تتخذه الكنيسة بابا ارب ه تعلم من أهل الكتاب وأنه قسيس النيب 
 !فابتدع دينا جديدا واختلق قرآنا كما يزعمون

   هذه الشريعة احملكمة؟م نفسه إىلاملعلِّ لماذا مل يدعف
وملاذا عجز املشركون عن معارضة شيء مما جاء به لو كان مدعيا كما 

  ؟، أليسوا هم أفصح الناس وأبلغهميزعمون
  ائد الفيل أم حبريا؟م سواء أكان قوملاذا خيتفي هذا املعلِّ

كان القرآن من صنع   لو،وملاذا ختتلف صيغة احلديث عن صيغة القرآن
  بشر؟

  .وهكذا أسئلة عقلية كثرية وكل إنسان يورد ما ال يورد غريه
ومن الضالل يف طريق الدعوة اتباع طريقة بعض الفرق املنحرفة يف 

 يرون إنكار -اخلوارجالذين هم يف احلقيقة شعبة من -فاملعتزلة ، إنكار املنكر
ن إوتبعهم يف عصرنا هذا من يقول :  وكذا الزيدية والرافضة،فياملنكر بالس

  .املسلمني مرتدون
أما أهل السنة فيحثون على الصرب والرفق ويدعون إىل اهللا باحلكمة 
واملوعظة احلسنة واادلة باليت هي أحسن، ويقولون احلق ولو كان على 

األقربني، وال يصدقون بالكذب وال خيدعهم اخلب أنفسهم أو الوالدين أو 
، وال يريدون املناصب أو الدنيا بل يصربون على وال يلدغون من جحر مرتني

  .األثرة وعل كل أذى
 وحثهم على ، األنصار بأم سوف يلقون بعده أثرةأخرب وقد 

الصرب حىت يلقوه على احلوض، وهذا حال كل من نصر الدين البد أن 
فإذا رأيت الكرباء يعطون األموال والقصور .  واحلل هو الصرب،يهيضيقوا عل

 :مام أمحد ملن شايعهم من الليرباليني وغريهم فاعلم أن األمر كما قال اإل
  ."إمنا هو طعام دون طعام ومركب دون مركب وصرب أيام قالئل"

 ]٤٨:الطور [)Õ Ô Ó Ò Ñ(واهللا تعاىل يقول لنبيه الكرمي 
  .اآلية
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 ق مع الصرب واالحتساب ال يطمعون مثل غريهم يف منصبودعاة احل
 ألعدائهم الذين إذا انتكس شاب من وال جاه، ويعلمون أن تلك إمنا هي

 جعلوه وزيرا أو مدير قناة أو مدير مركز، وال يهم الدعاة أن ،شباب الدعوة
يكون التغريبيون كاحلدأة اليت ختتطف طريقة الطبخ، واملهم عندهم هو أن 

 ).أي الشعوب(للحم بأيديهم يكون ا
بد للداعية من معرفة واقع املدعوين وأحواهلم، وقد اشترط األئمة  الو

، وكان رمحه اهللا يعرف األوقاف معرفة الواقعيف املفيت مام أمحد ومنهم اإل
قت كتب الرجال بني غفلة الصاحلني وبني من ، وفرواإلقطاعات يف البالد

ح والتعديل عارفني بأحوال الرواة يتعمدون الوضع وكان أئمة اجلر
 .وعقائدهم وتوارخيهم وبلدام

معرفة الواقع بدعة يف التاريخ هم املرجئة املعاصرونوأول من عد ، 
 الكمال ا وجعلو، هي اجلهلالسنةوبذلك وقعوا يف بدعة خطرية وجعلوا 

ر  النهاية، فهم كمن يعيل كماعيبا، ونظروا دائما إىل نقص البداية وليس إىل
.  بأنه كان جموسيا أو يعري سلمان ، أنه كان يهودياعبداهللا بن سالم 

 إىل ذلك ون ويضم،والسلفي عندهم هو العارف بالبدع القدمية وحدها
وحكّم القوانني ال الشرع اهللا ورسوله واتبع طرق الكفارمواالة من حاد ،.  

م وال  وال األنبياء عليهم السالاألمر الذي مل يكن عليه النيب 
 .الصحابة رضوان اهللا عليهم وال أحد من السلف قط

ولسان حاهلم هو إذا أردت السالمة فاكفر كفرا مطلقا، أما أن تكون 
داعية وختطئ فلن تسلم منا، فمن كفر بالقرآن جعلوه عاصيا، ومن خالف 

  !!قول فالن جعلوه مبتدعا، وكل بدعة عندهم أعظم من كل معصية
 عارفا بأحوال عصره، إبراهيم عليه السالمقد كان خليل الرمحن و

ونص ابن القيم يف إعالم  والصحابة عارفني بواقع الدنيا، وكان النيب 
وا افتخر اهلدهد على سليمان عليه  على ضرورة معرفة الواقع، املوقعني
  .)أحطت مبا مل حتط به(قال فالسالم 
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 عبدالعزيز بن باز وملا أرادت هيئة كبار العلماء السعودية برئاسة الشيخ
 وأرسلت وفدا ، سألت وزارة التجارة السعوديةاملستوردةأن تفيت يف اللحوم 

  .باوإىل مصانع اللحوم يف أمريكا اجلنوبية وأور
وملا أرادت أن تفيت بشأن املهور سألت وزارة الشؤون االجتماعية 

 يف -وفقه اهللا- الشنقيطي عضو اهليئة  املختاروغريها، وقد حبث الشيخ حممد
. حكم نقل الدم وغري ذلك من األحباث اليت يقتضيها العصروأحكام اجلراحة 

  .-حفظه اهللا-كما حبث مثل ذلك الشيخ سعد الشثري
لدى حبث (وقد نصت املادة العاشرة من نظام هيئة كبار العلماء بأنه 

 تشرك يف البحث ،اهليئة قضية تتعلق بالشؤون االقتصادية أو االجتماعية اخل
ري اختيار املتخصصني ا أو أكثر من املتخصصني يف تلك العلوم وجيواحد

  إذ، وهذا حق)واستدعائهم من قبل األمن العام ورئيس إدارة البحوث معا
  .أن أهل كل فن أدرى به، والفتوى ينبغي قيامها على الواقع

اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يقوم هذا الوجود على قاعدة وقد 
فكل دعوة حق أو باطل يف التاريخ البد هلا من ضد،  ،التضادات والثنائية

وأكرم خلق اهللا على اهللا هم األنبياء واقتضت حكمته تعاىل أن يكون لكل 
قال تعاىل ،  الرجيم عدوا ألبيهم آدم عليه السالمإبليس كما كان ،منهم عدو

̧ ( :يف موضعني من كتابه  ¶ µ ́   .]٣١:الفرقان[ )³ 
 يقتلونه أو ، البد أن يكون له أعداء وكل من سار على منهج النيب

 والبد أن يعترض املأل ، ولكن كفى بربك هاديا ونصريا،يسجنونه أو يتهمونه
 عداوة فرعون وهامان دعاة احلق ال سيمااملستكربون على ما يقوله 

 يرتدي البزة ، وليس من شرط جنود فرعون أن يكونوا جيشاوجنودمها
ة من فتوى أو رأي أو حتريض أو خرب  بل كل من قدم له خدمالعسكرية،

  .فهو جندي له
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 له هم عيونه الذين يبثهم ليخربوه عن كل مولود وأكثر جنده خدمةً
ليست العربة بالتخلف املادي مع التقدم العقلي الذي ال ، ويف بين إسرائيل

  .يكون إال بالتوحيد
 وصحبه أن ال تكون يف بيوم كنف لقضاء فلم يكن يضر النيب 

 وال يظن أن فوق األلف ، أو أن بعضهم ال يفرق بني امللح والكافور،جةاحلا
وال أن كثريا منهم إمنا رأى األرز بعد فتح العراق، وال أن مساجدهم . عددا

 وال أن سيوفهم مل تكن حمالة بالذهب ،كانت مبنية من جذوع النخل
 .والفضة

  ال،ومل يكن يضرهم اجلهل خبرافات اليونان وأساطريهم وشركهم
  .سيما وقد أنزل رم عليهم الوحي املشتمل على احلق واليقني

م يعيشون يف صحارومل يكن يضر العربة بينما يعيش ب جمدي أ
أعداؤهم يف أراضٍ خصبة، وحسبهم أم كانوا سليمي الفطرة يفتخرون 
بإكرام الضيف ومحاية العرض والذب عن احملارم، عميقي الفصاحة، معتزين 

غتهم يقدمون ذلك على أي مكسب مادي، وتفرح القبيلة إذا نبغ ببيام ول
  .فيها شاعر، ويعلقون املعلقات على الكعبة الشريفة

 جوامع الكلم مث جاءت البالغة القرآنية مبا ال يستطيعه بشر، وأويت 
، وكان صلوات اهللا وسالمه عليه إذا ثلهمب اإلتيانوعجز فصحاء العرب عن 

 آمنوا وشهدوا أن ،ام ومهسات ألسنتهم وأخربهم أعلمه ربه خبلجات قلو
  .ما جاء به حق

يصدع باحلق وأن يعرض عن و  ميضي يف دعوته بأنأمر اهللا نبيه و
  .، بل هي مثل افتراءات فرعون وحزبهافتراءات املشركني اليت ال تنتهي

  .]٩٤:احلجر[ ). / 0 1 2 3 ( :قال تعاىل
  .]١٩٩:األعراف[ )K J I H G F E ( :وقال
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 سواء قاهلا أهل الكتاب أو ، خري من رد االفتراءات ودحضهافاإلعراض
املشركون أو أهل البدع أو من يسري على منهج املرجئة يف الثناء املطلق على 

 أو بذل ما يف وسعه لإلصالح لكنه ،احلاكم والذم املطلق ملن دعا إىل اهللا
  .أخطأ يف بعض املسائل مع إصابته يف أكثرها

وقد ذكرها اهللا يف كتابه لنعرفها ونصرب م الفرعونية البد منها والته
، ومن ]٤٥:البقرة[ )¡ ¢ £( :عليها، كما قال تعاىل للمؤمنني

  :ذلك
( * + ,  ( بتبديل العقيدة الصحيحة وقد قال فرعون االام .١

  .]٦٣:طه [)Ë Ê É ( وقال هو وقومه ]٢٦:غافر[ )-
 ﴾   /   0   1   2   3 .﴿ : تعكري األمن وقد قال فرعونةم .٢

  .]٢٦:غافر[
)  4 3مة املآرب واألهداف اخلفية كما قال فرعون وقومه  .٣

Ó   ﴿ : وقال فرعون،]١٢٣:األعراف[)5 6 7 8 9 : ;
×   Ö   Õ   Ô﴾ ]٧٨:يونس[!  

 )% & '(ومن هذه التهم اليت يقوهلا املشركون  .٤
 ،و اجلماعة الفالنية وهم اليوم يقولون إمنا يعلمه فالن أو فالن أ]١٠٣:النحل[

  .مهما قلت من األدلة الشرعية واستدللت به من كتاب اهللا وسنة رسوله 
أخرجوا اليهود والنصارى من " قال فإذا قال هلم أحد إن الرسول 

 قالوا هذا يريد أن ،"ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان" وقال ،"جزيرة العرب
ن نقول للدول اخلليجية  أو يريد أ،خيرج السعوديني من جزيرة العرب

  .ال بد أن يكون خطابكم خطاب كراهيةالشقيقة 
 والبدء فيها يكون باألهم ما سواها، من كل الدعوة إىل اهللا أهمو
إنك تأيت قوما من أهل ( معاذا إىل اليمن وقال له  كما بعث النيب ،فاألهم

 أن إىل" رواية  ويف،"يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهللالالكتاب ف
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" فإن هم أجابوك لذلك ": مث قال،"إىل أن يعبدوا اهللا" ورواية ،"يوحدوا اهللا
أي زكاة " خربهم أن اهللا افترض عليهم صدقةأف "،الصالة اإلميان وأي إىل

  .إىل آخر احلديث" تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"
ال إله إال اهللا  يبدأوا بشهادة أبأن يأمر قادة جيوشه وسراياه وكان 

 األخرى على أمهية تلك ، فالعقيدة قبل أركان اإلسالمكما هو صريح القرآن
من جمافاة احلكمة يف الدعوة اشتراط ما ال يعقل، كاشتراط أن األركان، و

 األتراك كل شيء وإال يفعل وكمن يريد اليوم أن ،يكون النجاشي كأيب بكر
، وملا مل يأم )ائتونا مبثل عمر(ا فليسوا على شيء، واخلوارج هم الذين قالو

ا عليهم عبد اهللا بن وهب الراسيب، وهو كما قال ابن أحد مبثل عمر، أمرو
، وحتتاج الدعوة إىل )أعرايب بوال على عقبيه ليس له صحبة وال سابقة(حزم 

  .فهم عميق وتأمل وثيق ال سيما إذا اختلطت املسائل على الناس
 ا كثري من اهلنود  يؤمنحدة الوجود اليتالتفريق بني ومثال ينبغي و

والبوذيني وكثري من املفكرين الغربيني واهلاربني من استبداد البابوية ومنهم يف 
 والتلمساين وابن  وتدين ا االحتادية كابن عريب،"أمرسونلف را"مريكا أ

  .، وبني وحدة الشهود اليت دل عليها الوحي وكالم األئمة الثقاتالفارض
أال كل شيء ما خال اهللا :  شاعر كلمة لبيداأصدق كلمة قاهل( :قال 

  ).باطل
 : احلكمنقضه لفصوصوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف رده 

 : مث قال،"ونشهد أن كل معبود سواه فإنه باطل إال وجهه الكرمي"
 هلا من نفسها شيء بل هي عدم حمض ونفي صرف وما ا سوالكائنات لي"

  ." فمنه وبهمن وجود
  ."رج السالكنيامد"وقد فصل ابن القيم ذلك يف كتابه العظيم 

بد له من التفصيل إذ ليس كل ما يقوله  وهنا نقول إن طالب احلق ال
 وال كل ما يقوله الصوفية أو ، وال كل ما تقوله الكنيسة باطل،اليهود باطل

 ،وسنة رسوله  وإمنا احلق احملض يف كتاب اهللا ،املعتزلة أو اخلوارج باطل



 

 

٢٦٦٢ 

 أن يقرأ كل ما دونوال يصح ألحد أن جيازف بالقول إن ما كتبه فالن خطأ 
ومييز بني القدمي واملتأخر منها  ،كماحملعلى من أقواله تشابه املكتبه وحيمل 

  . بال انفعال أو تشنجيف الكالم من خطأ بعلم وعدل  ماوينبه على
تيمية ملا طلب من أحد  لو فعل ذلك حبق ابن )تركي احلمد(واعتقد أن 

التخلي عنه، ولو أن منتقدي صاحب الظالل فعلوا ذلك أيضا ملا طلبوا أن 
رفع املالم عن األئمة (أنصح كل أحد أن يقرأ كتاب و ،تترك كل كتبه

  . البن رجب)الفرق بني النصيحة والتعيري( وكتاب ،ةيالبن تيم) األعالم
مه على األشخاص كاليف اجلاهل  (:بن تيميةاقال شيخ اإلسالم 

 وال يقع على ،والطوائف واملقاالت مبرتلة الذباب الذي ال يقع إال على العقر
  . اهـ" والعاقل يزن األمور مجيعا هذا وهذا،الصحيح

ومن عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم اليت دعتهم إىل تلك  ":وقال
ن أنعم األقوال حصل له العلم والرمحة فعلم احلق ورحم اخللق وكان مع الذي

 وهذه خاصة أهل ،اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
 ،" فإم يتبعون احلق ويرمحون من خالفهم باجتهادهالسنة املتبعني للرسول 

  .يف شرح االصفهانية إىل آخر كالمه النفيس وهو
م من يستحق من سلك طريق االعتدال عظّ "):منهاج السنة(وقال يف 

ويعلم  يعظم احلق ويرحم اخللق،فأحبه ووااله، وأعطى احلق حقه التعظيم و
  ."اخل..أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات

من عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم "وقال 
  ."رونأم خيطّئون وال يكفِّ

ومما ينبغي التنبيه له عند عرض مسائل العقيدة وجمادلة املخالفني أن 
مقام الدعوة ومقام إقامة احلجة، وهذان : للمسألة مقامني خمتلفني كما سبق

1 2 (املقامان جمموعان يف قوله تعاىل عن منكري االعتداء يف السبت 
 .]١٦٤:األعراف [)3 4 5



 

 

٢٦٦٣ 

حكم يف الدنيا وحكم يف اآلخر، فحكم : نيكما أن للشخص حكم
، قال سفيان الثوري الدنيا ما ظهر منه وحكم اآلخرة يعلمه احلكيم اخلبري

 ،"الناس عندنا مسلمون يف املواريث واألنكحة وال ندري ما حاهلم عند اهللا"
 أخطأ قلنا هذا الكالم خطأ لكن ال جنزم بأن قائله كافر اًدحفإذا ظهر لنا أن أ

  .أو مبتدع إال بدليل
ور يف مواضعها ومن جمافاة مينبغي للداعية أن يكون حكيما يضع األ

 إىل أهل الصفة  الفقراء إىل ترك الدنيا، فلم يذهب النيب احلكمة دعوة
 والداعية إمنا يدعو الناس إىل ترك الذنوب !ويدعوهم إىل ترك الدنيا

حثهم على الصرب ويبني هلم أن اآلخرة خري، ي وإذا دعا الفقراء فل،واملعاصي
وإال فإنه جيوز هلم أن يطالبوا حبقهم من بيت املال وال يتركوه يبذره 

  .السفهاء
والداعية مهما صدقت نيته وصحت غايته ال بد أن تكون وسيلته أيضا 
صحيحة، فالغاية يف ديننا ال تربر الوسيلة مهما صحت الغاية، وال جيوز أن 

 للفساق ويقول هذا  أو يقيم هلواً،يسرق اإلنسان بيت املال ليبين مسجدا
  .حفل خريي يعود ريعه للفقراء
 ، أن يدعو الداعية الناس إىل االقالع عن ذنبومن جمافاة احلكمة أيضا

 كما إذا أمر العاصني يف مؤسسة أو ،وهو يعلم أم يرتكبون ما هو أشد منه
بنك ربوي أن يتركوا االختالط مع أن االختالط منكر ولكن الربا أعظم 

 أو أفىت تارك الصالة بأن الغش ،منه، وإذا حث ليرباليا على إعفاء حليته
  .حرام

تصر على جانب دون آخر مثل من ينكر على بعض الناس قذا اوكذا إ
استحالل الدماء وال يتكلم عن الردة والكفار، أو يعظ الناس بأن اإلسالم 

  . دين الرمحة وال يذكر أنه دين الشجاعة
 أو ،أو يتحدث عن فضائل األعمال وال يتحدث عن العقيدة واإلميان

ن وممطلقا أو ال يفصل فيه، حيصر العقيدة يف جانب منها ويترك اآلخر 



 

 

٢٦٦٤ 

  .يتحدث عن كيفيات العبادة وينسى لبها
ه أنه يوسوس للمسلم بأنه ال فائدة من لات الشيطان وتسويغومن نز

 وصرح بعض الصوفية بأنه ما أنكر املنكر أحد إال ندم، وهذا باطل ،اإلنكار
  :فاهللا تعاىل أمر بذلك، ويف اإلنكار مصلحتان

 بعد حني فكم صاحب منكر تاب ملا أنكر توبة فاعل املنكر ولو .١
 وبعضهم يرتكب املنكر ، وكل داعية له جتربته يف ذلك،عليه أهل الدين

جهال باحلكم أو بناء على فتوى ضالة بأن ما يفعله جائز أو جمرد مكروه، 
وجدوى اإلنكار ال ينكرها عاقل وهنا يف بالد احلرمني مثال ألغوا تدريس 

الناس يف مواقع التواصل االجتماعي، ولو أن أهل املوسيقى ملا ضج عليهم 
الفساد كلما أمروا مبنكر أو كتبوه أو اقترحوه تصدى هلم الشعب باإلنكار 

، ورمبا أنكرت أنت ونسيت ولكن صاحب املنكر لتقلصت املنكرات كثريا
  .تذكر إنكارك بعد حني وتاب وأنت ال تعلم

اهللا بذلك وليس علينا إقامة احلجة على فاعل املنكر، واإلعذار إىل  .٢
 فأن يفعل ، وإمنا علينا التذكري والدعوة والبيان،وال على الرسل هداية الناس

 خري من استمراء ذلك حىت يصبح املعروف ،أحد املنكر وهو يعلم أنه منكر
 يف نفسه  وتابمنكرا واملنكر معروفا، ورمبا تذكر ولو بعد حني ورمبا استغفر

º ¹ « ¼ ( :قال اهللا لسيد البشر، وقد صراروهذا خري من اإل
  .]٤٠:الرعد [)½ 

! " # $ ( :قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي عن هاتني املصلحتني
 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & %

 ويف احلالتني ، فإن مل حتصل التقوى حصل اإلعذار،]١٦٤:األعراف[ )5
  .الداعية رابح

� ¡ ( :فون احلاكم يف قولهمن التهم الباطلة اام الدعاة بأم خيالو
يترك املتطرفون اإلميان الفرعوين ، وعندهم ال يصح أن ]٢٩:غافر [)¢ £ ¤
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بطالقة  إما ألنه ال يتكلم لغة فرعون ،ويتبعون الذي هو مهني وال يكاد يبني
 أو ألنه ال يستطيع الكالم إال بصعوبة واهللا ،كما يقول الدكتور حسن ظاظا

 .أعلم
الفرعونية املثلى هي االلتفاف حول فرعون والثناء واملهم أن الطريقة 

صائبة وحكيمة وريادية عمل، ووصف قراراته بأا  عليه يف كل
ومنع الشعب من ، فيكون الناس كلهم على رأي واحد فقط، خلإ..وتارخيية

 ألنه باملعايري الفرعونية سوف يذهب ذه الطريقة ،اع موسى عليه السالمتبا
شيد، وحيدث يف األمة حالة من اخللل األمين والفتنة، املثلى واملنهج الر

  !!وينسف التالحم الوطين بني املصريني وفرعون
p o n m (فينبغي سجن صاحب الرأي اآلخر كما قال فرعون 

 t s r q(] ٢٩:الشعراء[.  
األهداف النبيلة عند هذا الشعب املخدوع هي ما كتبه التقدم ووإمنا 

ي اليونان قدميا أو الباحثني الغربيني حديثا وما  من مشركهوأمثال) هريودوت(
هنري هذا العصر يف  ومنهم ،" املصريات أو الفرعونيات باحثيسطرته أقالم

  .برستد وأمحد فخري
  :ومنهم القائل

  هرم الدهر الذي أعيا الفنا   أنا مصري بناين من بىن
  !"ت أن أكون مصريادلو مل أكن مصريا لود: "والقائل

  )!الفراعنة(مية املنتخب املصري والتقدم هو تس
 : ما حيتاج إليه الداعية-

 :حيتاج الداعية مع العلم والتقوى إىل ثالث صفات
 حسن اخللق مع الناس كافة السيما الوالدين والعفو عمن أساء إليه -١

 )¢ £ ¤ ¥ ¦ §( : قال تعاىل،كما كان رسول اهللا 
  .]٤٠:الشورى[



 

 

٢٦٦٦ 

  .]١٩٩:األعراف[) K J I H G F E ( :وقال
 باألعرايب الذي ومن حسن اخللق الرفق باملدعوين، كما ترفق النيب 

، ، وبالذي طلب منه أن يبيح له الزنابال يف املسجد وبالذي تكلم يف الصالة
  .)اذهبوا فأنتم الطلقاء: (وقال لكفار قريش

 العزمية والقوة يف احلق فالداعية ال يأخذ بالرخصة بل بالعزمية ما -٢
 :استطاع
 ); > = < ? @ ( :ال تعاىل ملوسى عليه السالمق

  .]١٤٥:األعراف[
  .]١٢:مرمي [) ! " # $( :وقال

  .]٣٥:األحقاف[ )¼ ½ ¾ ¿ : )Â Á Àوقال لبنيه حممد 
  .]٤٨:القلم [)U T S R Q P O ( :وقال

عليه السالم الذي ذهب مغاضبا ملا كذبه  وصاحب احلوت هو يونس
  .قومه ومل يصرب

 ،لما عثروا يف اخلندق على صخرة عاتيةفستبشار  واالالتفاؤل -٣
 وقال ، وبشر أصحابه بقصور مل تفتح بعد،ضرا عليه الصالة والسالم مبعوله

 ، وغري ذلك، وى سبحانه عن اليأس والقنوط،ألصحابه أبشروا وأملوا خريا
̈  © ª » ¬ ® ( :وقال § ¦ ¥ ¤

  .]٢٦٨:البقرة[ )̄ 
~ � ¡ ¢ £ } | { ( :وقال بعد مصيبة أحد

  .]١٣٩:آل عمران[ )¤ 
  .]٤٩:هود[ )z y x w v( :وقال
 )5 6 7 8 9 : ; > = < ?( :وقال

إمنا و اهللا تعاىل بإذنالنصر حاصل والبد ف ، وأمثال ذلك كثري معلوم،]٥١:غافر[
مصيبتنا أننا قد ال نعرف حقيقة النصر ورمبا تومهناه أو علقناه على أمر واهللا 



 

 

٢٦٦٧ 

 وإمنا يشتد ، وكم من حمنة كانت عاقبتها منحة،نهيريد لنا ما هو خري م
  .الظالم عند قرب بزوغ الفجر

 فإن اهللا تعاىل ، حيتقر شيئا من الطاعة أو املعصيةالينبغي للمؤمن أ -٤
امرأة من محري النار ملا غفر لبغي من بين إسرائيل ملا سقت كلباً، وأدخل 

ا مسافرين فأحضر  مثال لذلك بقوم كانو، وقد ضرب النيب اًحبست هر
هذا عودا وهذا عودا حىت أنضجوا خبزم، والنار مهما كربت إمنا تبدأ من 

، وقال ابن شرارة واحدة والسيل اجلرار إمنا هو قطرات متجمعة من املطر
 إبليس الشقاء بتركه كيف تأمن عذاب الذي كتب على"معناه القيم ما 

عصية ولكن انظر إىل ال تنظر إىل صغر امل ":؟ وقال بالل بن سعد"سجدة
  .، وكالم السلف يف ذلك كثري"عظمة من عصيت

كانت حكم كليلة ودمنه وزهديات صاحل ل اعتبارلو كان لغري الدين و
  .بن عبدالقدوس ومواعظ أيب العتاهية تغين عن الوحي

يتحدث طويال ف ،حني يستحي من دينهأنا أعجب حلال بعض الدعاة و
النتخابات، أو ينتقد املآسي االجتماعية وكأن ىل اإال يذكر اهللا وحني يدعو و

قضيتنا هي قضية الظلم والغالء وترك الدميقراطية مع أن هذه األمور واقعة 
ولكن ما هي إال أعراض للمرض األكرب الذي هو االحنراف عن دين . فعال

يف االنتخابات من تزكية للنفس وتزكية للرأس الكبري، فلم  اهللا وشرعه مع ما
ىل اهللا مباشرة وال نبايل؟ وكيف خنشى من وصمنا باإلرهاب أو ال ندعو إ

 فاسد؟املالتطرف؟ وهل نسلم من ذلك لو تنازلنا مع يف التنازل من 
 يف اجلملة، ا وإن مل تكن خري،ورمبا كان يف تلك املصائب خري من جهة

  :فمثال
 فإمنا ،عندما قلصوا صالحيات هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 إذ أن االنكار حسب ،نا إىل الطريق الصحيح دون أن يشعروانوا يردوكان
الشريعة واجب على كل مسلم، ولو أن كل مسلم أنكر املنكر واحتسب 
األجر من اهللا ألعادوا صالحيات اهليئة رغما عنهم، فعلينا األمر باملعروف 



 

 

٢٦٦٨ 

 ، وعلينا غزو أقسام الشرطةوالنهي عن املنكر وكفانا رجاءات وتوسالت
 .واملباحث وغريها وجنعلها مراكز لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

j i h g f e d (ذل فهو التوسل أما 
 k( ]٨:املنافقون[.  

 أن قناة العربية قناة حكومية تعرب عن وجهة النظر الرمسية وأنا أعتقد
 ومن شك يف ذلك ميكنه املقارنة بني مواقف القناة ،وعلى ذلك عدة شواهد

الرمسية وحيكم بنفسه، كما أطلب من كل من ظهر له شيء من واملواقف 
 وال يبايل مبن خالف احلقيقة، فهذا من النصح لكل ،ذلك أن يعلنه ويكتبه

  .مسلم ويكفينا سكوتا وجماملة
 وإن كانت على علم وجب ،إن كانت احلكومة غافلة وجب تذكريهاف
يت تتواصى باحلق  ألسنا األمة ال،نا يف اهللا لومة الئمذخأ وال ت،نصحها

  وتتواصى بالصرب؟
وإمنا أحذر نفسي وإخواين املتقني من الغش وحظ النفس، أما قول احلق 

 الذي قال  ومنهم سيدنا عبداهللا ورسوله حممد ،النصح فهو عمل األنبياءو
عليكم   تريد االغارةخربتكم أن وراء هذا الوادي خيالًأأرأيتم لو  (:لقومه

فإين نذير لكم بني يدي : قال.  جربنا عليك كذباما: أكنتم مصدقي؟ قالوا
، وقد أنذرت النملة مجاعة النمل فكيف ال ينذر الدعاة )عذاب شديد

  .حكامهم
  .هل احلق فيتمادى أهل الباطلوال يصح السكوت من أ
  ). كي نسكت عنهاالضالالتأكثروا من ( هلموكأن لسان حالنا يقول 

د اهللا تعاىل اهللا عما يشركون،  وجووقد جترأ املالحدة حىت على إنكار
 إن الكون جاء صدفة وإن اإلنسان تطور  مثاليجاهرون باإلحلاد ويقولونف

د أن كان املسلمون جياهدون الروم ع وب!يات العليا إىل شكله احلايليمن الثد
أصبحوا اليوم يتحالفون معهم على املسلمني يف الفلوجة وهيت والرمادي 
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 ومعاذ اهللا أن يرضى بذلك أو يسكت عنه تان،وأفغانسواملوصل والصومال 
 ،مثال االمام أمحد أو شيخ اإلسالم ابن تيمية أو الشيخ حممد بن عبدالوهاب

ف يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون ولكن خلف من بعد هؤالء األئمة خلْ
 )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î(سيغفر لنا ويقولون 

، ومن علماؤه؟ وهل يرضى )احنن تبع لعلمائن( وقال بعضهم ،]٢٢:الزخرف[
ه ذه الضالالت؟ وهل دعا علماؤه الناس إىل أن يكونوا مثلهم ؤعلما

ويقلدوهم يف اجتهادام أم أمروا يف كل مناسبة بالرجوع إىل الكتاب وسنة 
فرا أو جمنونا اها كلكان قائ ؟ وهل يصح أن نلتقط احلكمة ولورسول اهللا 

الفنا قلنا فكر وافد؟ وكيف نستنكر ما  وإذا جاءتنا من مسلم خي،أو عدوا
  حيدث يف نيويورك وباريس وبروكسل ونسكت عما جيري يف القدس؟

 ونقول الشيوخ وكيف تكون مواقفنا تابعة ألهواء الساسة ولو ضلوا؟
 وحنل اليوم ما  وكيف حنشى غري اهللا؟ باملصلحة،أدرىاخبص أو ويل األمر 

  كنا نقول باألمس إنه حرام؟
ن نقول إن احلركات اإلسالمية اختذت رؤساء جهاال وإن وهل يكفي أ

  القادة ااهدين ال علم هلم؟
ل أحد من رجال الطريقة النقشبندية أو اخلوارج أو القدرية أن اوهل ق

 وأنه آن األوان لتصحيح عقيدة حممد "اهللا والشيطان وجهان لعملة واحدة"
 واسأيل يا بنت ، الربقعمزقيه ذلك"؟ أو قال أحدهم عن احلجاب بن عبد اهللا

  ؟"يات والسور اآلمن أنزلواسأيل رب العاملني 
 إتيان الكهان وكتب يف ذلك العلماء وأجاز  منوهل حذر اهللا ورسوله

من احلداثيني؟ وهل كانت حياة النيب " ييا كاهن احل" السكوت عمن يقول
أم جيب؟ كما قال أحدهم يف بالد احلرمني وأصحابه حياة ال إنسانية  

  .اإلنكار على هذا وذاك كل بقدر خطئه
 والتقدمي بني يدي اهللا ،وأي توحيد أو عقيدة ملن يرى املنكرات تتفشى

ورسوله ينتشر، وجهاد الكفار واملنافقني يترك، والكفار يعيشون يف جزيرة 
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العرب ومعابد اوس تقام فيها وأمم الكفر تتداعى على الشام والعراق 
ي عقيدة ملن يقول إمنا لعن اهللا بين إسرائيل على وأ ويسكت عن ذلك كله؟

 أما حنن فنحن خري أمة أخرجت للناس تطيع ،لسان داود وعيسى بن مرمي
  !!من بالقرارات الدولية وحتارب من أجل احلكومات الشرعيةؤحكامها وت

وهل تكون حروب اجلاهلية غزوا وعدوانا بينما تكون حروب أمريكا 
  لة وحقوق اإلنسان؟حتضرا ورقيا ونشرا للعدا

وكيف يذمون ترامب يف اإلعالم األمريكي وميدحونه يف اإلعالم 
  السعودي واإلمارايت؟

 التحذير من كل ما حذر اهللا منه ومما ينبغي للداعية معرفته التفريق بني
مهمة الداعية هي الدعوة والنصح ف ، احلكم على املعنيوبني ،ورسوله

لناس وجمادلة املبطل وبيان ما يف كالمه من والتحذير وتنبيه الغافل وتذكري ا
 ظاهر وإمنا يصدر األحكام القاضي بعد مساع الطرفني، فرب ،حق وباطل

 خيالفه  ماليس له باطن ورب ظاهر كان الباطن أفضل منه، ورب ظاهر لديه
كل املخالفة ورب كامت للحق وخائف، ورب معذور ال نعلم عذره، ورب 

 تاب من ذنبه وحنن ال نعلم، ورب منافق مأجور أجرا واحدا ورب مذنبٍ
، واهللا تعاىل هو وحده العامل اندس يف صف املؤمنني وهم ال يعلمون

 .بالسرائر
 وعلى  كما أخرب عن نفسه ، إمنا يقضي بنحو ما يسمعورسولنا 

 : وكم من منافق ال يعلمه وقد قال له ربه جل وعال،ذلك تدل سريته العملية
) D C B A @ ? > = < K J I H G F E

M L( ]م بعد ذلك،]١٠١:التوبة وهذا ال مينع أن يكون اهللا قد أخربه .  
 كان يرتل عليه الوحي من إن النيب " : قالوعمر بن اخلطاب 

 أما حنن اليوم فإمنا حنكم مبا يظهر لنا فمن عمل خريا قبلنا منه ومن ،السماء
  ."عمل شرا عاقبناه



 

 

٢٦٧١ 

نعه فما مي ليس له نظام ،أي حق شرعيلمسلمني أن يعملوا بل وينبغي
 فمن حق املسلم أن يعمل ما ال ،دام القوم يقولون إن هذا األمر خيالف النظام

 إذ األصل يف األشياء اإلباحة، وهذه من أكرب الثغرات اليت ال جيوز ،نظام له
  .للدعاة إمهاهلا

 من اين؟: وإذا قيل لك من أمرك فقل
محراء فينبغي للداعية أن يقف يف املقدمة ال وإذا كانت اإلشارة املرورية 
حىت ما حتظره األنظمة جيب على طالب ، يف املؤخرة وهكذا يف كل شيء

 يبحث عن الثغرات فيه، وهي موجودة يف كل قانون بشري، وقد العلم أن
قال يل أحد الدعاة أخذوا عليه التعهد أال أعظ يف املسجد واملدرسة أو أي 

  .)أنا سوف أعظ فيهاو(لطائرة، إدارة وأنساهم اهللا ا
ه وأنا كان رأيي أال يتعهد أحد أصال وإن سجنوه، ولو تعهد ال يلزم

  . أمره بذلكالوفاء بتعهده ما دام رسوله 
جيب على الدعاة أن ينبذوا الوهن والضعف واخلوف وإذا منعوا من و
ليبحثوا عن غريه، وإذا أوذي أحد منهم وجب حتريك اتمع ليقف فشيء 

ة رمسيا بتتبعهم لفعه، وللدعاة مؤيدون كثري حىت داخل األجهزة املكم
  .والقبض عليهم

وإذا نشرت قناة أو صحيفة ما هو منكر ينبغي تكثيف اإلنكار عليها 
بالزيارات واملكاملات ونصحها عن ذلك وحنن ال نكذب، أما الليرباليون 

م القناة أو  إنه إرهايب اقتحح ويقولون عن الناص،فليكذبوا كما شاءوا
ع أن يقارن بني احلقيقة مجتمبد لل  وال،بد أن ميلوا من الكذب  فال،الصحيفة

. كان وحده  إىل اهللا أن يستسلم أو ييأس ولواوالزيف، وال يصح ملن دع
فهكذا كان كل األنبياء وكل املصلحني، واحلبل مع التكرار يقطع احلجر، 

ن يسول لنا أن اإلنكار سيؤدي واملاء حيفر الصخر، وإمنا مصيبتنا أن الشيطا
ية إذا عبنا إىل األذى، وهو السجن غالبا، فماذا يف ذلك أال ينبغي نئة الدا

 أن الشيطان يقعد  وقد بني لنا الرسول ، بل إذا قُتل،سجن أو أوذي



 

 

٢٦٧٢ 

خذ على يد الظامل، لإلنسان بأطرقه كما هو معلوم، وأمرنا باإلنكار وباأل
أون على قوله وفعله فكيف يسكت أهل احلق أو وإذا كان أهل الباطل جير

 فيستطيل  واإلنسان ال جيعل نفسه فتنة للذين كفروا وجيادل بال علمخيافون؟
  .عليه األعداء

وسلعة اهللا غالية تنال بالعمل ال مبجرد األماين، وقد قال العبد الصاحل 
¾   ﴿لقمان البنه وهو يعظه     ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ

À   ¿Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÁ   ﴾ ]١٧:لقمان[.  
  أن الدولة أخرياً أهله وبعد نظر،مما يدلك على عمق التفكري الدعويو

جلنة (اضطرت إىل اقتفاء جه وسلوك دربه فقد أنشأ بعض الدعاة ما مسوه 
 وقابلت الدولة أولئك بقسوة بالغة، مث إا هي ،)الدفاع عن احلقوق الشرعية

وأراد بعض الناس إصدار ) حقوق اإلنسان (إدارةهيئة أو أنشأت ما مسته 
 فأبت ذلك الدولة مث إا ،موسوعة عامة مستمدة من كتب ابن تيمية وغريه

وإذا انتكس أحد عينوه يف " املوسوعة العاملية"أصدرت موسوعة بعنوان 
  .!منصب مهم

 الذين يعممون ،فالدعوة أقوى علميا وفكريا وأسبق من خصومها
 ويطعنون يف الصحوة كلها رد أخطاء قد يرتكبها بعض منتسبيها، األحكام

 واملؤسف ،ويستعدي أولئك اخلصوم الدولة ملزيد من التضييق على الدعاة
 وأن السجون أصبحت مقرا ،حقا أن إرجافهم مقبول وتشويههم مسموع

إن احلكم السعودي تسلَّق على يد الدين (للدعاة فقط، ومل يدخلها من قال 
 مسؤوال عن امللف الشيعي ه بل اقترحوا تعيين،)ستيالء على السلطةلال

بالديوان، وقد جعلوه عضوا مبجلش الشورى فهم كمن جيعل الذئب راعيا 
  .للغنم

القرآن بضاعتنا حنن "بل هو متهم أنه تزوج رجال مثله وهو القائل 
لس ستاذ عبداهللا الناصر عضو جم األ مساهموقد ،، وأمثاله كثري"املتخلفني

 انتقدهم كما و،)الصهاينة(الشورى السعودي سابقا يف جريدة الرياض، 
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 وقال عن قناة ،لحف عبداهللا املواألستاذالدكتور منصور بن تركي اهلجلة 
، دع اإلعالمي األستاذ أمحد "هي قناة الصهيونية والصهيونيني العرب"العربية 

  .بن راشد بن سعيد
الذي كان ) ص.م( اللواء وقد تتبعت بعض ما قيل عنها وسألت

مسؤوال يف الدولة ومطلعا على أخبارهم، ووجدت كالم األساتذة صحيحا، 
بل إن بعض من أثق فيه قال ما هو أعظم من ذلك، ومن ذلك أن هذه القناة 

  .أحلقوها بوحدة التضليل اإلعالمي يف البنتاجون، وأا مدعومة أمريكيا
التطرف والظالمية بجهم من أشد أنواع األذى للدعاة اام منهو

وأمثال ذلك من األلقاب غري أن اهللا سخر لدينه .. والنصوصية وإلغاء العقل
 بعض جرائمهم يف )رمي آل عاطف(من ينصره عليهم فقد بينت الكاتبة 

 :)والترقيم مين(ا ذكرت ممو) العرب(صحيفة 
  .ذان يف النمسا هامجوا شابا سعوديا رفع األ-١
  . يف فرنساا مسلمة حبجاأةمرا استنكروا متسك -٢
 حرضوا على مثقف وأكادميي أطلق مبادرة للتربع لألقصى عرب -٣

  منظمات رمسية
   انتفضوا ضد وزيرٍ فتح فصوال اختيارية لتعليم القرآن يف املدارس -٤
  وا على مسؤول أصدر قرارا مبنع تربج املوظفاتض اعتر-٥
  . االبتعاثجبار السعوديات علىإ اعترضوا على آخر مينع -٦
  . حرضوا على قتل اآلالف يف رابعة-٧
  . املصريني من صفقوا العتقال عشرات اآلالف-٨
  . وقفوا ضد حق املسلمني يف الدفاع عن أرضهم-٩

 هامجوا أشكال املقاومة كافة من احلجارة إىل املقالع إىل -١٠
  .الصاروخ
  . برروا حصار غزة وخنق أهلها واغتيال جماهديها-١١
  .عضهم بقصف الروس الصليبيني ألطفال سوريا فرح ب-١٢
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 ذهب بعضهم إىل مطالبة أوربا بإغالق أبواا أمام املهاجرين -١٣
اهـ كالم رمي، فانظر كيف ميارس الكفار واملنافقون صنوف . السوريني

األذى للدعاة ومن يقول احلق أو يفعله، ولكن املنافقني اجلدد يدعون أم 
  ).ليرباليون(أحرار 

 مجع مقاالم املعادية لإلسالم الشيخ خليفة البطاح اخلزي رمحه وممن
اهللا، وممن فضحهم ونشر أمساءهم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية لكن بوصف 

  .آخر
وحقيقة األمر أنه ليس لليرباليني مشروع إجيايب وإمنا مشروعهم هو 

  .مهامجة أهل الدين يف أي مكان
كتور املؤرخ حممد بن عبداهللا كما نقل عنه الد) فؤاد زكريا(يقول 

ليس لليرباليني العرب " : من كتابه شاهد من الصحوة)١٥٣ص(السلومي 
  ."مشروع حقيقي، مشروعهم هو ختريب مشاريع اإلسالميني

احلقيقة " :ستاذ حممد سعيد طيب قولهكما ينقل الصفحة نفسها عن األ
  ."دة والباقي دشريني يعدون على أصابع اليد الواحيهي أن الليرباليني السعود

وكثري من هؤالء الليرباليني للدعوة فضل عليه فكانوا أصال دعاة 
  .فالدعوة هي اليت صقلتهم وجعلت منهم مفكرين

  :وممن تغريت مواقفه وال حرج على من قال انتكس
  .الم السعودي سابقاع عادل الطريفي وزير اإل-١
  .ر تركي الدخيل مدير قناة العربية ورئيس مركز مسبا-٢
 منصور النقيدان الذي أحرق حمال للفيديو يف بريدة مث عينوه مدير -٣

 جريدة الشرق األوسط وجملة يفحترير يف مركز مسبار وله كتابات وقحه 
  .ه الدكتور أمحد التوجيري باملسطولفالة، وقد وص

٤-ه مرارا ناصحا إياه إدخال أبنائه  أمحد بن قاسم الغامدي الذي ناقشت
، مث إنه نكص على أىب، وعينوه رئيسا هليئة األمر باملعروف مبكةاملدارس ف

  .عقبيه وأخرج امرأته أمام الناس
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هم لكين ءوكل هؤالء أعرفهم عن قرب وهلم أشباه كثريون أعرف أمسا
 ومن ،ال أذكرها لعل اهللا أن يهدي اجلميع ونعوذ باهللا من احلور بعد الكور

 بقوا مجيعا على موقفهم من الدين  علما بأن هؤالء إن،الضالل بعد اهلدى
  .سالم غين عنهمفلن يضروا إال أنفسهم واإل

  .]١٤٤:آل عمران[ )Z Y X W V U ] \ ( :قال تعاىل
  : على أن اختيار هؤالء للمناصب والكتابة يدل على أمرين

  . وتعرفهم قيمة النشر، أن الدعوة هي اليت تريب الناس على الفكر-١
٢-يهم إمنا فعل ذلك ملواالته هلم وملعرفتهم ويولِّب هؤالء  أن من يقر

ال يقطع الشجرة إال "يس التاسع وسابقة بالدعوة والدعاة وألنه كما قال لال
 واام وأخصر طريق للمناصب هو الطعن يف الدين"!! غصن من أغصاا

  !الصحوة
  فمىت نفيق وال خناف إال اهللا ونرجو الدار اآلخرة؟

ال يعين الصرب أن نسكت عن  الام لكنحنن نصرب على األذى واو
 ونشر احلق يف كل مكان باحلجة والعلم، ، ينبغي الرد عليهمل ب،املنحرفني

  .ونصرب على األذى يف سبيل ذلك ونفض اليد منهم وممن يعينهم ويوليهم
! والعجيب أن هؤالء ومن وراءهم يزعمون أن عقيدم صحيحة

 وال يصح إقامة ، قول وعملصحة العقيدة تقتضي صحة العمل فالدينو
التوحيد ب ال يقبل إال طليبون اآلخر فالتوحيد االعتقادي الجانب من الدين د

 .العملي اإلرادي
وتوحيد الربوبية ال ينفع إال بتوحيد األلوهية وعباد الالت والعزى كانوا 

.  اخلالق الرازق املدبر ومل يكونوا منكرين لذلك إطالقاهومقرين بأن اهللا 
 يدعوهم إىل ،نه مل ينفعهم وحده بل بعث اهللا إليهم خامت الرسل حممد لك

موه يف كل شيء وال  وااللتزام بطاعته وحده وإىل أن حيكِّ،عبادة اهللا وحده
يبغون حكم اجلاهلية وال طواغيت الشرك من الكهان واألحبار والرهبان 

  .واألولياء والسادة والكرباء
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ن اإلميان يكفي فيه اإلقرار بالقلب أو فمن الباطل إذن قول من يقول إ
 أو يكون من ، أو يؤمن جبانب الرجاء وحده بال خوف وال حمبة،باللسان

 ،املقتسمني الذين جعلوا القرآن عضني يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض
 وال يؤمنون مبا يسمونه اإلسالم ، كما يقال)ملعتدل( اباإلسالمويؤمنون 

  .وشورى وجهاد ووالء وبراءرآن بالق الذي فيه حكم )السياسي(
 من الدعاة أن يضيق صدره اآلخرةال ينبغي ملن كان يريد اهللا والدار و

قول الليرباليون أو يفتريه املفترون، بل جيعل ذلك مرآة لنفسه يتعرف ا يمبا 
  .على أخطائه وذنوبه

9 : ; > ( :وة واالام فاهللا تعاىل يقولابد من العد الف
  .]١١٢:عاماألن[) = < ? @ 

! " #  ( : وقال قوم هود له،)جنة(وقوم نوح عليه السالم قالوا به 
! " # $ % & (، وكذا كل أمة ]٥٤:هود[ )$ % & ' 

  .]٥٢:الذاريات[ )' ) ( * + , - 
  . إخل)رتإنه كاهن أو صابئ أو مف (وقالوا عن النيب 

 توقال الرافضة عن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما إما اجلب
  !لطاغوتوا

ة، ومساهم نفاة الصفات مشبهة  جربي أهل السنة نفاة القدرومسى
  .إخل.. وجمسمة وحشوية 

  : الليرباليون وأشباههم اليوم عن الدعاةولوجريا على ذلك يق
أصوليون، نصيون، ظالميون، حركيون، يريدون املناصب، دعاة فتنة، 

  . اخل..يون، إقصائيون، متشددونوإسالم
إسالم أمريكاين معتدل ال جهاد فيه، وإسالم : نوعنيوجعلوا اإلسالم 

  !!سياسي متطرف



 

 

٢٦٧٧ 

ي تعرف حقيقة دينهم انظر ماذا قالوا يوم نشر أهل الكتاب صورا كول
اتن إذا بنوا مسجدا يف ما" يف فلوريدا )جونز(، وقال القس سيئة للنيب م

 ا واحدا فقط ويعادونهف فالقوم إمنا حياربون طر،"فسوف أحرق القرآن
 احلائر أو ذهبان وغريمها سنوات  سجنون يفبعوحيرضون عليه أما الذين يق

  . وال تشملهم حريتهم املزعومةفال يدافعون عنهم قط
يف كثري من " بطيء ولكنه أكيد ""دنلوب"الطواغيت يسلكون طريقة و
 مثال ملا ألغى املعاهد العلمية من  علي عبد اهللا صاحل فاملخلوع،األمور

 فهو مل ،جدا إىل املس منهايمنية أمر بنقل الدروس الشرعيةاحملافظات ال
 بسبب قوة القبائل، وإمنا كان يراهن على املعاهد ائيايستطيع إلغاء دروس 

 حىت يأيت جيل يشترط إللقاء الدروس محل ،إعالمه الذي سوف يفسد الناس
  .تصريح رمسي بذلك

سة املاكرة وما والواجب على دعاة احلق يف كل مكان معرفة هذه السيا
  . والتحذير منها،تؤدي إليه

 : وجوب العدل والصرب-

 وبذلك ،العدل مع املوافق واملخالفمن صفات الداعية الواجبة و
وقد " إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان: "يذكرنا خطباء اجلمعة حني يقولون

z y x } | { ~ � ¡ ¢ (: قال تعاىل أيضا
® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £( ]٨:املائدة[، 

وقد . فالعدل يف ديننا قيمة مطلقة ال حيدها اختالف الدين والعرق واللغة
ضرب شيخ اإلسالم ابن تيمية مثاال رائعا يف ذلك حني نقض كالم الرافضي 

وإذا قال : (وملا قال الرافضي ما هو حق أقره الشيخ وقال) ابن املطهر احللّي(
  ). قبلناهاليهودي أو النصراين فضالً عن هذا الرافضي احلق

 ،"العدل واجب على كل أحد لكل أحد يف كل حال: "وقال رمحه اهللا
  .واهللا تعاىل أخربنا أن أهل الكتاب ليسوا سواء فكذلك كل خمالف



 

 

٢٦٧٨ 

 فيجب احملافظة على اإلسراف والتبذير،الداعية قدوة يف الزهد وترك و
وال جيوز  واألخذ على أيدي السفهاء  الناضبة،سيما الثروات املال والثروة ال

  .إعطاؤهم األموال
:  أخربنا اهللا به فقالفقدجيب الصرب على البالء واألذى يف ذلك و

) µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

 Å Ä( ]وهذا هو طريق الرسل كافة ،]١٨٦:آل عمران )  M L K
N( ]وتلك سنته سبحانه الدائمة ،]١٢:إبراهيم ) ̧  ¶ µ ´ ³

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹( ]وقد قال ورقة بن نوفل ،]٣١:الفرقان 
ما جاء أحد مبثل ما جئت به إال ( : الوحي عليهأول ما نزل للنيب 
 ومن األذى اامه ،)لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد (: وقال ،)عودي
 فقال املشركون عنه أنه جمنون وقالوا كاهن وقالوا ساحر وقالوا شاعر 

 وأرادوا مسحور: كاذب، وقالوا: ه بشر، وقالوايعلم: وقالوا مفترٍ، وقالوا
  . سال اجلزور على ظهره وهو ساجدواووضعقتله فخنقوه 

رمبا يريد الزوجة أو : ابن أيب كبشة والصابئ وقالواو اومسوه مذمم
  .امللك

والعجيب، أن هذا األذى ال خيص دعاة احلق بل كل داعية ولو كان 
 وجردانو برونو حاربوه ولوثر ،كافرا أو ضاالً فماركس آذوه وطردوه

أحرقوه وكذا سرفت، وجاليليو سجنوه وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا يدعو 
ملا أخذوين للجلد إذا (: من أبو هيثم هذا، فقال اإلمام: أليب هيثم فقيل له

: اثبت يا أمحد، فالتفت إليه فلم أعرفه فقلت: برجل يناديين من ورائي ويقول
أنا أبو هيثم اللص العيار ضربت مثانية عشر ألف : المن أنت رمحك اهللا فق

ألجل الدنيا فاصرب أنت وسوط بالتفاريق وصربت على ذلك طاعة للشيطان 
  . اهـ!)يف طاعة الرمحن ألجل الدين



 

 

٢٦٧٩ 

 وقد ،)احلرية لفالن(وأنا رأيت لوحات يف بعض املدن مكتوب عليها 
 اجلعد بن  مصريلمومعلوم لكل طالب ع! حكموا عليه بالسجن ثالثني سنة

  . درهم واحلارث بن سريج
م ناقدوك وإن الناس إن ناقد"وهذا دأب اخللق، قال بعض السلف 

  !"تركتهم مل يتركوك
 حيىي بن زكريا عليهما السالم سأل اهللا أن إن" :وقال جماهد رمحه اهللا

يكفيه شر الناس، فأوحى اهللا إليه إن هذا أمر مل أجعله لنفسي فكيف أجعله 
  ."د من خلقيألح

 كما أوذي ،وقد أوذي الصحابة الكرام ومنهم بالل وعمار وصهيب
ال تغبطوا أحدا مل يبتل يف هذا  ":التابعون وعامة السلف حىت قال اإلمام أمحد

ولو ذهبنا ننقل  ": ابن اجلوزي عقبها وقال، اإلمام أمثلة لذلكوذكر" األمر
  ."ذلك كله بالسند لطال املقام

 لكل نفس آمنت أو رغبت األذىبد من حصول  ال": موقال ابن القي
  ".عن اإلميان
ومن تأمل أحوال العامل رأى هذا كثريا فيمن يعني الرؤساء على : "وقال

  .اهـ" أغراضهم الفاسدة
كما أوذي علماء عصرنا هذا فالشيخ حممد بن إبراهيم اموه حىت أم 

  . قالوا مسى نفسه املفيت األكرب واملفيت هو اهللا
والشيخ بن باز اعتقلوه وقطعوا راتبه حىت توسط له الشيخ حممد بن 
إبراهيم وقد حدثين الشيخ بن باز بذلك، وأخربين أم قطعوا راتبه مدة 

 وضربوا طويلة ذكرها يل، واموه أنه صاحب عقار وأنه يكره الرسول 
  .سكرتريه يف وجوده

  كثرياذبوا عليهكو ،عت حادثة احلرم اعتقلوا كاتبه وسائقهوقوملا 
  . أجازهابن باز  إذا فعلوا منكرا قالواوكانوا



 

 

٢٦٨٠ 

عه احلكومة فِّر ومل ت،يل حلووالشيخ حممد بن صاحل العثيمني قالوا إنه
 والشيخ عبدالرمحن بن ناصر ، وقد أخربين بذلك أيضا،"فيه ظلم"ألنه قال 

ا  الغامدي أطلقوي والشيخ عبد اهللا بن سعد،السعدي أوذي كما هو معلوم
 آذوه وحولوا مدرسته  مجاحوالشيخ حممد بن علي. عليه النار وافتروا عليه

  .السلفية إىل مدرسة عادية
  . راقبوه وتابعوا كل حتركاتهالقرعاويوالشيخ عبد اهللا 

  .والشيخ بكر خوقري سجنوه
نوع من بوما من داعية يف الشمال أو اجلنوب قدميا وحديثا إال أوذي 

  .هم وتعداد ما جرى هلميف ذكراألذى فال نطيل 
 ، وقتلوا األنبياء أو شجوهم،وحسبك أم أحرقوا أصحاب األخدود

  .ونشروا الصاحلني باملناشري ومشطوا أبدام بأمشاط احلديد
  .بد منه كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا وأن األذى ال

  !.ومن التهم اليت قيلت لألنبياء أم يريدون الفساد يف األرض
! " # $ (: وقال فرعون كما أخربنا عنه رب العاملني
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بني الناس، ومنها أنه يريد الفتنة بني الشعب وإذهاب اللحمة الوطنية 

فقد طلب موسى من فرعون بكل هدوء أن يرسل معه بين إسرائيل لكن 
 وبعض ،]٥٧:طه[ )^ _ ` d c b a (: فرعون قال له

الدعاة اليوم أنكر على إحدى املتربجات وآخر أنكر إحياء سوق عكاظ فقال 
  .أعداء النهي عن املنكر بأم وعصابام اقتحموا على اآلمنني وأم يف اهليئة



 

 

٢٦٨١ 

: ومن التهم أن الدعاة أصحاب فكر ضال، لكن اهللا تعاىل يقول
) A @ ? > =( ]٧٩:طه[.  

أنه هو األعلى واألرقى دائما اعتقاد  االعتزاز باإلسالم و عليناجيبو
)g f e d( ]حىت وإن أصابنا ما أصابنا،]٨:املنافقون ، 
} | { ~ � ¡ ¢ £ (د قال اهللا تعاىل بعد مصيبة أحد فق

  .]١٣٩:انآل عمر[ )¤ 
وحنمد اهللا الذي مل جيعلنا يهودا وال نصارى وال مالحدة كاألمريكان 
واالجنليز، ومل جيعلنا عباد بقر كاهلندوس، وال عباد نار أو متاثيل كاوس يف 

  .اليابان والصني، وإمنا أعزنا وشرفنا باإلسالم
 يرتدي ثوبا مرقعا ويركب دابة مما وقد كان عمر بن اخلطاب 

أ فناس وملا أراد الدخول إىل القدس نزل عن الدابة لريكب مواله يريركب ال
 فقال القائد الكبري أبو ، واجتاز عمر خماضة زادت ثوبه وسخا،فتلك نوبته

لو : ( برذونا؟ فقال عمرت غري هذا يا أمري املؤمنني وركبلو لبست :عبيدة
ا ابتغينا العزة بغريه  فمهم،غريك قاهلا يا أبا عبيدة، حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم

  .)أذلنا اهللا
نص يف النظام األساسي على أننا نتبع مذهب نومن االعتزاز بعقيدتنا أن 

، فيا  غريهم أوأهل السنة واجلماعة ونعمل بالراجح من أقوال األئمة األربعة
  !!عجبا كيف ينص الدستور اإليراين على ذلك وال ينص عليه أهل التوحيد

 فينبغي تسمية اجلامعات واملطارات ، يف الرجال لسنا أمة فقريةوحنن
والشوارع الرئيسية وامليادين الكربى وأبواب املسجد احلرام واملسجد النبوي 

  . والفاحتني بأمساء الصحابة واألئمةوغري ذلك
من : (وقد جعل اهللا عز اإلسالم آية ظاهرة للعني حىت قال بعض السلف

 ،إىل صالة التراويح يف املسجد احلرامأراد أن ينظر إىل عز اإلسالم فلينظر 
  ). وصالة العيد بالثغر،وصالة اجلمعة ببغداد



 

 

٢٦٨٢ 

 أن مذهب الدولة  علىوالرافضة يف إيران مل خيجلوا أن ينص دستورهم
عشري، وال أن يصلي منتخبهم يف املالعب، وأن يشترط  املذهب االثناهو 

  .خلمررئيسهم إذا زار دولة أال جيلس على مائدة تدار عليها ا
التوراة فوق منرب األمم بواليهود ال يستحي كبريهم أن يستشهد 

وا األسواق عصر اجلمعة استعدادا ل يعطناملتحدة، وال تستحي خاخامام أ
 ويأكل اليهود الطعام ، وال أن يسبت احلكام حىت وهم يف أي دولة،للسبت

 تسألك دون ما هو خمنوق أو خرتير وحىت اخلطوط اجلوية) كاشري(اليهودي 
 على املطاعم  املتدينون اليهودأتريد طعاما عاديا أم طعاما يهوديا؟ ويفتش

منع اإلسرائيلية  وال تستطيع احلكومة ،على البيوت اليت فيها مذياع أو تلفازو
  .ذلك بقرار

ينبغي للدعاة إنكار اجلاهليات والبدع بكل أنواعها السيما ما كان و
 عبده قوم نوح وال يزال اليوم حمفوظا يف  الذي"نسر"قبل اإلسالم مثل الصنم 
 والذي كان اجلاهليون يلتقون فيه ، وسوق عكاظ،املتحف الوطين بالرياض

  .وكذا األخدود ومدائن صاحل
 الذهاب إىل كل ما هو غري  ومنعكما ينبغي إزالة اآلثار املكذوبة

خيمة أم "و" مسجد الكوع"و" مسجد البيعة"و" مكتبة املولد"شرعي مثل 
 أو يف كة أو يف املدينة أو يف األبواءكان يف موقرب الويل فالن سواء " بدمع

  .الطائف
وال يصح أن تزيل البلديات كل شيء حول هذه اآلثار املكذوبة 

 منها ،وتبقيها هي ال ميسها أحد بسوء مع ما يترتب عليها من بدع ومنكرات
مكتبة املولد ستقبلون يأين رأيت بعض احلجاج يستدبرون الكعبة الشريفة و

  .املزعومة بالصالة
  !!ومن ذلك أيضا أن بعض احلجاج يتمسح بالسارية اخلضراء



 

 

٢٦٨٣ 

 وحائل ، وقرية الفاو وجدة القدمية،ومن اآلثار أيضا نقوش رمسيس
 وقد أعطانا اهللا ما هو خري من ذلك كله ، وحصون اليهود باملدينة،القدمية

  ).الكعبة املشرفة(
  !.لية على دينهم واالهتمام باألخدودوإين ألعجب من ترك االمساعي

 والقول بأنه قد مضى كذا ،ينبغي الثقة يف اهللا وترك االستعجالكما 
 أو نستنقذ جنوب ،سنة ومل حنرر القدس أو تنجح الثورة يف بالد الشام
ست بأعمار األمم يالفلبني من قبضة النصارى فهذه املدد قصرية إذا ق

! " # $ % & ' (: وأحداث التاريخ، وقد قال تعاىل
 ألكرم  وقال ،]٤٧:احلج[) ) ( * + , - . /

واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل : (األجيال
 وقال ،)حضرموت ال خياف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

  ).ذكر اهللا الصرب يف كتابه أكثر من تسعني مرة: (اإلمام أمحد
ىل طرد الكفار من حبار املسلمني ومضائقهم، وتنبيه وجيب الدعوة إ

األمة لذلك فنحن نرفض مثال أن تكون ألمريكا جيوش أو سفن يف اخلليج 
والبحر األمحر أو البحر األبيض أو باب املندب أو مضيق هرمز أو أي مضيق 

  .، وعلى األسطولني اخلامس والسادس أن يرحالأو حبر أو قناة
 اهللا به بعض البالد أو القبائل من الفضائل ينبغي معرفة ما اختصو

واملناقب وإحياء ذلك مثل خصائص احلرمني وبالد الشام، وخصائص أهل 
العراق والترك، واخلصائص التارخيية ملصر وميزات القارة السمراء، وكيف أن 

 ، وليشمان يف العراق وغوردن يف السودان،املسلمني قتلوا ماجالن يف الفلبني
 وطردوا ، وأسروا لويس التاسع يف مصر،كا يف أفغانستانوهزموا أمري

، وينبغي أن خناف على املسجد احلرام القدس وأنطاكيةوالصليبيني من الرها 
  :الذي ينتزعون األطراف متهيدا النتزاعه، وقد قال متيم الربغوثي

   أضعنا من البيت احلرام مداخله  إذا ما أضعنا شامنا وعراقنا



 

 

٢٦٨٤ 

، "فيلق مكة"طة أو فكرة، بل أنشأوا جيشا مسوه ومل يعد ذلك جمرد خ
  .إمنا غرضه احتالل مكة" فيلق القدس"بل قيل إن ما يسمى 

ال جيوز أن يلدغ املؤمنون من جحر واحد مرتني، فانظر مثال كيف و
 عادت العالقات معه مث! انقلب السيسي على من أعطاه املليارات من الرز

 وانظر إىل ، جاء ترامب جميئه ملارة ومنها وجاء إىل الرياض أكثر من م،طبيعية
بعض م أعطوه إ مث ؟ حييطون بالكعبة الشريفةناملخلوع أمل يقل إن األمريكا

 وحصنوه باملبادرة اخلليجية ، وعاجلوا حروقه يف الرياضاألجزاء احلدودية
األمم املتحدة بأكثر من اثنني وستني مليار اوأعطوه الثروة اهلائلة اليت قدر 

 مث إنه استهدف ، وعشرين مليار ريال سعودي أي أكثر من مئتني،والرد
 وملا جاء ترامب إىل الرياض استهدف ،منطقة مكة املكرمة بالصواريخ

حكمت حمكمة وضها حسين مبارك بالرياض أيضا، وذهبت املليارات اليت ق
 مليار ٣٠ حسين بأن يدفع  أياموهو أحد التجار) حسني سامل(مصرية على 

 مليار فقط ٢٤لغ بلصلح مبا عرض لكنه ، قبل اخنفاض قيمة اجلنيه حالياجنيه
؟ وحزب الالت يسيطر على اجليش  وبقية التجارفكم ميلك سيده وأبناؤه

 مليارات ٩وقبض بن جديد !  مليار ريال١٥اللبناين الذي أعطته السعودية 
ذا عدا نقاذ يف اجلزائر، وهوهي اليوم تعادل أكثر لكي يقضي على جبهة اإل

الحتاد السوفييت، وغري ما يسرقه ول )بن علي وحفتر(ـ أعطيت لاملليارات اليت
  .بعض الوزراء وبعض النهابني من بيت مال املسلمني

أكثر من (وأخريا أعطوا عدو اهللا ترامب مئات املليارات من الدوالرات 
ة  أي أضعاف امليزانية املعلنة حبوايل ثالث،)تريليون ونصف تريليون ريال

  وهو مبلغ يعادل ما قبضه املسلمون من النصارى طوال التاريخ،أضعاف
  .ورمبا يزيد

 مع أن هذا ، أكرب صفقة يف التاريخ"ترامب"وعقدت السعودية مع 
الكافر الديوث الذي عرضوا له واحتفوا به صرح مرارا بأن السعودية جيب 

اآلمنة يف شروع كذا ومنها مشروعه عن املناطق مأن تدفع ملشروع كذا و
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وصرح أن زمان محاية ) سوفت بنك( ومشروعه  ولبقاء جيشه فيها،،سوريا
أمريكا حللفائها قد وىل، وآن هلم أن يدفعوا، وملزيد من االبتزاز أصدرت 

  )!جاستا(أمريكا قانون 
 ولو كان اإلعطاء هللا ، إال بعضه وما خفي أعظميعطونوأنا ال أعلم مما 
 ذلك أن نكسب املسلمني إىل صفنا، وحققنا أقل منبواملنع هللا الستطعنا 

) يعين وجه اهللا(ة وجه واحد نعملصا: "التوحيد، وصدق من قال من السلف
  ." الوجوه كلهامصانعةخري من 

غضبت أ وإذا أعطيت حزبا ، احلكومة غضبت املعارضةذا أعطيتإف
س اآلخر، فليس األمريكان وال املصريون وال اإلسرائيليون شيئا واحدا، ولي

مثال، مل ترض عنك علي املسلم  وإذا أعطيت ،يب كاليسارواليمني األور
  .اإلمساعيلية كلها، وكل هذا التالعب يقع وما من نكري أو ناصح

واألسوأ من ذلك أن كل هذه األموال اهلائلة تذهب حلرب اإلسالم 
  .واملسلمني وال يتحدث أحد من أهل العلم

هللا، كما صح يف السنة أو  يف مال ا التخوضعن حكمفيجب احلديث 
  ! به املسلمنيايحاربولحكم إعطاء أعداء اهللا 

 تفتك البطالة بالشباب ويفتك الفقر بالناس حىت أهل هذا التخوضومع 
حها إمنا هو  وإذا أرادت القبائل أن تفتح عقبات إىل امة ففت،البيت الشريف

  !على نفقتها اخلاصة وبعد أن تفتحها تسلّمها للدولة
أهم ما يتصف به الداعية تقوى اهللا يف السر والعلن وهي صفة من و

  .بدهية لكل مؤمن ولكنها يف حق الداعية أشد
  .ومنها حسن اخلُلُق والدعوة باألسلوب النبوي احلكيم

ينبغي للدعاة تنبيه أثرياء املسلمني إىل خطر التعامل بالدوالر الورقي و
 والدوالر ليس له ،ا هو سند ا يف احلقيقة ليس عملة وإمن وهوباعتباره عملة

 ألصبح مالك البنوك واألثرياء كلهم ألغته أمريكا أنرصيد من الذهب ولو 
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 وكذا لو حدثت موجة جديدة من الكساد الذي ضرب ،فقراء معدمني
  .ج١٩٣٠أمريكا سنة 

وبعض األمريكان اليوم خيزنون الذهب نفسه، فهم يعلمون أنه ليس 
، وكذا بعض أبناء إخواننا ألمريكية املزعومةللدوالر رصيد إال القوة ا

  .املقيمني
حق من  والعجيب أن يكون ،وأمريكا تزيد من يؤمن بقوا رهقا

 أبتالسفارات األمريكية إصدار دوالرات ومل ال والقضية جمرد ورق، وقد 
 ذلك، وقالت إنه جيب أن تكون يف كلَّ -مثل فرنسا-بعض الدول الغربية 
دهلا من الذهب احلقيقي لكن أمريكا رفضت االقتراح عملة ورقية ما يعا

الفرنسي مث إن أمريكا أصدرت ورقة مكتوب عليها ألف دوالر فكان أكثر 
الناس فرحا ا الذين احترفوا تزوير العمالت، يف حني أن الفرنك السويسري 

 مرحلة أتلفت فيها كل بسويسرا ومرت ،مثال مستقل عن الدوالر واليورو
ض الدول كالسويد مثال ألغت التعامل الورقي تدرجييا، ولو أننا ، وبعالورق

التزمنا بشرع اهللا وطبقنا نظام االقتصاد اإلسالمي ملا وقع ما يسمونه 
  .التضخم، وال ارتفاع سعر الفائدة وال حنتاج لتعومي العملة

وأصبح احلديث اليوم عن البنوك حىت أن بعض الباحثني تنبأ بنهاية قريبة 
  .هلا

رتفع مثنها بالدوالر أو ي ،ذا أصبح الذهب والفضة سلعة من السلعوهك
 فما الفائدة إذن؟ على أن التكنولوجيا األمريكية ال تعجز عن ،ينخفض

  .تطويع الذهب لو أرادت أمريكا ذلك
 عصره وتكون دعوته حبسب ذلك، وهكذا مراعاة حالينبغي للداعية و

  :من تقدمهم مع اإلفادة منهكان اددون العظام من السلف ومل حياكوا 
ه األول فأول اددين اخلليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز مثال جعل شغل

منع سب أحد من الصحابة مطلقًا وناظر أهل البدع، وبين أمية، رد مظامل 
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 الشعراء، وأمر بسحب اجليش ىومن عجيب أمره أنه قرب العلماء وأقص
  .احملاصر للقسطنطينية
  :د كان عصره كثري البدع ولكنه كتب ضدها مجيعا أمحوملا جاء اإلمام

فلما انتشرت الترمجة عن اليونانية واشتغل الناس عن القرآن والسنة مبا 
وجرده من ) املسند(كتب أرسطو ونظراؤه كتب اإلمام أكرب دواوين السنة 

  .آرائه الشخصية
  .كتب اإلميان) العراق(ا انتشر اإلرجاء يف بيئته ملو

  .مام انصراف كثري من الناس إىل الدنيا كتب الزهدوملا رأى اإل
فضائل (وملا أظهر بعضهم سب الصحابة رضي اهللا عنهم كتب 

  ).الصحابة
وملا انتشر يف بغداد شرب النبيذ بناء على فتوى بعض فقهاء العراق 

  ".األشربة"كتب اإلمام كتاب وشرب الناس اخلمر، 
رفع اليهود والنصارى  و،مث إن البدع االعتقادية والعملية كثرت

واملناطقة رؤوسهم وشاع علم الكالم اعتمادا على الفلسفة اليونانية 
وانتشرت الصوفية فقيض اهللا لألمة شيخ اإلسالم ابن تيمية فأفاض يف الرد 

  .على أولئك وكتب يف الرد على كل طائفة جملدات عميقة
ضرحة وملا كثر يف املسلمني دعاء املوتى والغلو يف الصاحلني واأل

 جاء الشيخ حممد بن ، وضعف التوحيد وناصروه،والتحاكم إىل الطواغيت
 فيها بشيخ اإلسالم ،عبد الوهاب رمحه اهللا فكتب خمتصرات صغرية متأثرا

لكنه مل يفض كإفاضة ابن تيمية إذ كان الشيخ حممد يف بيئة تغلب عليها 
لشبهات، األمية وحتتاج للبدهيات، وكتب الشيخ كتاب التوحيد، وكشف ا

بني أنواع الطواغيت : ومسائل اجلاهلية، ورسالة يف الرد على الرافضة
  .واألصول الثالثة والقواعد األربع
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 وخنرت جامعاتنا  اليوم ذه الفلسفات احلديثة افتنت املسلمونوقد
وقنواتنا وصحفنا ومنتدياتنا العلمية فينبغي أن نرد عليها كل مبا يستطيع، 

  .تفصيالق وباطل ني ما فيها من حتبيو
 وإمنا ، من قبله أو يقلدهما كتبه جمرد املسلم علىواملهم أنه ال يقتصر 

  .يقرأ ما كتب ويفيد منه ويبين عليه وكل ميسر ملا خلق له
نظر مثال إىل األصول الثالثة اليت هي أساس الدين كيف استنبطها ابن او
! " # $ % & ' )  ( : قوله تعاىلمنتيمية 

الثالثة األصول  اآلية وجعل ]٦٢:البقرة[ )( * + , - .
  : هي

، كما يف  العمل الصاحل-٣ . اإلميان باليوم اآلخر-٢.  اإلميان باهللا-١
  .مثال" درء تعارض العقل والنقل"

، لكن الشيخ حممد بن عبد الوهاب جعلها غري ذلك كما هو معلوم
  .وهذا من التجديد وعدم التقليد

فقد ظهرت بدع وفرق جديدة حتتاج بد من التجديد يف الدعوة  الو
 ولدينا وهللا احلمد املصدر النقي الذي فيه الرد على كل ،للرد من أهل املعرفة

م والتدبر، وجيب على الدعاة جتديد  وإمنا ينقصنا الفه،)الوحي(شبهة وهو 
  .الدين وعد أعماهلم لبنات يف صرح التجديد

وفرق بدع جديدة ا يوجب التجديد أنه ظهر يف اليهود والنصارى ممو
ن كانوا أحقر من ذلك، كما ظهرت أد بع لليهود دولة  وقامتجديدة

، ةفلسفات ونظريات وضعية جديدة كاملاسونية والدميقراطية والليربالي
،  وتعايش الثقافات املختلفة، األديانمقارنةوالشيوعيات اجلديدة، وفكرة 

 وفكرة القانون ،جل وقضية ما يسمى حترير املرأة ومساواا بالرواحلوار،
الدويل والعوملة وعبادة الشيطان، وحرية الفكر، والفلسفات احلديثة على 



 

 

٢٦٨٩ 

 وتشويه التاريخ اإلسالمي ،اختالفها، والوثنيات اجلديدة، والشرك العصري
  .أو إمهاله

 ،وظهرت أمراض وأوبئة عقدية مل تكن معروفة من قبل ذا االنتشار
كرية هلم والذل احلضاري وضعف االعتزاز مثل التشبه بالكفار والتبعية الف

7 8 9 :; > (، مع أن الناس تقول يف كل ركعة بالدين
 C B A @ ? > =(] فأي صراط نسلك؟]٧:الفاحتة .  

كما وقعنا يف أخطاء منهجية كاإلغراق يف اجلزئيات مع إمهال 
 ومن الكليات مجع كلمة املسلمني على اجلُمل الثابتة واحملكمات ،الكليات

نعمل و فيما بيننا نتحاور وبني أن ، على العدوةمع بني كوننا يدا واحدجنف
  .بالراجح

 مثل أطفال ،كما حدثت نوازل كثرية حتتاج الجتهاد علمي عميق
  .  ومعامالت البنوك،األنابيب ونقل الدم واللحوم املستوردة

ومما يوجب التجديد غفلة كثري من الناس عن معرفة واقع الكفار، 
 ومنع الظلم ونصرة ،هاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكروتركهم اجل

  . وأشنع من ذلك أن يعدوا اجلهاد إرهابا والدعوة إىل اهللا تطرفًا،املظلوم
 وتوحيد سبب ،ومما يوجب التجديد وقوع املسلمني يف فخ اخلديعة

 وأم كانوا يصومون ،التخلف ونسيان أن املنافقني إمنا بنوا للضرار مسجدا
 قزمان قتل  وأن اجلاهليني كانوا يعظمون الكعبة وأن،لون وجياهدونويص

وأن املنافقني كانوا ، سبعة أو مثانية من املشركني وهو يف صف املسلمني
5 6 7 8 9  (وإذا خرجوا من عنده ) طاعة (يقولون للنيب 

وأن اهللا ينصر دينه بالرجل الفاجر وبأقوام ال خالق هلم،  ]٨١:النساء [): 
قوم يوم اجلمعة حاثّا على اإلسالم واتباع ي رأس النفاق عبد اهللا بن أيب وكان

عصر احتاج املنافقون إىل وسائل أخرى كاإلعالم ، ويف هذا الرسول اهللا 
  .ووحدات التضليل
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ومما يوجب التجديد اختالف أحوال العصر واستحداث وسائل اتصال 
 وألزموا الرئيس ،راتأخرى فقد وضعوا الدستور األمريكي قبل عصر الطائ

  وهذا مدة طويلة، يوما ستني الكوجنرس عن شن حرب خاللبإخطارفيه 
 عن بقية تكفيصمة أا وحتدث املاوردي وغريه عن بيعة أهل الع،اليوم

 وكان ،واالنترنت يف عصر اهلواتف هم اخلطأ البقاء على كالن وم،األمصار
ليس العيد ملن : ( يقرأواابن نباته يقول يف خطبه اليت ال يزال بعض األئمة

  .)إخل... لبس اجلديد وركب اخليل املسومة وخدمته العبيد
يفية احلج  عن كاخلرقيوال يزال بعض فقهاء احلنابلة يقرأون يف خمتصر 

مصانع ( أو يقرأون يف الزاد ،) احلجر األسود إن كانويستلم: (والعمرة قوله
  )!طريق مكة

ى أي ذنب يرتكبه املذنب علنا، وال ينبغي للدعاة اإلنكار العلين علو
  .إن اإلنكار ال يكون إال سرامن يقول يأون بقول 

 وعمل السلف فاإلنكار العلين له أدلة من كتاب اهللا وسنة رسوله 
  :، ومن ذلكالصاحل
 ي وه،عتاب النيب الكثرية يف  يف القرآن الكرمي نقرأ اآليات -١

ألعمى وقضية حترمي العسل وقضية ، كقضية اآيات تتلى إىل قيام الساعة
  .األسرى، وغري ذلك

 خرب الثالثة الرهط قام على املنرب وخاطب الناس  ملا بلغ النيب -٢
  .احلديث..) إين أخشاكم هللا وأتقاكم له (:مجيعا وقال

 قام ملا أراد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أن ينكح ابنة أيب جهل -٣
  .ك على املنرب وأنكر ذلالنيب 

 الصحابة ليلة العقبة على اإلنكار أينما كانوا ال  بايع النيب -٤
كان الصحابة رضي اهللا عنهم ولو كان ، وعلى ذلك خيافون يف اهللا لومة الئم

فهذا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا ،ف سلطانا أو واليا من قبل السلطاناملخال 
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كذبت : قال كالم اهللا، الزبري بدلابن  إن  على املنربا قال احلجاجملعنها، 
  !!ليس تبديل كالم اهللا بيد ابن الزبري وال بيدك

  .وعلى ذلك سار التابعون وأتباعهم مما يطول ذكره لو ذكرناه
  .وجيب على الداعية أن يوقن أن املستقبل إمنا هو لإلسالم وهللا احلمد

 ليمني املتطرف،لومنو فاحلضارة الغربية اليوم يف أزمة اقتصادية حادة 
وصوله يف بعض الدول إىل احلكم، وتفكك االحتاد األوريب، وتفشي و

العنصرية يف أمريكا، وانتشار اإلسالموفوبيا وكثرة امليلشيات فيها، واحنسار 
 ، وانكشاف عيوب الدميقراطية، وضمور احلركة اإلنسانية،مفهوم احلرية

األمم ومعرفة مساوئ الثورة الفرنسية وزيف شعاراا، واتضاح خضوع هيئة 
 وارتفاع األصوات املطالبة بانفصال بعض الواليات من ،للسياسة األمريكية

الواليات املتحدة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، والتراجع األمريكي 
 وتركيز ،)الشرق األوسط(امللحوظ عن االهتمام باملنطقة املسماة أمريكيا 

مريكا يف التحالفات  وتذبذب أ،االهتمام األمريكي على منطقة حبر الصني
والتحالف مع ، وخوفها من كوريا الشمالية  دول اخلليج وإيرانبنياألمريكية 

اليت ) تركيا(احلليف االستراتيجي القدمي ميليشيات األكراد يف سورية ضد 
  . بعدها)الناتو(تقول أمريكا إا أقوى قوة يف حلف 

 وجماهرة ،وريةغياب استراتيجية أمريكية للتعامل مع القضية السكذا و
 الشركات األمريكية واالستثمارات األمريكية السيما  مبقاطعةكثري من الدول

يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية وأصبح أفضل سوق للبضائع األمريكية 
 للضغط على )روسيا (هو سوق اخلليج، واستجداء أمريكا لعدوها سابقًا

) االحتاد األورويب(ناس إليها ، وتفاقم اخلالفات بني أمريكا وأقرب البشار
  ).نافتا(و

 وقيام املظاهرات يف الدول ، إلسرائيل، ثقافيا وجتاريااملقاطعةهذا مع 
 ومن الغريب أن يكون يف بعض  وتراجع املشروع الصهيوين،الغربية ضدها
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 ينطلق مل و، إسرائيليونلفك احلصار عن غزةبا والسفن اليت انطلقت من أور
  !سيما بلد التوحيد  اللذلكاولة من أي دولة عربية حم

وهكذا ينتكس الغرب ويسقط حنو اهلاوية ويتعرض هلزات دراماتيكية 
 وأصبح املسلمون هم أمهر األطباء ، يف حني يعلو اإلسالم ويرتفع،متسارعة

عتمد ت األندية الكروية الغربية نفسها أصبحت حىتوالرياضيني وعلماء الكون 
 شرقي وال غريب التطور االقتصادي والوثبة عليهم يف الرياضة، وال ينكر

، وأصبح العامل كله ينظر إليها ال كقوة إقليمية فقط، بل اجلبارة لتركيا مثال
  .كقوة عاملية صاعدة

ومل يبق مطار اسطنبول بعد التفجريات فيه إال ساعات قليلة مث عاود 
  .لقا أياما طويلةغنشاطه بينما بقي مطار بروكسل م

 يف اسطنبول من السرعة حدث يف أي مطار غريب ولو كان ما جرى
  .ملأل الغرب الدنيا ضجيجا وفخرا وتابعه على ذلك اإلعالم العريب

، وهو ٢٠١٧تركي هو أعلى ناتج يف العامل كله سنة والناتج احمللي ال
  .، ولذلك حياصرون تركيا اقتصاديا٢٠١٨املتوقع أيضا سنة 

 رأينا يف اإلعالم وقدتمع غريب أما شجاعة الترك فال نظري هلا يف أي جم
يدخل حتت الدبابة العسكرية كاشفا عن صدره ليمنعها من التقدم حىت من 

كبار السن، وبذلك أفشل الشعب التركي املسلم املؤامرة االنقالبية اليت دبرها 
أعداء تركيا، واملهم أن هذه الشجاعة والتحدي ليس هلا نظري عند الغربيني، 

 وبنوا له األنصاب ، فرضا لنحتوا له التماثيل واحدمغامرغريب  ولو فعل ذلك
التذكارية وحتدثوا عن شجاعته طويال وأدخلوه تارخيهم وأسبغوا عليه صفات 

  .مفتعلة
وبعض الكتاب الغربيني من شدة حسده لألتراك وغيظه عليهم أراد 

حيق : صرف األمر من الشجاعة اإلميانية إىل األسباب املادية وحدها فقال
غان وثب بتركيا وثبة اقتصادية كبرية، وللتركي أن يفعل ذلك ألن أرد

  !!دوالر ١٢٠٠٠ دوالر إىل ٣٠٠٠ التركي من  الفردفارتفع دخل



 

 

٢٦٩٣ 

 وأراد بعض كتاب ،وهذا يف ذاته حق ولكن ليس هو السبب كما زعم
  ! أردغان الدبابات؟جوالكيف غلب :  فجعل عنوانههالغرب أن يسوق مقال
با وأمريكا يعترفون حبقيقة الصعود التركي واب يف أوروكثري من الكت

ولندع .  وأن األتراك يستيقظون شيئا فشيئًا،وعودة العثمانيني إىل اإلسالم
 الذي" بيل كلينتون"هؤالء الكتاب، ولنأخذ قول الرئيس األمريكي السابق 

إذا ما انطلقت من أنقرة حركة : ( بذلك هو ومستشاروه إذ قالصرح
  .)ان املمكن أن يكون القرن احلادي والعشرون تركيإصالحية فم

إذ ذاك  ، قبول تركيا يف االحتاد األوريبوحيار االحتاد األورويب يف قضية
سيجعلها تسيطر على الغرب وتتحكم يف الناتو وهي مبوجب االتفاق مع 

   . اجنرليكالناتو من حقها استخدام أربعني رأسا نوويا يف قاعدة
أم رفضوا دخوهلا فلو  ،ا ال يقل عن ذلك إشكاالكما أن رفض دخوهل

 االلتفات لتركيا حرب صليبية جديدة، وأتاحوا أليقظوا املسلمني وعلموا أا
 فقد كان الرئيس رجب طيب ، وهذا ما بدأ فعال،إىل عمقها اإلسالمي اهلائل

 ،أردغان هو احلاكم املسلم الوحيد الذي استنكر اإلعدامات يف بنغالديش
ادة األمريكية، وطلب من أمريكا تسليمه فتح اهللا ياالنضواء حتت القورفض 
وصرح بأن الغرب جتاوز ،  الناتو دول على مبدأ التعامل باملثل معصرغولن وأ
وكان خروج بريطانيا من االحتاد األوريب وفشل زعماء االحتاد يف . حدوده

رين املسلمني إجياد صيغة مشتركة للتعاون بني دول االحتاد ومشكلة املهاج
  .لألتراك لتخفيف طلب االنضمام لالحتادإضافيا مربرا 

 من وصف االستفتاء الشعيب يف -وحق له أن يعجب-وعجب أردغان 
تركيا بأنه غري دميقراطي، مع إسباغ وصف الدميقراطية على االستفتاء يف 

  .بريطانيا، مع أن مؤيدي االستفتاء التركي أكثر
 ة جبهىإسرائيل هي أشد عليها مما يسممع  أردغان عالقات وأقام

 إذْ امتأل املسجد األقصى باألتراك وطالب أردغان برفع ،الصمود والتصدي
  . احلصار عن قطاع غزة



 

 

٢٦٩٤ 

 ،بانقالب السيسي عميل الغرب وصديق إسرائيلأردغان ومل يعترف 
وأخذ األتراك ينقضون ما بناه أتاتورك شيئًا فشيئا، وليس ذلك خاصا حبزب 

 رفض قطع ، والتنمية بل إن أشد أعداء احلزب وهو الكيان املوازيالعدالة
وباسم العلمانية " زونكري"كل صلة لتركيا باإلسالم كما اشترط 

والدميقراطية والتفسري التركي للتسامح أعاد األتراك مآثر العثمانيني وأجمادهم 
مالذ "بل إم ليعيدون أجماد السالجقة الذين هزموا البيزنطيني يف معركة 

  .املشهورة" كرد
واجتمع قادة الغرب لدى بابا روما مع أن البابا ليس عضوا معهم 

 ألول مرة يف التاريخ الدبلوماسي وزير ومنعوا ة،رموا تركيا عن قوس واحدو
 وقالوا إن أردغان ديكتاتور جيب ،خارجية تركيا عن زيارة األتراك يف هولندا
  .كل صنوف اإلرهاب ضد األتراكالتخلص منه وأن قتله جائز، واستخدموا 

يف ) ملن املستقبل(وكون املستقبل لإلسالم وحده مذكور يف مبحث 
  .هذا الكتاب

 ألن الغرب  وال،ليس رفض املسلمني للحضارة الغربية لعنصرية مناو
 وليس ، كما قال أحد الشعراء الغربينيجيتمعان،غرب وحنن شرق وال 

 وليس هذا جمرد تعصب ،وش الصغريالسبب هو أننا نكره احلرية كما قال ب
  .لديننا كما يظن كثريون

بل ينكرها املسلمون ويرفضوا عن علم ومعرفة واطالع عليها ونفورا 
 وحنن ال نرفض احلضارة الغربية من حيث ،من واقعها املظلم وحياا النكدة

  : ولذلك أسباب كثرية منها،هي حضارة وإمنا نرفض التبعية للغرب وثقافته
  .ننا حنن أمة التوحيد واألعلى واألعز أ-١
 ، أن هذا الغرب إما أنه ملحد ال يؤمن بدين وإما أنه نصراين صلييب-٢

ويف كلتا احلالتني هو يكره اإلسالم واملسلمني وهم يف نظره إرهابيون 
  . األوصافطرفون متشددون إىل آخرتتكفرييون م



 

 

٢٦٩٥ 

 بعض  به وشهد أن هذا الغرب حيتضر اآلن كما رأينا ذلك بأعيننا-٣
  .الغربيني أنفسهم

 أن هذا الغرب يرتكب كل احملرمات اليت يف التوراة واإلجنيل -٤
والقرآن، وما قرار احملكمة العليا يف أمريكا بإباحة زواج الرجل بالرجل عنا 

  .ببعيد
 أن هذا الغرب تفتك به املخدرات واخلمر واجلرمية والربا والزنا -٥

  .ا أن حناراوكل األوبئة اليت جيب علين
  إلدخال ويضطر الغربيون، أن هذا الغرب هو احملتاج إلينا إلنقاذه-٦

  . إىل إنسانالعايتالدعاة املسلمني يف سجوم كي حيولوا ارم 
  مفقود أن لدينا من األخالق والقيم والعادات واآلداب ما هو-٧
  .عندهم
  .لهموبأنبيائه ك وبآياته كلها اؤمن بكتب اهللا كلهن حنن -٨

وحنن نعتقد أن التغيري النفسي من الركون إىل الدنيا إىل اجلهاد أعظم 
التغيري النفسي ال يتعارض مع قتال األعداء وسنة اهللا من التغيري املادي، و

، وحنن جهادنا من بد من الصراع  التاريخ أنه ال الكائنات وحركةوقانون
  .أجل العدل والسلم حقيقة ال ادعاء

 تلك الفكرة املاسونية ، ال نؤمن مبا يسمونه اإلنسانيةومن اجلهاد أننا
 إال ، فكرة خيالية ال رصيد هلا من الواقعي وه،البدعية املخالفة لكتاب اهللا

عند بعض املخدوعني ا من املسلمني أما الغرب نفسه فقد أغرقتها حكوماته 
 فليت الببغاوات يف بالد اإلسالم يفيقون، مع من أغرقت من املهاجرين

  .ويرجعون
وهل يؤمن الغرب برسول اهللا الصادق األمني مثل إمياننا مبوسى وعيسى 

  عليهم مجيعا الصالة والسالم؟
 أن الغرب قد يتخلى عن دينه ولكنه ال يتخلى عن عنصريته -٨

العامل هو الغرب، وأن  ،وتعصبه وادعائه أن العلم غريب وأن احلضارة غربية



 

 

٢٦٩٦ 

اء اهلنود وتأخر الصينيني هو أن يستعمرهم  غب ملا مساهل حالهيج اقترحوقد 
  "!إن قدر األمم الشرقية هو أن ختضع لألمم الغربية" : وقال،الغرب

 ما نراه من حربه على اجلهاد وعلى التعصب الغريبومما يدل على 
 ومع ، وكل ما ال يتناسب مع تقاليده،احلجاب وعلى احلشمة وعلى املساجد

يف اتمعات " االندماج"ني وأم يرفضون ذلك يقول إن املشكلة يف املسلم
  !الغربية

 ليكونوا "يتواجل"ن الغرب يتحكم فيه اليهود الذين خرجوا من أ -٩
ضع هلا رجال خي اليت ،أصحاب رأس املال والشركات االحتكارية التطفيفية

 السياسة الغربية سياسة مصاحل فالبد أن تكون دامتالسياسة الغربيون وما 
  .دة الذهباألولوية لعب

 الغربيون ال جيد الصورة يكتبه أن الذي يرى الغرب أو يقرأ ما -١٠
الليرباليني والعلمانيني وأشباههم، بل يتبني له قطعا من اليت يريدها لنا أتباعه 

وإما غشاشون ال ! أن هؤالء األتباع إما جهلة ال يعرفون الغرب على حقيقته
  .بيني موافقة أو معارضةيتحدثون عن الدين الذين نراه شاغال للغر

 فلماذا حنن فقط !الب بالعودة إىل دينهاطأن كل أمة اليوم تكما  -١٢
  .نتخلى عن ديننا وهو وحده احلق

اهللا تعاىل يريد لنا التوبة ويريد أن نكون حنن األعلى أما الغرب  -١٢
  تار أي عاقل؟خيالثالث املتأخر التابع له فماذا رييد لنا أن نكون العامل ف

كا فاليوت وكا" الغرب نفسه يعود للدين وممن عاد من الغربيني -١٤
 أو ، أو يعود نباتيا اوسية أديان الشرقحدوبعضهم يتدين بأ" لنيوفري

 العودة ت أو شاكا حائرا كما كان برناردشو، وتولستوي، فإذا جاز،ربوبيا
   فلماذا ال يرجع املسلمون إىل احلق؟البوذية،إىل التثليث أو 

 وغريه ينبغي لدعاة اإلسالم أن يرفضوا احلضارة الغربية ومثارها ولذلك
املرة، وأن يطالبوا بقية املسلمني بالعودة إىل دينهم إنقاذ املسلمني والغربيني 



 

 

٢٦٩٧ 

من هذه احلضارة الالدينية، ونقول لدعاة اإلسالم آن لكم أن تدعوا الناس إىل 
  :كتاب اهللا وأن تقولوا باستعالء ال تكرب فيه للغرب

  ودالت دولة املتجربينا   زمان الظلم يا فرعون وىل
 وطالبوا بإخراج ،ارفعوا رؤوسكم أيها الدعاة يف بالد احلرمنيف

 ومنع كل كافر من القدوم إىل هذه اجلزيرة ،املسجونني ورد اعتبارهم
 .كان يف ديب أو الكويت أو الدوحة املباركة ولو

ا وحظر إعطاء أي أحد  وإعال للمسؤولنيوطالبوا بتحديد الرواتب
 إعطاء الدول اليت ال حتكم وبينوا حكمرد القرابة ما عدا مخس أهل البيت، 

 هو أصال هؤالء يقبض مامبا أنزل اهللا أو األحزاب واملنظمات العلمانية، فكل 
وقد أتاح اهللا لكم من الوسائل ما تعربون به عن مشاعركم مع لزوم . لكم

  .العدل وعدم تصديق اإلشاعات
 بل كونوا أنتم الرواد يف كل جمال ،ظروا ردات الفعل االجتماعيةتنتوال 

  . واصربوا على األذى إن نالكم منه شيءـبأمسائكم وصوركم الصرحية
واعلموا أن الليرباليني أعدى هللا ورسوله وللدين من املباحث الذين فيهم 

ة والسذاجة،  ودعوا الغفل،ا وابورنياملتعاطف ومن خيفي تدينه وطالب الد
 للحكام وأمراء املناطق ومديري الشرط -وبكل شجاعة-وأكثروا املناصحة 

  .ورؤساء البلديات وكل مسؤول
 هو التوبة احللواعلموا أن الذنوب هي سبب كل معصية حتل بنا، وأن 

  ).أثر الذنوب(واالستغفار كما تقدم يف مبحث 
  : استخدام اإلعالم وسيلة لالام-

ين الذين تربطين م رابطة اإلسالم أال يكونوا أداة أنصح املفتركما 
 كلما  فكان حتريضية يف يد اإلعالم املضاد، وأال يكونوا خلفا لألعراب،

 حىت ،دعوته ومن منه حمذرا هلب أبو عمه تبعه العرب أسواق من سوقا غشي



 

 

٢٦٩٨ 

 توهم ممن وكان جمنون،  النيب وأن صادقون نياملشرك أن العرب بعض ظن
  .املشهورة القصة ذو الراقي" األزدي مادض: "ذلك

واستمر ذلك  وحلمه وأدبه  النيب صرب أمام أخفق ذلك إعالمهم لكن
 أصحابه ينهى عليه وسالمه اهللا صلوات كانفقد  ،اخللق الكرمي بعد اهلجرة

 الصدر، سليم وهو عليهم خيرج حىت ومنقصته أحدهم عيب عن خيربوه أن
على  أم ويزعمون الضغائن يثريون الذين املفترون هؤالءمن ذلك  فأين
  .سنته

 قالت: "فقال لكن اهللا كذب زعمهم، آمنوا أم األعراب زعمت كما
 يف اإلميان يدخل وملا أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا مل قل آمنا األعراب
  ".قلوبكم
 ويتقربون الفتنة نار ويوقدون السلف منهج على أم يدعونهؤالء و

 عن شغال فيها وأن هم وعيوم ذنوم ناسني وعالن فالن يف بالطعن اهللا إىل
 وهذا فسلم، شر عن سكت أو فغنم خريا قال امرأ اهللا ورحم !غريهم عيوب

" ترامب"و" ميتران"و" برمير بول "مثل أمرهم وأولياء سادم عند ينفعهم ال
تدع  مبجرير إن حممد بن  قالوا احلنابلة من قبلجهلةو، وأتباعهم" نتنياهو"و

، ومن اإلعالم املضاد االستعداء واالفتراء، وقد كتب أحد وردموا عليه بيته
 صفحة تربيرا لقتل فالن وفالن تعزيرا، وأمرت الداخلية مباحثها ٢٥املفترين 

بإمساعنا بعض ما قيل عنا فلم نسمعه، ووضعته املباحث يف الزبالة، وهذا 
العاقبة، وهذا مما يزيد املؤمن االفتراء سنة اهللا، ومقدمات النصر وبشائر حسن 

كيف تعرف أهل : إصرارا على احلق ومتسكا به، وقد سئل الشافعي رمحه اهللا
فانظر إىل من تتجه سهام الغربيني "! تدلكم عليهم سهام األعداء: "احلق فقال

  .والليرباليني واملفترين
 الكرام اهللا بياءنأ حال وانظر املدافع، أو املتهم سواء الناس يقوله ما دع

 واحلكم فيهم والطعن الناس تصنيف مههم أكان العزيز، اهللا كتاب ذكر كما
 النار طريق عن وزجرهم عليهم والشفقة نصحهم أم مساوئهم وبيان عليهم



 

 

٢٦٩٩ 

 وألينه خطاب أرحم كان خطام أن وكيف اجلنة، طريق إىل وإرشادهم
 لفرعون ليقو أن السالم عليه موسى يأمر تعاىل فاهللا اهلدى على وأحرصه

، وصاحل ]٦٢:األعراف[ )c b( لقومه يقول السالم عليه ونوح لينا قوال
 السالم عليه ويوسف ،]٧٩:األعراف[ ){ ~(عليه السالم يقول لقومه 

 ملك له يقول  وحممد كفارا، أكثرهم وكان ،بداجل من مصر أهل ينقذ
 فهل وة،الدع يف ويستمر ذلك فيأىب األخشبني عليهم أطبقت شئت إن اجلبال

م؟ فإن مل يكونوا هم قدوة سري على لوبني فالنا وفالنا مصيرى أن متىن من
املفترين فليقتدوا مبا فعل غازي القصييب ملا قيل له أال تكتب يف حق فالن 

 ولكنهم اآلن مسجونون فكيف أرد على ،خالفهمأأنا : وفالن فقال
  مسجون؟

 قتل على احلث يف صفحة) ٢٥ (للحكومة كتب نمم فكان بذلك خريا
 فالن وآخر أفتاهم جبواز قطع رأس ،احلائر يف عندها داموا ما وفالن فالن

رس األمريكي طالبوا احلكومة بإطالق سراحهم ، مع أن كفار الكوجنوفالن
  .مجيعا، وأنه ال يصح سجنهم مخس سنوات بال مة وال حماكمة

 واحلطام ،فانيةال املطامع عن اهللا بياءنأ جترد إىلأيها الداعية  وانظر
 )µ ´ ³ ² ¶(: ألقوامهم قالوا حيث ،للمأل والتزلف ،الزائل

' ) ( * (و ،]٢٩:هود [)! " # $ % (و ،]٥١:هود[
  .]٥٥:الفرقان [)+ ,

 الناس يهتدي أن إال ،غاية وال طمع وال هوى السالم عليهم هلم فليس
 :سنييا آل  مؤمنقال وقد ،"شيئا به يشركوا وال ويعبدوه اهللا ويوحدوا

)~ } | { z y x( ]٢١:يس[.  
 عليه املصطفى واآلخرين األولني سيد إليه خلقه أحب اهللا أمر وقد

 هي باليت واادلة احلسنة واملوعظة باحلكمة اهللا إىل يدعو أن والسالم الصالة
  .وظنوم؟ اامام املفترون يضع أيها فمع أحسن،
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أم  ذلك؟ على أنفسهم اوصربو أمر كما اهللا إىل دعوا لو عليهم وماذا
 إخواين فالنا نوإ أشعريا كان فالنا إن يقولوا بأن إال تطاوعهم ال أنفسهم أن

إخل التهم وكأن كل شاب متدين أو لديه وعي ال بد .. أو حركي أو قطيب 
  أن يكون كذلك؟

 لمقتضياتل واستجابوا النفسية الرغبات قاوموا أم لو يضرهم وماذا
 وهل اآلالف؟ لفالن حيضر أن يضرهم وماذا ا، اهللا أمر اليت العقلية

   وكثرم تنفع عند اهللا؟الصواب حضورهم دليل على
 بحالال الدرب إىل ويعمدون الطريق نياتب يتركون ال وملاذا
 نعقبها بد ال صالتنا، يفحىت  نومقصر نالك إذ التقصري من اهللا ويستغفرون
  .ذنب وكأا باالستغفار
  .الناس؟ لدعوة وسيلة واالعتساف التشنج كان ومىت

 كانقد و رمحةنفسها  والنبوةوملاذا ال يرمحون اخللق ويرمحون أنفسهم، 
 وال بالرمحة القوم نطالب ال وحنن رمحة، القرآن وأنزل للعاملني رمحة 

  .على كل مسلم واجب هو الذي العدلبل ب بالعفو
  ئه؟أعدا من أو فالن أحباء من وايكون أن أرغمهم الذي منو

 على نكف ألسنتنا كما كان السلف يقولون عمن سبقهم أن لنا آن أما
 )Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ( :األقل

&   '   )   (   *   +   ,   -   ﴿: ، إن مل يقولوا]١٣٤:البقرة[
  .]١٠:احلشر[ ﴾.   /   0   1   2   3

 أن غريهم وهل بقوا هم على رأي واحد أم غريوه، فلماذا ال يعتقدون
  .تغري فرضا؟

وهل من خالف طريقتهم ينتمي وال بد إىل فرقة من الفرق الثنتني 
  .والسبعني؟

 والسبعني الثنتني من فرقا اإلصالح كيفية يف املختلفني اعتبار يصح الو
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 مقتل بعد اختلفوا عنهم اهللا رضي الصحابةف ،بعضهم يتوهم قد كما وغريها
 الشام أهل مع كان من ومنهم عراقال أهل مع كان من فمنهم  عثمان
 املختلفني بني اإلصالح ىرأ من ومنهم الطائفتني، كلتا اعتزل من ومنهم

 وإمنا الفرق، من فرقة املختلفني من أيا وايعد مل أم واملهم معها، من كعائشة
 للحق قربا اكثر الطوائف أي قضية عنها احلديث رأى من عند القضية كانت

  .امليزان يف وأرجح
 معذورون جمتهدون كلهم الصحابة أن يعتقدون واجلماعة السنة وأهل

أخرجهم من  وإمنا ، منهااآلخر منهم أحد خيرج مل السنة أهل من وكلهم
  .وأضراما املعتمر  بنوبشر عبيد بني كعمرو البدع أصحاب السنة

 أعظم فتنة يف اليوم وحنن نازلة، أو فتنة كل عند خيتلفون الناس وهكذا
 ،كذا هي اليوم األمة مشكلة أن ترى طائفة وكل االختالف، من بد وال

 الطاعة إىل املذنب حتويلأن  على جممعون والكل كذا هو اإلصالح وطريق
 أراد من كل أن يعتقد وأن والتشنيع التسرع ترك العلم لطالب فينبغي خري،
 وهو ،اتبالني العليم هو تعاىل واهللا أجرين وإما واحدا أجرا إما مأجور احلق
 ما يقفو وال فليمسك الصواب وجه عليه خفي وإن  ال يثبت،أو يثبت الذي
  .نيته يف أحدا يتهم أو يغتاب وال علم به له ليس

وكبري املفترين يعترف أنه كان منضما إلحدى اجلماعات الدعوية اليت 
  يقول اآلن إنين منها؟

لك بعض  معها أكنت أنا معكم؟ ومن الذي بني وأنا أسأله ملا كنت
  عيوا؟

إذن  فغريوا فيها وبدلوا بدون ،واملفترون سطوا على الكتب اليت يريدون
  !ال حجة واحدة يسموا التهذيب وليس هلم إ،مؤلفيها أو ورثتهم

هذيب حيلة جعلوها للسطو والتغيري، فمن الذي حال بينهم توهذا ال
  رون من أخطاء؟ه مقاالت مستقلة لبيان ما يوبني كتاب

تهذيب االختصار الذي اشتهر به السيوطي حىت أن رجال رأى ومثل ال
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لو رآك السيوطي الختصرك، فأين اإلبداع : آخر عمالقا ضخما فقال له
  والتجديد؟

 هو الشرعية النصوص من املطلوب أن للناس يبني أن للداعية ينبغيو
  :ذلك ومن األلفاظ جمرد وليس ،والفهم التدبر
 الصراط أن ومنه ملعناها، فهم دون ونالكثري يكررها اليت الفاحتة -أ

 عليهم لمغضوبأوضح مثال ل وأن الوحي خالف ما كل جمانبة هو املستقيم
 وال حنالفهم وال نواليهم فال ،النصارى هم لضالنيل أوضح مثالو ،اليهودهو 

  .ومعادام بغضهم على كافة والناس اهللا نشهد بل أبدا حنبهم
 ىنعفم ،واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن اجلمعة خطباء يقول حني -ب

 : ومنه  ومع كل أحدشيء كل يف واجب العدل أن ذلك
 ندا هللا جنعل فكيف باهللا الشرك هي الظلم غاية فإن بالتوحيد العدل -١

 .ورزقنا؟ خلقنا الذي وهو
 كل سبب هي اليت الذنوب وترك اهللا أمر على االستقامة يف العدل -٢
 ،الدرعية على الباشا عساكر استيالء سبب نتكا فقد ،وحديثا قدميا مصيبة
 جعل مبلغا الترف من وبلغوا اجلهاد وتركوا بالدنيا أهلها اشتغل حيث

  .الزعفران نم محراء  تسيلامليازيب
 أهل خرجواوأ املقدسات دنسوا اليهود امد فما املواقف يف العدل -٣
 اعتبار ن وأللناس وبيانه ذلك إنكار يقتضي فالعدل ، ظلمامنها الديار

 ذلك يف وإسرائيل أمريكا اتباع جيوز وال ،الظلم غاية يف إرهابيني ااهدين
 يريدون الذين وحماربة ،والدعاء واملال بالسالح ااهدين مساعدة جيب بل

 خيانة ليس ذلك ضد وفعل مكانه، اهليكل وبناء األقصى املسجد هدم
  .ار للظلم، وإقرالشريفني للحرمني خيانة هو بل وحده لألقصى

وإين ال ينقضي عجيب ممن يدعي أنه سلفي، ومع ذلك يدعو أن ينصر 
 ممن فجر  عن الديناهللا اليهود على محاس، وهذا الداعي أوىل بوصف التجرد

 .يف سينما باريس
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u t s (: ميانا بال فتنة، وكأن اهللا تعاىل مل يقلحنن اليوم نريد إو
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v

 ª © ¨(] يف رمضاء مكة بالال، وقد عذبوا ]٤-٣:العنكبوت 
  .وطعنوا مسية يف موضع عفتها، وأمثال ذلك مما هو معلوم

فالداعية إىل اهللا يتوقع األذى منذ أول خطوة له يف طريق الدعوة، فتلك 
  .هي سنة اهللا وذلك هو حال األنبياء كلهم

بد من رعل ، وال  واالحتقار والتهمالسخرية ومنه األذى من بد الف
 والصفح ،تعاىل باهللا واالستعانة الصرب جيب لكن ،وذكوان وعضل والقارة

 واأللقاب األمساء وإطالق االحتقار فإن وإال بأمره اهللا يأيت حىت املؤذين عن
  :األمثلة إىل وانظر منه، البد أمر الباطلة

 يصنع رأوه ملا خصوصا منه يسخرون السالم عليه نوح قوم كان .١
 )!أراذهلم( الوا إن أصحابه هم، وقالفلك
 به كانوا إال رسول من يأتيهم ما واحدة مجيعا الكفار عادة .٢

 .يستهزئون
 رسوال؟ اهللا بعث الذي أهذا وقالوا  بالنيب استهزؤا .٣
 .مهني السالم عليه موسى إن فرعون قال .٤
 القريتني من رجل على القرآن هذا نزل لوال "قريش مشركو قال .٥

 ".عظيم
 . النيبمن آمن ب يعنون" السفهاء آمن كما أنؤمن "املنافقون قال .٦
 ما فارق العرب من رجل وهو كبشة أيب ابن  النيب الكفار مسى .٧
 .قومه عليه
Ì ËÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â (: تعاىل قال .٨

Î Í ( ]اآلية]٢٩:املطفِّفني. 
 .)الناس أوباش( مسى عروة بن مسعود الصحابة .٩
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 عجب فال" قريش بيبجال: "املهاجرين عن سلول بن اهللا عبد قال .١٠
 املتزمتون، املطاوعة، "وقالوا نفسه الطريق على اليوم الليرباليون سار أن

 .قلوم تشات اخل،... املتشددون األفق، ضيقو الظالميون،

  :معىن اجلماعة
 هي فاجلماعة السنة، أهل عقيدة يف اجلماعة معىن نصحح أن لنا ينبغي

 الضالل، على الكثرة مع تكون أن وليست وحدك، كنت ولو احلق اتباع
 وقد، السالكني قلة من تستوحش فال والسنة، الكتاب باتباع إال حق وال

 ومل الغرباء من جعلك أن اهللا محداف أحد، مع وليس النيب  اهللا رسول رأى
  .ليرباليا أو رافضيا أو خارجيا جيعلك

 رقةمفا إن وقالوا السنة، بأا اجلماعة العلماء من كثري عرف وقد
  .للسنة مفارقة اجلماعة

  :قدميا الشاعر وقال
  اجن كيف سامل من عجنباف بل ** هوى كيف هالك من تعجنب ال

 أسلم بن حممد هو اجلماعة: "فقال اجلماعة عن السلف بعض وسئل
 معاصر للسنة متبع ،جليل إمام هذا والطوسي ،" وهو السواد األعظمالطوسي

  .نعيم وأيب خزمية ابن وشيخ ونهار بن  يزيدتلميذ وهو لإلمام أمحد
 أن القليب لالعتقاد فالبد" وعمل قول: "وه العقيدة هذه حسب واإلميان

 آمنوا الذين كاليهود نكون الو ، وإال فالعقيدة فاسدةالعملي االمتثال يتبعه
 كان: "قتادة قال ذلك، عليهم اهللا وعاب ببعض وكفروا الكتاب ببعض

  ".إميانا وفداؤهم كفراً اخراجهم
  ".باإلخراج وكفروا بالفداء آمنوا: "العالية أبو وقال
  ".الفداء وإميام واإلخراج، القتل كفرهم: "جريج ابن وقال
، فانظر كيف يعدون ترك العمل باألمر الطربي بأسانيده ذلك روى

  .كفرا، وقد توعد اهللا من فعل ذلك بأشد العذاب
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 بعض ويكفر ضببع يؤمن عضني، القرآن جيعل أن للمسلم يصح وال
 تعاىل اهللا ذكر كما عضني القرآن جعلوا الذين املشركني، فعل ذلك فإن

 عباس ابن قال كما ببعض وكفروا ببعضه آمنوا أم )عضني( ومعىنعنهم، 
 مثاال كانوا وإن والنصارى باليهود خاصا كاذ وليس ،التفسري يف ومدرسته

 جتزئةلذي مساه اهللا ، وهذا اعملهم وعمل سريهم سار من كل بل له واضحا
دع ما لقيصر لقيصر "وتبعيضا هو العلمانية يف عصرنا، وعليها قال النصارى 

  .]١٣٦:األنعام [)k j i h g (، وقال املشركون "وما هللا هللا
 على بناء مملكته يف يكون ال أو اهللا حدود بعض أحد يقيم فكيف

 يكون أال لربوية؟ا البنوك وبناء الربا بأكل يسمح نفسه الوقت ويف القبور،
 وال يقتضي ذلك اخلروج من امللة ،ضببع وكفرا الكتاب ببعض إميانا ذلك

 اإلسالم شرائع يف بالدخول أمر إمنا تعاىل واهللا ملن مل يشرعه أو يستحله،
" هللا كله الدين "يكون حىت الكفار بقتال وأمر جرير ابن ذكر كما كلها
 على يقام إىل ما العلم طالب بعض ينظر أن عدلال من وليس بعضه، وليس

 وال الشخصية األحوال أحكام من الوحي فيه يتبع ما أو احلدود من الضعفاء
¤ (، واهللا تعاىل وصف من قالوا للكفار اإلسالم باقي إىل ينظر

 بأم ارتدوا على أدبارهم، فاألمر خطري، وجيب ]٢٦:حممد [)¥ ¦ §
  .إنكاره والنصح بتركه مرارا وتكرارا

  :ةيعادللت ضرورية تنبيها
 احلق إبالغ علينا وإمنا أصال شأننا من هو وال ،بيدنا اخللق إصالح ليس 

 تعاىل قال  بغض النظر عن موقف طالب العلم من الدولة،املنكر، وإنكار
 :) ¢ ¡ � ~ } | { z y x w الكرمي لنبيه

  .]١٢٨:آل عمران[ )£
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° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ (: له وقال
  .]٤٠:الرعد[ )½

 نأ ظن ومن ومجاعية، فردية املناسبة بالطريقة اهللا إىل الدعوة علينا وإمنا
وقد مد أحد العامة يده ليصافح  أخطأ، فقد الفوضى والعبوس هي السلفية

أنت ترى : بعد الصالة أحد مدعي السنة، فنهره ومل يصافحه، فقال له العامي
  املصافحة بدعة، فهل قلة الذوق سنة؟

n m l k j i h g f (: يقول تعاىل واهللا
t s r q p o (]١٠٤:ل عمرانآ[.  

، وليس يف الدنيا فرقة "لذلك بتصتن فرقة: "أمة معىن يف السلف قال
عمال وأعضاء وفيها حماسبة للمخطئ، وإن مسى بعض إال هلا رئيس وهلا أ

  .الناس ذلك تنظيما
 نكارواإل ،التعصب هو املذموم وإمنا يف ذاا مشروعة، اجلماعية فالدعوة

 املنرب على صديقال بني وقد املفهومات بعض  ظهرتإذا السيما واجب العام
، وكذا ]١٠٥:املائدة[ )< ?(: تعاىل قوله فهم يف الناس بعض خطأ

كل من قال املنكر أو نسب إليه ذلك ال بد أن يعلن التوبة أو التكذيب، 
نه يذيلها وعلى ذلك كثري من ردود الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا فإ

فإن كان ذلك صدر منكم فالواجب الشرعي املبادرة إىل التوبة : "بقوله
النصوح وإعالنه بطرق اإلعالن الرمسية، وإال وجب إعالن بيان رمسي 

  ".بتكذيبه
 قال ،الناس أحوج إليه ما إىل البدهيات عن العدول احلكمة ومن

 ".باملرصاد: قال ؟اهللا أين "السلف لبعض همأحد
 أو للكفار امليل كان ولو ،التذبذب وترك الثبات للداعية ريالضرو من 

Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: تعاىل قال يسريا، الفجار
 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È
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Õ( ]تعاىل وقال ،]٧٥:اإلسراء :) m l k j i h g
w v u t s r q p o n( ]١١٣:هود[. 

 ينايف دمقيا حتت والعمل الكفار ومواالة ،اخلطورة منتهى يف فاملسألة
 . اجلهاد ترك جمرد من أعظم إرهاب اجلهاد أن واحلكم ،والتوكل اإلميان
 واإلقالع والسنة الكتاب يف الثابتة الكلية اجلمل إىل الناس دعوة ينبغي 

 الوالدين وعقوق وامليسر ،الربا وأكل كالشرك الظاهرة احملرمات عن
 ومواالة اخللق، وسوء والتربج والرشاوى اخلمر وشرب والفواحش،

 واإلفساد والغيبة، والقذف، املخدرات، وتعاطي الزكاة، وترك الكفار،
 والسحر األجري، أو اليتيم مال وأكل والظلم، الرحم، وقطيعة الناس، بني

 .صوره بأي والكهانة
 فيما النقاش وحصر العامة، عن وحجبها الدقيقة املسائل تأجيل وينبغي

  .ظن سوء أو عداوة وال جتريح وال اام بال العلم أهل بني
 للوصول بينهم اهفي ويتناقشون العدو على واحدة يدا املسلمون فيكون

  .الصاحل والسلف  النيب أصحاب كان فهكذا باحلب، احلق إىل
:  هريرة أبو قال كما ،كتموه كتمه جيوز مما األمور من كان وما

 أيب من لقُطع ينتهب فلو اآلخر وأما فبينته أحدمها أما العلم من وعائني محلت"
  . وأمراء السوءاخلليفة  وقتلالفنت من كان ما وهو ،"وملقاحل هذا هريرة
 اإلنسانية كالدراسات خالص إسالمي منظور من شيء لكل النظر ينبغي 

 يف األخطاء من ريكث تصحيحو ،سالح بأقوى متسلحني واالجتماعية
 وانبج وكل املعرفة مصدر ويف ،وصريورته وسريه التاريخ فلسفة
 أو بالباطل ال باحلق هللا فيدينون ،الناس اعتقادات وتصحيح، الفكر
 االمياين مفهومها إىل احملدود مفهومها من الثقافة ونقل واحلرية، الشك
  .وهدايته معارفه وتزداد اإلنسان أفق يتسع وبذلك الواسع



 

 

٢٧٠٨ 

 وتتهذب التعامل وحيسن األخالق تستقيم كتابه واتباع تعاىل وبتوحيده
  .وتزكّى سالنفو

 أو الفكري الغزو مقاومة اإلسالم أمة تستطيع الصحيحة وبالعقيدة
 االستعمار "القدمي ،بشقيه لالستعمار احلضارية والتبعية السلوكي الغزو

  ".األمريكي االستعمار "واجلديد" والربتغايل الفرنسيو الربيطاين
 مةأ إىل متخلف ثالث عامل من املسلمون يتحول الصحيحة وبالعقيدة

  .املستقيم الصراط إىل اهللا بإذن وديه احلائر اإلنسانية ركب تقود متفوقة
 مكان قوانينهم اجلدد املستعمرون يضع والدعوة العقيدة هذه غياب ويف

هو عند  كما عرفيا قانونا ذلك أكان سواء  ويشجعون عليه،املطهر الشرع
 غربامل يف كما د من األوالباألنثى الذكر  فيهيتساوى  تشريعاأو القبائل،

 نابليون قانون سيما ال الغربية القوانني اتباع من للتبعية تغيريا أو األقصى،
 يلغي اليت املعاصرة األمريكية القوانني أو  به بعض الدولحتكم كانت الذي

 بإلغائه يطالبون الذي اإلعدام هو عندهم فالقصاص ،ائيا القصاص بعضها
 تدرجييا ذلك ويبدأ الشرع سائر كوكذل !وحشية عقوبة أنه ويزعمون
 بني  القانوينبالتحكيم مث الشخصية األحوال يف وحصرها الشريعة بتحجيم
  .الكامل التشريعي بالغزو مث ،املتنازعة األطراف

 ويستطيع ،الصحيحة واملوازين املعايري فقدن العقيدة هذه وبفقد
 يضعنا وأن ،التنمية باسم االقتصادية الغتياالته يعرضنا أن اجلديد االستعمار

 هيئة إىل االنضمام باسم مميزاتنا يسلبنا وأن ،"اجلات منظمة "باسم إبطه حتت
 بد ال التربعات أو الصدقات حىت الدويل، للقانون واخلضوع املتحدة األمم

 األمحر للصليب تلقائيا تدفعها اليت ،املتحدة األمم هيئة حتت تكون أن
  .ريةاإلدا مصروفام يف أكثرها ويذهب

 االستعمار مع خيتفي واإلدراك للوعي املتضمنة الصحيحة وبالعقيدة
 ثوب حتت يعمل الذي التنصري وخيتفي للغرب، التبعية مظاهر كل اجلديد
  !!.اإلنساين العمل أو الديين احلوار



 

 

٢٧٠٩ 

 وخيتفي اإلرهاب، حماربة رداءحتت  تأتينا اليت الصليبية احلروب وختتفي
 والفنون احلديثة، الثقافة "داءر حتت بعضنا هب يؤمن الذي الثقايف الرق

 التحوالت "باسم احلسنة اإلسالمية والعادات املفاهيم قلب تفيخيو ،"احلديثة
  "!.االجتماعية التحوالت "أو" الفكرية

 العرض على الغرية تصبح أن ،ومن التحوالت االجتماعية اليت يزعمون
  !الزراعي العصرأخالق  بقايامن  ختلفا

 عداوة لليهود العداوة تصبح وأن ،اليهود مع  نطبعأن منا ويريدون
  .وهكذا احليواين القطيع غرائز من غريزية

 أمريكا نتبع أن  على رأيهم فينبغيوالتنمية والتحضر التقدم أردنا إذا أما
 العظيم الشرف ومن ما، اللحاق جيب صناعيتان دولتان فهما وإسرائيل

  .عمال جمرد لديهما يعملوا أن للعبيد
 بعينه اإلرهاب فهو نيالصليبي أو اليهود اليمينيني من التخلص حماولة أما
 والتخلف الظالمية حيث الوسطى العصور إىل العودة ووه عندهم،

  !والكهنوت
  وينبغي للداعية أال يكون مغفال بل يكون فطنا مييز بني ما يسمعه من

 أيب بن سلول يقف املنافقني وبني واقعهم العملي، فقد كان عبد اهللا بن
  .على املنرب كل مجعة ويدعو الناس إىل اإلميان بالرسول 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 (: ويقول هللا تعاىل
  .، وجيب على املؤمن أن ينكر املنكر أينما رآه]٨١:النساء [)8 9 :

 اهللا حمارم يرى فيمن خريٍ وأيّ دينٍ أيّ: "تعاىل اهللا رمحه القيم ابن قال
 بارد وهو عنها، يرغب اهللا رسول وسنة يترك، ودينه تضاع وحدوده تنتهك
  ". أخرسشيطانٌ اللّسان ساكت القلب



 

 

٢٧١٠ 

 ميس من على وإنكارهم  الساكتنيهؤالء غضب ذكر أن بعد ويقول
 الدنيا يف بلوا قد هلم اهللا ومقْت اهللا عني من سقوطهم مع وهؤالء: "دنياهم
  ".القلوب وتم وهو يشعرون، ال وهم تكون بلية بأعظم

وينبغي للداعية إذا أنكر منكرا أن يفرق بني الدافع والعمل، فقد كان 
  . يقر الدافع احلسن مع حتذيره من تكرار اخلطأالنيب 

زادك : (فلما صلى خلفه أبو بكرة لكنه سعى وركع دون الصف قال له
  ).اهللا حرصا وال تعد

 مع الفعل وهذا مطلوب من كل متبع لسنته، فالدافع احلسن جيتمع
إن من يقيم املولد قد يؤجر : اخلطأ، وهلذا جتد شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول

 ال على إقامة البدعة، وكذلك إذا جاهد من هو متلبس على حمبة النيب 
يؤجرون على  ورجال الطريقة النقشبندية يف العراق، ،ببدعة كالصويف مثال

  .ة أو أي بدعةال يؤجرون على الطريقو اجلهاد إذا خلصت النية
ويلحق بذلك أن علماء اجلرح والتعديل وعلى رأسهم اإلمام أمحد 
يفرقون بني الداعي لبدعته وغري الداعي، وكان اإلمام أمحد يعتقد أن ابن أيب 

  .دؤاد داعية وأن املعتصم ملبس عليه
  .ةففرق بني من جياهد لنشر بدعته ومن جياهد وهو متلبس ببدع

   هل دعونا إىل اهللا؟-
 من عليه هم وما والليرباليني والنصارى اليهود حلال ننظر أن بلق
 حنن تقصرينا إىل ننظر أن ينبغي  وما عليه الغرب من الضياع واخلواء،الضالل

 البابا خاطبنا وهل مثال، الصهاينة غري اليهود دعونا فهل اهللا، إىل الدعوة يف
 املساعدين بعض ولديه القرويني، يف ودرس األصل أندلسي هو الذي احلايل

 ذكر يف صرحية باآلرامية قدمية جيل أنا فيها سرية مكتبة وعنده املغرب، من
 إليه يكتب أن مسلم كل واجب من أليس والكعبة،  اهللا رسول اسم

 وأفاد البابوية من استقال عشر السادس "بندكت" البابا أن كيف ويذكره



 

 

٢٧١١ 

، "السرية الوثائق"  تسرب بعضبسبب استقال أنه الفاتيكان باسم الناطق
  .وهذه الوثائق على ما أرجح هي أناجيل

 وأن ننكر أي منكر ،جيب علينا أن نتواصى باحلق ونتواصى بالصربو
 وأن نبلغ دين اهللا كامال غري مكتفني بأن هذا ،نراه أو نقرأه أو نشاهده

  .مستحيل الوقوع
اب  فأصبح بعض الشب،ا نراه مستحيال جعله أعداء الدين واقعاممفكم 

 وكان من ، وأصبح آخرون مرتدين،يعبد الشيطان وأصبح بعضهم ملحداً
 وكان ،وى الشيخ حممد بن إبراهيما وفت،احملال أن مينعوا كتاب الدرر السنية

من املستحيل عند بعض الناس تربج النساء أو االستعانة بالباطنية ودخول 
  .منع كتب الدعاةمع  ،الكتب اإلباحية

 على من كان ضد املوالد من للتنقيبف نضطر وما كنا نظن أننا سو
بد فيه أن حيمل   ومل نكن نظن أنه سيأيت يوم ال، لنحتج بأقواهلمالعلماء

الداعية ترخيصا بالدعوة، ومل نكن نظن أنه سوف مينع من حيفظ القرآن مامل 
 بل إن املباحث ،يكن سعوديا، ومل نكن نظن أن الدعاة سوف يعتقلون

ن ذلك، وأنا أذكر أم ملا سجنوين فتح مدير سجن أنفسهم مل يكن يظنو
 هذه أوسع :فطمأنته قائال! هذا ما بنيناه للمشائخ: احلائر الزنزانة وقال جبزع

  .من القرب
وكان من أسئليت لكل سجني أو عسكري هل معنا أحد علماين؟ فكان 

وصدق واهللا مدير سجن احلائر الذي ال أعلم اآلن أحي . ال: جواب اجلميع
  . أو ميت، والسجون إمنا هي خمصصة للدعاة فقطهو

  :الدعوة منهج بعض األخطاء يف -
  :الدعاة بعض فيها يقع اليت املنهجية األخطاء ومن

 .عادات أو علم من ورثوه فيما حمصور احلق أن ظنهم .١
 .منها جوانب يف الصحيحة العقيدة حصرهم .٢



 

 

٢٧١٢ 

 على ينطبق ما أن وأ انقضى تاريخ جمرد اإلسالم أن بعضهم ظن .٣
 سابقة عصور من اإلسالم علماء ذكره ما نفس هو احلاضر عصرنا

 .وإنكار الصفات والكفركالنفاق 
 .يشعرون ال وهم رمبا التقليد يف الوقوع .٤
 أخطائه وذكر مطلقا بذمه سيما ال املخالف مع العدل عن اجلنوح .٥

 .فقط حماسنه وذكر مطلقا مدحه أو فقط
 .حق ذي ولكل لمعاهدول وللذمي للمسلم الشرعية احلقوق هضم .٦
 .املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك .٧
 .للدعوة دائمة صفة الضرورية املرحلة جعل .٨
 .احلال بلسان ولو ، حممد نبينا لغري العصمة اعتقاد .٩

 .الغربية النظريات سيما ال املعاصرة اجلاهلية بواقع اجلهل .١٠
 .السياسية السذاجة .١١
 .األحكام اصدار يف العجلة .١٢
 .واملبثوثة الكونية آياته ويف االجتماعية اهللا سنن يف الفهم قلة .١٣
 نعمة االستدراج وأن لكة اجلهاد وأن فتنة احلق قول بأن الظن .١٤

 .عقوبة االبتالء وأن دائمة
 .اإلقليم أو الدولة أو اجلماعة أو النفس تزكية .١٥
 اجلهاد على بالقتال اجلهاد تقدمي ذلك ومن األهم على املهم تقدمي .١٦

 .بالدعوة

  : إليهاالدعوة  ينظر أعداء كيف-
 فقبلهم فيه جديد ال وهذا ،وأساطري رجعية املتدينني غري عند اإلسالم

 كفار وقال ،]١٣٧:الشعراء[ )! " # $ %(: السالم عليه هود قوم قال
 للدين ما بعضهم وقال ،]٥:الفرقان[) M L K(: مكة

  .وللبنوك



 

 

٢٧١٣ 

 ال بأنه ضهمبع صرح حىت اقتصادية، ضرورة عندهم الربوية والبنوك
  .فائدة بال بنوك وال بنوك بال قتصادا

 صفحاا تفتح الصحفو اإلسالمية البنوك إلنشاء ويضعون العراقيل
: السالم عليه شعيب قوم، وهذه هي العلمانية اليت قال عنها اهلراء هذا ملثل

)¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v( 
 املسجد إىل فاذهب تصلي أن أردت إذا: يقولون الليرباليني أن أي ،]٨٧:هود[

  !!.فال شارع كل يف املنتشرة البنوك هذه تنكر أن ولكن
 أو لوط قوم أو مثود أو عاد يف كانت معصية كل أن للنظر امللفت ومن

 اهللا استدراج يغرهم ولكن أمريكا يف اليوم جندها فرعون يف أو شعيب قوم
  .هلم

 الفيضاناتو واألمراض احلرائق عليهم فريسل ينبههم تعاىل وهو
 يزدادون فال شيء كل باب عليهم ويفتح ،واألعاصري واخلسوف والزالزل

  .وعتوا طغيانا إال
 وكل اآلخر، واليوم اهللا يرجو وال غفلته يف ردسا اليوم والغرب

 -يرجعون لعلهم هلم اهللا من تنبيها- عليهم متلى اليت واملثالت الكوارث
 رونويؤم العلم، من عندهم مبا نويفرحو" الطبيعة "لعف من بأا اويؤول

 العجب كل والعجب الكربى، االحتكارية الشركات من مترفيهم عليهم
  .، وإمنا أن يقلدهم املسلمون يف أفعال اهلالك تلكاملشؤومة أحواهلم يف ليس

 من إبراهيم وأجنى ،الغرق من نوحا جنىأف ،املؤمنني ينجي إمنا تعاىل واهللا
 وأجنى ،الشواذ مؤامرات من لوطًا وأجنى ،قومه يدك من هودا وأجنى ،النار

 املسيح وأجنى ،وجنودمها وهامان فرعون بطش من وقومه السالم عليه موسى
 يوم املشركني مكر من  حممدا وأجنى والصلب، القتل من السالم عليه

 التمحيص بعد ذلك كان وإن للمتقني والعاقبة، األحزاب وميو اهلجرة
، وجتنب لإلميان يدعوها من هو األمة هذه إنقاذ يريد منف والزلزلة، واألذى

  .صراط املغضوب عليهم والضالني



 

 

٢٧١٤ 

  هل واقعنا كما أمر اهللا؟
 اإلسالمية املصارف  بعضوجود هو أحد كل ويعلمه يراه الذي الواقع

 دعوى أن وعلى ،هللا كله ليس الدين أن على يدل وهذا ،الربوية البنوك مع
 ،املسيطرة هي الرأمسالية األمناط أن وعلى حمصورة حمدودة اهللا بشرع احلكم
 ذكر كما فالناس اإلنكار، عن العلم أهل سكوت إال ذلك من أأسو وليس
 العظيم املنكر وهذا اجلندي، وجنب العامل وتكس يستعظمون اإلسالم شيخ
 ست من أشد الربا من اواحد درمها فإن الدعارة، ببيوت السماح من أغلظ

  .منهما باهللا ذنعو زنية وثالثني
 بل املنشئ، رغبة حسب ،عفويا يأيت ال بنك أي إنشاء أن املعلوم ومن

 ا تقوم اإلجراءات من وسلسلة وشروط وتراخيص سجالت من بد ال
 ،وغريها الوزراء وجملس ،النقد ومؤسسة املالية كوزارة صةتاملخ اجلهات

  .باملعصية جماهرة جمرد وليست تشريعا املسألة تكونف
 أو اسم بأي الربا نع متتنع بأن كلها البنوك إلزام احلكومة على فيجب

 اهللا شرع على تكون حىت أحد حيرسها أو فيها يتوظف أن جيوز وال شكل،
  .وحده

 فكيف شتراكية،اال الدول يف له وجود ال الشرك هذا أن العجيب ومن
  .إسالمية أا تدعى اليت الدول يف وجدت

، وال بد من مراعاة املفاسد يف على أن بعض الشر أهون من بعض
 كتب الذي تعاىل اهللا حزب هم اإلميان وأهل واحدة أمةاإلنكار، واملسلمون 

 وسيلة اإلسالمية واجلماعات األحزاب تكون أن إىل وندعو يغلب، أن اهللا
 ومع ،أوهلا به صلح مبا إال األمة هذه آخر يصلح ال أنهنوقن و ،غاية وليست

ل مع من كان أقل شرا حرام مطلقا، إذا كان البديل  التعامإن نقول ال ذلك
 وحديثا قدميا العلم أهل يقوله ما وهذا ،خروج أنه أو حرام أكثر منه شرا،

 نع فتواه ضمن يقول إذ ،تعاىل اهللا رمحه األلباين الدين ناصر الشيخ ومنهم



 

 

٢٧١٥ 

 من املرشحني يف كان إذا املسلم الشعب مينع ما أرى ال: "االنتخابات حكم
 صحننف املناهج خمتلفة أحزاب من إسالميون مرشحون وفيهم ،اإلسالم ادييع
  !".فقط اإلسالميني من ينتخب أن مسلم كل -هذه واحلالة-

واهللا تعاىل يف كتابه احلكيم ى عن سب األوثان إذا أدى ذلك إىل أن 
يسب عابدوها اهللا تعاىل، وليس ذلك من باب إقرار اخلطأ أو االعتراف 

ألحزاب اليت تدعو حلرية التدين يف الغرب أقل شرا من األحزاب بالشرك، وا
  .املتطرفة

 من هذا أن أي ، عن االنتخاباتتعاىل اهللا رمحه باز بن الشيخ قال وكذا
 وال بالدميقراطية اإلقرار يعين وال ،الضررين أخف واختيار الشر فيفخت باب

  .ومن كان يعيش يف الغرب فليضع صوته مع األقل شرا غريها،
 ،نصحها  مع ترشيحهاوجب إسالمية مجاعة عن الداعية علم وإذا
 يقوم أن يريدون وال اهللا يذكرون ال الذين من للحق أقرب واعتبارها
، وعلى املسلم إعذار من حيب اإلسالم ويريده لكنه ال يستطيع دولة لإلسالم

 )z y x w(: ، واهللا تعاىل يقولإقامته، كما كان النجاشي 
رتكم بأمر فأتوا منه ما إذا أم: ( يقول، ورسوله الكرمي ]١٦:التغابن[

  ).فيما استطعت (ن من يبايعه، وكان يلقِّ)استطعتم
  :اإلصالح زب نصيحيت حل-

 الزنداين ايد عبد الشيخ يسمي اإلصالح حزب من احلداثي اجلناح
 واالستشهاد السلف عقيدة على حريص الشيخ ألن" التكفرييني شيح"

 الواحد اجلحر من ويلدغ أخطاءه يكرر احلزب هذا أن لعجيبا بكالمهم،و
 الشيخ ارمون وقتل احلمدي، أيام يف نيالشيوعي حارب أن سبق فقد مرارا،
 وصدق ،اليمن توحيد معركة يف احلزب حارب كما ،وغريه اهلجرة حسني

 أهل وعلى احلزب على املقاومة تعتمد واليوم صاحل، اهللا عبد علي أكاذيب



 

 

٢٧١٦ 

 منصور ربه عبد شرعية لتأييد األمحر، املخاليف وعلي حمسن محود مثل الدين
  .املخلوع انقلب كما  بعد انتهاء غرضهعليهم سينقلب الذي هادي

 املنحرفني الساسة يترك وأن مساره يصحح أن احلزب أنصح وأنا
 تتمتع اليت اليمنية القبائل لدعوة ينصرف وأن مكتفيا ببيان حكمهم الشرعي،

 التربية إىل التجميع عن ينصرف وأن احلق وقبول احلرية من كبري بقسط
 تنازل فقد إسالميا دام ما" إرهايب "وأذنابه الغرب عند أنه يعلم وأن العقدية،

  .ذلك ينفعهم ومل الغنوشي وراشد الترايب حسن
 فهو، )اللقاء املشترك(فيما يسمى  غريهم أو الناصريني مع يتحالف فال 
 أن وليعلم ،دينها إىل األمة بإعادة اإلصالح هدفه بل ضهمعار جمرد ليس أصال
، وأن الفوز متذبذبة عقيدة على ١٠٠.٠٠٠ من خري ثابتة عقيدة على ١٠٠

بواحد مستقيم خري من تصويت الكسور، أو ممن مههم الدنيا وحدها، 
  ! ملن يدفعووالؤهم

 الرجل ومعه والنيب الرهيط أو الرهط ومعه النيب رأى  والنيب
، فلو فرضنا أن احلزب مل يصوت له أحد فال أحد معه وليس والنيب رجالنوال

  .حرج
 محر من لك خري واحدا رجال بك اهللا يهدي ألن: " لعلي  وقال

 ﴾Z   Y   X   W   ]﴿: السالم عليه نوح نبيه عن تعاىل وقال ،"النعم
  .]٤٠:هود[

 بل فقط اإلصالح حزب أخص ال بالعقيدة الصحيحة أنصح وحني
 فالدعوة ،مسلم وكل نفسي وأنصح اليمن، يف املساجد رواد كل اإليه أدعو
، فال نستعجل بل ننظر الفراعنة عمل من قطعا خري وهذا األنبياء عمل هي

  .كيف نبدأ وإىل أين ننتهي
 اشتغل ومب اجلزائر يف باديس بن احلميد عبد الشيخ بدأ كيف وانظروا

  !العرب رةجزيجنوب  يف القرعاوي اهللا عبد الشيخ



 

 

٢٧١٧ 

وليعلم حزب اإلصالح أنه ليس مينيا فقط، بل هو لعامة األمة وعليه 
  .يعلق كثري من املسلمني آماهلم

  ):نوح عليه السالم ( منوذج للداعية الناجح قدمياً-
 وتفصيال يف ذلك هو ، بأصول الدعوة وفروعها عمالأكثر األنبياء

ض منوذجا لنيب ذكره  وال جيادل يف ذلك مسلم، وهنا نعر،خامتهم حممد 
 وهو نوح ،اهللا يف كتابه وأمر نبيه الكرمي أن يقتدي ديه ويصرب كما صرب

  .عليه السالم
 وقد ، وهو أحد أوىل العزم اخلمسة،فنوح عليه السالم هو أول الرسل

جعل اهللا له سورة كاملة تتحدث عن دعوته وإعراض قومه الذين هم أظلم 
 ،ه كانت طويلة ألف سنة إال مخسني عاما كما أن مدة دعوت،من عاد وأطغى

 وقال بعض السلف كان يؤمن ،ومع ذلك ذكر اهللا أنه ما آمن معه إال قليل
 ، مع أنه استنفذ كل الوسائل واألسباب،معه يف كل عشر سنوات واحد

 لكن قومه كذبوه واموه باجلنون ،فدعا قومه ليال وار وسرا وجهارا
  .وإرادة الترفع عليهم

وا أتباعه م وا،م وأخربهم أنه ال يسأهلم على الدعوة ماالونصح هل
 وقد ، وهو مع ذلك صابر صامد يأمتر بأمر ربه، وأمروه بطردهم،بأم أراذل

 ، وأكثر جدال قومه باحلق،كفر به حىت أقرب الناس إليه وهم ابنه وامرأته
 وصرب على سخريتهم املرة به ،وطلب منهم أن جيمعوا أمرهم وشركاءهم

 ونبههم إىل أن يعرفوا صفات اهللا ويستغفرونه ،حىت وهو يصنع الفلك
 ، لكنهم أصروا على االستكبار واملكر الكبار،ويتأملوا بعني البصرية خملوقاته

  .وتركوا اتباعه واتبعوا أهل األموال واألوالد
ويف تلك املرحلة السحيقة من التاريخ أيقظ حسهم للنظر يف الكون 

 فكانت أول دعوة ،واألرض والشمس والقمرحوهلم من السموات 



 

 

٢٧١٨ 

 وملا استنفد كل وسيلة دعا اهللا عليهم ،لالستدالل بالفيزياء على اإلميان
  .فكانت ايتهم ما يعلمه كل أحد
  هل الغرب وراء كل بالء؟

هل : عندما انقلب السيسي على الرئيس حممد مرسي ثار سؤال مهم هو
  الغرب وراء كل بالء؟

 إعالء يف رغبة له كانت صاحل رجل نظري يف يمرس حممد الرئيسو
 هي لذلك الوسيلة تكون أن أما ينبغي، الذي هو ملصر وحكمه مصر شأن

 داعش أوجدت اليت هي أمريكا إن كلينتون هيالري وقول االنتخابات فال،
 هو أوباما إن ترامب قول وكذا والقرائن، البينات من ملزيد حتتاج دعوى
  .أوجدها الذي

 السياسية األخطاء من وهذا الغرب، إىل شيء كل نسبة اتعودن وقد
 وحسين علي بن نظامي أن األمريكية املخابرات كتبت وقد كيف عندنا،
  خبربته السياسيةفالغرب وجيزة، مبدة اسقوطه قبل األنظمة أقوى من مبارك
  .يصنعها ال ولكنه ملصلحته األحداث يوجه أن وحياول املوجة يركب

 ألسباب غربية صناعة العريب الربيع ثورات إن يقول من مع أختلف وأنا
 ذلك خيتص وال ،غريب غري أمر هو لدينها الشعوب عودة أن: منها كثرية

  .األصل هو وهذا مسلم وكل واجلاوة واهلنود لألتراك شامل هو بل بالعرب
 وال بالفطرة ومتدينون مسلمون وغريهم املصريني من الساحقة واألغلبية

 غري حلكمه خيتار أن مكان أي يف أو تركيا يف أو مصر يف مسلم ألي جيوز
  .التقي املؤمن

وال شك أن مرسي خري من السيسي مثال، ولكن اخلطأ يقال إنه خطأ 
  .ايا كان فاعله

وملا حلت املصيبة باملسلمني يوم أحد مل يقل اهللا إن ذلك من ختطيط 
أما ، ]١٦٥:آل عمران[ )Ý Ü Û Ú Ù(: املشركني وكيدهم بل قال



 

 

٢٧١٩ 

« ¼ ½ ¾ ¿ (كيدهم فهو قدمي، وإمنا مقاومته بالتقوى 
Â Á À( ]١٢٠:آل عمران[.  

  مىت؟ إىل -
 وهم على نعيش نظل مىت وإىل وحمبتنا، عداوتنا يف النظر نعيد إىل مىت ال

 أو ،ذهنية تصورات جمرد ذلك وجنعل الصحيح والتوحيد الصحيحة العقيدة
 العقيدة وتظل رسم ما حدود يف يشاؤون كما يتعبدوا أن السن لكبار نسمح

 وحدنا أننا فيه زعمن الذي الوقت يف شيء يبقى ال حىت تتقلص الصحيحة
 ذلك تغليف مع الشريعة حظرته ما كل ونرتكب املوهومة العقيدة هذه على
 يف "أو "رسوله وسنة اهللا بكتاب متسكنامع " املكررة، التوت بورقة كله

 املشروخة االسطوانات من ذلك هأشب وما ،"وتقاليدنا شريعتنا حدود
  اجلاهزة؟ الكليشاتو

 الفاحشة تشيع أن حتب احمللية والصحف عندنا القنوات تظل مىت وإىل
  .ذلك؟ نقاوم وال الشيطان خطوات ونتبع آمنوا الذين يف

  .املنافقني؟ وعود ونصدق الكفار يف نثق نظل مىت وإىل
   والكرة؟فنبال مشغولون وحنن متفشية املنكرات تظل مىت وإىل
   الناهبني؟عن ونسكت  منهوبةواتثرال تظل مىت وإىل
  .غريه نسمع وال والنهار، الليل مكر نصدق نظل مىت وإىل
  .لغرينا؟ عقولنا نؤجر مىت وإىل
  الكبار؟ واملكر املؤامرات عصر يف والسذاجة الغفلة هذه تبقى مىت وإىل

 مجاعة من أنه نايقي نعلم  ممنالصائب الرأي أو احلق صدر إذاإىل مىت و
  .؟خنتلف معها رددناه

  وإىل مىت نظل كالكرة اليت يلعب ا الساسة؟
   واإلرهاب هو اجلهاد؟،وإىل مىت تظل الوسطية عندنا هي العلمنة



 

 

٢٧٢٠ 

 خلف سراب السالم، ل مؤمنني باملبادرة العربية ونلهثوإىل مىت نظ
  ويكون االعتدال هو التطبيع مع اليهود؟

   ونسمع وجهة النظر الواحدة فقط؟وإىل مىت نصدق بالكذب
 وفينا مساعون هلا ،وإىل مىت تظل قنوات الفساد تبث علينا ما تريد

  متأثرون بدعاياا؟
وحنن إمنا أمرنا ربنا بالعدل وأن ندعو أهل الكتاب إىل كلمة سواء بيننا 

M L K J I H G F E D C (وبينهم نلتزم ا حنن وهم 
R Q P O N(] لغربيون يشغلوننا بآثار اجلاهلية ، وا]٦٤:آل عمران

 .ويذكرون اهلند والصني وغريمها ويتجاهلون احلضارة اإلسالمية العظمى
أما جهالنا أو الليرباليون منا فليسوا حجة علينا وهم قليلون جدا، ال 
يكادون يذكرون، وإمنا هم كاملستنقع على ارى العظيم فكيف ينظر أهل 

  للمجرى؟الكتاب للمستنقع وال ينظرون 
وحنن من ديننا تعظيم املسيح وأمه وموسى عليهم مجيعا السالم، وال 
نرضى أبداً أن يطعن فيهم طاعن يف الشرق أو الغرب، وقد أخربنا اهللا 
ورسوله عنهم مبا ليس يف التوراة واألناجيل، وحنن أول من يرد عنهم اإلفك 

  .والبهتان أيا كان فاعله
يع القول بأن احلكم على األشخاص من جتربيت وبعد معاناة أستطو

صعب خبالف احلكم على الكتب، خذ مثال إماما مشهورا كاألشعري 
فاخلالف شديد مىت مات وما آخر ما كتب، بينما احلكم على كتابه مقاالت 

  .اإلسالميني مثال ممكن واالستدالل منه سهل وهكذا
وأصعب من األشخاص احلكم على اجلماعات أو الفئات إذ يف كل 

  .مجاعة أفراد خمتلفون بعضهم يف القمة وبعضهم يف احلضيض
والقاعدة الذهبية يف التعامل وهذا هو املهم هي كما ذكر ابن تيمة رمحة 

µ ¶ ( اجلن كما ذكر اهللا عنهم واهللا اكرام املتقني من أي فئة وقد قال مؤمن



 

 

٢٧٢١ 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸(] ولو أنك   وهكذا كل طائفة،]١١:اجلن
صويت يف جملس شورى اجلماعة الفالنية مثال لرأيت العجب اطلعت على الت

  .من تباين وجهات النظر واختالف االراء
 ويرشد إىل الصواب وحيسن ،وعلى املسلم أن حيكم مبا يعلم وما يظهر

الظن بالعلماء وبإخوانه املسلمني وحيمل كالمهم على أحسن احملامل ويكل 
ة فالن أو عالن فرمبا ضاع العمر أمر اجلميع إىل اهللا أما احلكم على عقيد

  . أو جازف أحد باحلكم بغري مستند،دون الوصول فيه إىل نتيجة حامسة
اخلطاب الفردي املبين على معرفة حال املدعو خري من اخلطاب العام و

 وليس له  مثالًأو املبىن على أنه ال يفد إىل هذه البالد إال من كان يريد املال
طلب عجوز أفغاين من : ة واقعية من هذا وإليك قص، أو جتربةحكمة

صاحب بقالة أن يعطيه لبنا فقال البقال ما عندي إال ما هو منتهي تارخيه، 
  !!فقال العجوز أعطين منه فأنا أصال منتهي تارخيي

ينبغي تصحيح اخلطأ برفق ومراعاة حال املخطئ وتعليم اجلاهل ومن 
 ومثله من ،نه حمرم قبلنا منهقال أنا أدع املنكر الفالين ليس ألنه شرك بل أل

 ملا غنت عنده قال أنا أترك كذا ألنه مكروه وليس عندي حبرام، والنيب 
  اهللا يعلمهل اها فقط، وقد سأله الصحابة )وفينا نيب يعلم ما يف غد(جارية 

  ؟كل ما نقول
. وملا قالت العجوز اليهودية للصديقة املباركة أعاذك من عذاب القرب

 وسأله الصحابة الكرام أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ،سألت النيب 
  .وأمثال ذلك كثري

 أيضا التنويع يف اإلنكار وخماطبة صاحب املنكر بعقل ن احلكمة أيضاوم
خر الذي آل و، مع الفىت الذي طلب أن يبيح له الزنا كما فعل النيب ،ورفق

 املسجد وكل سنة  وكذا األعرايب الذي بال يف،مشت عاطسا يف الصالة
  .الشريفة هكذا



 

 

٢٧٢٢ 

 كما أن لقوم ،للمكانة االجتماعية للداعية أثرهاعلم أن أن نكما ينبغي 
الرجل وعشريته أثرهم، وقد ذكر اهللا تعاىل أن قوم نبيه شعيب عليه السالم 

خبالف نيب اهللا لوط عليه السالم  ]٩١:هود [)R Q P(قالوا له 
 وهذا ما علمه ،]٨٠:هود[) Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À( :الذي قال

 وإمنا استنقذه منهم العباس ملا قال ن العرب فإم ضربوا أبا ذر واملشرك
 عمر عام احلديبية  وملا انتدب النيب ،هلم إن جتارتكم إىل الشام متر بغفار

  قال له عمر يا رسول اهللا أال أدلك على من هو أعز مين،للذهاب إىل قريش
 ،، كما أن معرفة ما عليه الكفار كمالان  قريش؟ وذكر له عثمعند

 وكل ذلك ، والرجرع ألهل االختصاص كمال،وشهادة احلق للحق كمال
 وملا كان ،]٤٣:املائدة[ )@ E D C B A( :يف قوله تعاىل

عامل بين إسرائيل قبل إسالمه وهو -ا اصطحب معه عبداهللا بن سالم  أمي
جتدون  أقرب اليهود للحق أال  وناشد، إىل بيت املدراس-اخلبري بالتوراة

  .حكم اهللا عندكم يف التوراة
واستغالل ما فينا من . أكثر ما يتسلط علينا به أعداء الدين هو الوهمو

اخلور والضعف وإال فاجلواسيس أقل وأذل من أن يكون هلم هذا الوجود 
ونه إمنا هو جمرد دعوى عند أسيادهم، وميكن تب علما بأن ما يك،وهذه اهليمنة

 وقد ، وهم أصحاب مطامع دنيوية وليس عداوة دينية،لمتهم تكذيبه بالدليلل
 )2 3 4 5 6 7 8 9 : ; >( :قال اهللا تعاىل

  .]١٧٥:آل عمران[
وهم يعجزون عن إدخال جاسوس واحد يف بعض اإلدارات احلكومية 
فضال عن أن يكون هلم جواسيس يف كل مدرسة وكل قرية ولكن الناس 

  .خياف بعضهم من بعض
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واملباحث ،هم أخطر أنواع اجلواسيس) احملتسبة(عة واملباحث املقن 
 وإذا وجد عمال آخر انتقل منها أما ،املكشوفة أكثرهم يريد الراتب فقط

  .املقنعة فهم يف الصورة طلبة علم ويف احلقيقة جواسيس
 :بد للداعية من التصريف والتنويع يف االسلوب واهللا تعاىل قال الو

) E D C B A @H G F( ]٨٩:اإلسراء[.  
  .]١١٣:طه[ )Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ( :وقال تعاىل

   .دبرهتوالقرآن نفسه فيه ذلك ملن 
 وتارة يأمرهم بالسري يف ، وتارة باللعنة،فتارة ينذر املخالفني بالعذاب

كر ف وتارة حيثهم على الت،فروا من قبل والتأمل يف ايات الذين ك،األرض
السموات واألرض، وتارة ينذرهم جبهاد وتارة يوقظ حسهم إىل ملكوت 

املؤمنني هلم، وتارة ينذرهم بقرب الساعة، وتارة يذكرهم مبا أنعم عليهم 
  .وهكذا، مل يفعل ذلك ويثين عليه باجتنابهوتارة يذكر اهللا ثواب من 

بد من تنويع االسلوب وقد أخرب سبحانه عن عبده نوح عليه  فال
راً ايل العزم أنه دعا قومه سراً وجهالسالم الذي هو أول الرسل وأحد أو

صرها يف ح فمن قال إن الدعوة ال تكون إال بالكتابة سراً فقد ،واراًوليالً 
أحد أنواعها، ومن عدم التنويع أن الشيخ العالمة عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا 
يقول لكل من أخربه عن منكر أكتب يل ويضعه يف جيبه فلم يغير ذلك كثريا 

كرات، وليت الشيخ عليه الرمحة كتب إىل أهل املنكر وبين هلم أنه من املن
منكر وحثهم على تغيريه، وليته كتب ألجل ذلك فتوى عامة لتبقى فتواه بعد 

  .موته يستفيد منها الناس بعده
للتراجعات داللتها ومنها حاجة الناس إىل اإلسالم، وهذه التراجعات 

ن الشيوعية وإما فردية، وسوف عييت إما مجاعية كما تراجع االحتاد السوف
نقتصر على األفراد املشهورين الذين هم شخصيات حائرة لو أن أحد دعاها 

  :الستجابت لإلسالم أو على األقل أقام عليهم احلجة
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  .نعوم تشومسكي
  .فوكوياما

  .اروديج
  .توين بلري

 وحنن ،رجاء جارودي قبل إسالمهلوقد كتب جواد اخلالصي الرافضي 
  .لكأوىل بذ

مهامتا غاندي، نيلسون  :ومن املعجبني باإلسالم الذين كانوا قريباً منه
  .مانديال

والبابا ،  ويل عهد بريطانيازري تشارلماأل :ومن القريبني منه اليوم
د امليالد ذكر يف الكتاب عيليس ل: لذي درس يف القروين وقالفرنسيس ا

 بعض البابوات الذين وقد سبقه. املقدس وعنده األناجيل اآلرامية القدمية
  .كانوا يصلون سراً

بد من االستعانة بالكتب النفسية يف الدعوة إىل اهللا ومنها علم  الو
 وكذلك آراء األطباء النفسيني ،النفس الدعوي للدكتور عبدالعزيز النغيمشي
  .املوثوقني كالدكتور عبدالرزاق ياسني احلمد

خصية مع الضراعة إىل اهللا اخلربة الشوهذا مع ما يكتبه الدعاة إىل اهللا 
 فالقلوب بني إصبعني من أصابعه تبارك ،أن يوفق الداعي ويهدي املدعو

 وال ينبغي ملن يدعو إىل اهللا أن يظن أن أحداً من الناس أكرب من ،وتعاىل
واملهم أال يكتب .  فمن املمكن جداً اهتداء البابا أو ترامب،االستجابة

بد من   فال، املباشرلألسلوب يستجيب اإلنسان إال احلق، وبعض الناس ال
 ، يف مشروعية الكتابة ويف كيفية خماطبة الكفارونقتدي بالنيب . التعريض

توين "ال يف أن نكتب نفس ما كتب، وبعض الناس أصال متردد حائر مثل 
   الذي حتول من االجنيلية إىل الكاثوليكية؟"بلري

 القنوات اإلباحية أو على الدعاة معرفة أين يدعون؟ ومن ذلك اجتنابو
 كان  والنيب ،وهذه القنوات املفسدة تدعي أن فالناً زكاها، قنوات الفساد
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 لكن مل يرد عنه قط أنه ،يرتاد منتديات قريش وأسواق العرب وأمثال ذلك
  .ذهب إىل بيت للبغاء أو مخارة للمشركني

على الدعاة أن يعلموا أن واجبهم عظيم وأن عليهم تتويب الناس ما 
 وقد رد النيب ، فالشرع احلنيف يتشوف للتوبة وال يتشوف للعقوبة، أمكن

الغامدية مرارا ولو مل ترجع ملا طلبها، وملا افترى الكاذبون حاثة اإلفك على 
  .)إن كنت أملمت بذنب فاستغفري(: الصديقة الطاهرة قال هلا

 وقد روي ذلك عن أيب ،بل قد ورد تلقني املتهم بأن يقول مل أفعل
ما (اه ابن ماجه مرفوعا بلفظ و ور،ريرة وأيب الدرداء وأيب مسعود وغريهمه
 كما ذكر ابن القيم ،قال ذلك للسارق  وأن النيب ،)خالك سرقتإ

  .وصححه األلباين
وأنصح إخواين الدعاة بالتوسط والرفق وترك الغلو واضرب مثال واقعيا 

  ."خوان بريدةإ"سماة  ذات اليسار اموعة املممن غال ذات اليمني مث غال
 من النقيض إىل النقيض، وقد قابلت بعضهم وكذا كل من ينقلب

 وجادلتهم يف مسألة حترمي ،ونصحته وكان حيرم ما مل حيرمه اهللا ورسوله
وهو اليوم يقدم برنامج مرايا يف قناة -الدراسة مثال، وقد ترك أحدهم 

أرى إحراق حمالت الفيديو  الدراسة يف املرحلة املتوسطة، كما أين ال -العربية
  .واستهداف الدشوش بالبنادق أعماال شرعية

ود عندهم هو االعتدال والتوسط وعلى كثري من آرائهم عن واملفق
  .الصحوة يعتمد أعداؤها السيما اجلامية

على دعاة اإلميان أن يكونوا من أويل األيدي واألبصار، وأن يقولوا و
ا، وأن يكونوا سداً منيعا ضد الضالالت احلق ال خيافون لومة الئم مهما أوذو

والبدع وقد شهدت الساحة اخلليجية حتوالت اجتماعية فكرية هائلة، وخرج 
بعض الناس على ثوابت اتمع وأعراف القبيلة وحدود العيب الذي تربينا 
عليه فضال عن حدود الدين اليت هي األصل يف كل خري، وتطاول بعض 

 باسم حماربة اإلرهاب حىت أن بعضهم ل الناس على الدين وعلى الرسو
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إن كان قدوة اإلرهابني حممد الرسول فنحن قدوتنا ( :قال يف دولة اإلمارات
  .!)حممد بن زايد

جاء الرسول الكرمي ليصحح عقيدة إبراهيم ( :وقال آخر يف السعودية
  .!)اخلليل وجاء زمن حنتاج فيه ملن يصحح عقيدة حممد بن عبداهللا

  . الشنائعوأمثال ذلك من
فلماذا يسكت أهل احلق وخيافون، أليس ملثل هذا يستعذب األذى ولو 
كان قتال، وهل أهل الباطل أشجع من أهل احلق؟ وهل يدخل املؤمنون اجلنة 
بال أذى؟ أليست املنية خري من الدنية؟ أليس االبتالء سنة ربانية؟ أمل يقل اهللا 

؟ أمل ]٢:العنكبوت [)z y x w v u t s } | ( :تعاىل
 ينشر من قبلنا باملناشري وميشط بأمشاط احلديد؟ أمل يؤذ رسول اهللا 

تغدر به يل محالة احلطب حبجر لترميه به؟ أمل وحياصر وخينق وتأيت أم مج
 يف رمضاء مكة؟ أمل يهاجر اليهود وقبائل من العرب؟ أمل يعذب بالل 

ملشركون مسية رضي املسلمون إىل احلبشة ملا اشتد األذى يف مكة؟ أمل يطعن ا
اهللا عنها يف موضع عفتها؟ أمل يترك مصعب بن عمري حياة الترف وميوت بال 

  كفن تام له؟ أليس العلمانيون والليرباليون أنفسهم يف شقاء ونكد؟
يعيب بعض الناس كقناة العربية على الدعاة أم جيمعون بني أقوال  -

 فالن وبنطال فالن؟ فما قدمية وحديثة، ويقولون إن الصحوة مجعت بني جبة
 ]١٨:الزمر[ )z y } | { (العيب يف ذلك؟ أمل يقل اهللا 

وما العيب أن يأخذ املسلم احلق حىت ولو كان قائله كافرا؟ وما العيب يف أن 
يكون املسلم ينتقي أطايب الفكر كما ينتقي أطايب الطعام؟ وما العيب يف 

 والسنة ال يقلد عاملاً وال حزبا أن يكون املسلم حر التفكري يف حدود الكتاب
وال فئة؟ وما العيب أن يضم إىل فقه علمائنا الكرام كل فكر ناضج مستمد 

 من كتاب اهللا؟
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أليس العيب والتناقض يأتيان ممن يدعي أنه على العقيدة الصحيحة لكنه 
يف الوقت نفسه يتبع ميشيل عفلق أو دي سوسري؟ ويترك الصالة لكي ال 

  .يكون إرهابيا
  ما العيب أن يكون املؤمن كالنحلة يقع على زهرات كثريات؟و

ومن العجيب أن هؤالء الذين يعيبون يف قناة العربية وغريها يعيشون 
ضحالة فكرية وينتقلون من النقيض إىل النقيض، وبعضهم مل حيصل أصال 

  .على شهادة الكفاءة املتوسطة
ن الدشري، وهم انتهازيون ولوال أن املناصب تعطى هلم لكانوا م

وبالشرهات والعمالة لدول معروفة ترتفع أرصدم البنكية فتتخطى حاجز 
املئة مليون ريال فجأة وأرجو أال نضطر لفضحهم وبيان ارتباطهم بوحدة 

  .التضليل اإلعالمي يف البنتاجون واحلديث عن ماضيهم املتطرف حقاً
لمني وكذا وأحذر إخواين الدعاة من الغلو الذي وقع فيه من يكفر املس

 ).إخوان بريدة(التناقض الذي وقع فيه 
  :اجلهل باهللا

من أهم واجبات الدعاة التعريف باهللا تعاىل وبيان عظمته اليت ال  -
حييط ا الواصفون، وأنا من خالل اطالعي احملدود وما يردين من أسئلة يف 

عوة  أما أهل العلم والد، علمت أن كثريا من املسلمني جيهلون ذلك،العقيدة
 . إال إمجاال وأما اإلعالميون فهم يف واد والناس يف واد آخرهفال يذكرون

 أو أنكرها وكل أول الصفاتهذا املنصوح به فوق الرد على من و
  .ما مطلوب ال ينبغي إغفاله أو ذكره عرضامنه

 وقد ،قد تكون كفراً، ومن اجلهل وأعظمه اجلهل باهللامشتقة واجلاهلية 
 له  أكرب اجلهل باهللا تعاىل دعوى أن ومن،ب درجتهاتكون جمرد معصية حبس

 إما عزير كما تقول اليهود وإما املسيح كما تقول النصارى وإما ولداً
 كما كان يقول جاهليو العرب، وكل ذلك إفك وافتراء وظن سوء املالئكة
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ا، وال يقوله من تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هد
  . قدره ويرجو له وقارايقدر اهللا حق

 إذ ال ، وعدم اإلميان احلقيقي ا،ومن اجلهل باهللا اجلهل بأمسائه وصفاته
 مع ذلك من اإلميان ، بل البديكفي املؤمن أن يؤمن ا بال تأويل أو متثيل

  .ر احلال حبسب ذلك وتغيقتضياا وآثارها يف النفس،مب
كيف كان ) القرآن(د بيننا انظر مثال إىل أعظم الكالم وهو كالمه اخلال

 وصحابته الكرام بل يف األجيال الالحقة، أثره النفسي العميق يف نفس 
 هو اإلمام أمحد بن حنبل رمحه ،فأشهر من وقف يف وجه القائلني إنه خملوق

جهادا ل القرآن علما وعمال و أم متثَّ،اهللا ولكن هل اكتفى اإلمام بذلك
ؤمنني عائشة رضي اهللا عنها احلياة ودعوة، وانظر كيف اختصرت أم امل

 لقه  ملا سئلت عن خ،النبوية الشريفة وأخالقه العظيمة يف كلمة واحدة
 وانظر كيف كان أكثر الصحابة الكرام هيبة ،)كان خلقه القرآن: (فقالت

  .وقافا عند كتاب اهللا، واألمثلة على ذلك كثرية جدا) عمر بن اخلطاب (
) آية الكرسي(أعظم آية يف وهو أول اسم ) احلي(وانظر إىل اسم اهللا 

تعلق مبخلوق هالك يهلك مقامه الكه، كمن يتعلق بامللوك الوكيف أن 
 أما من يتوكل على احلي الذي ال ميوت سبحانه فهو حيفظه ،والسالطني

  . وجيري له عمله ويكتب له آثارهد ذكراهوخيلّ
 حقيقة يؤمن بهكيف تنقلب حياة من ) زاقالر(وانظر إىل اسم اهللا 

مر باملعروف وينهى عن املنكر وال يهاب أحدا من املخلوقني مهما كانت ويأ
  .مرتلته فاهللا وحده هو الرزاق ذو القوة املتني

هل يتخذ غريه حكما ) أحكم احلاكمني(وانظر إىل من يؤمن بأن اهللا 
غري شرعه وهداه، وقس على ذلك سائر األمساء احلسىن والصفات  وهل يتبع

  .لىالع
 إذ أن املعاصي ، عن املعصية زجراً أيضاًواجلاهلية جاءت يف كتاب اهللا

 )M L K J I( :شعب الكفر وبريده كما يف قوله تعاىل
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وقد ترجم اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري يف صحيحه لذلك  ]٣٣:األحزاب[
 واجلاهليون قبل البعثة احملمدية كان" باب املعاصي من أمر اجلاهلية"بعنوان 

 بقايا من أهل الكتاب وكان فيهم احلنفاء  كثرية، وكان فيهم معاصٍفيهم
وكان فيهم من يعبد اهللا كيف ما اتفق له كأيب ذر، وكان فيهم أهل الفترة، 
وال يظلم ربك أحدا مثقال ذرة، حىت عدو اهللا أبو هلب ملا أعتق ثويبة حني 

 يف شر حيبة إال أنه نام يف امل رآه بعض أهلهبشرته يوم األثنني بوالدة النيب 
 كما روى البخاري عن يف يوم اإلثنني جعل اهللا له نقرة يف إامه يشرب منها

  .عروة
رو بن حلي أو يشربون اخلمر أو وليس كل اجلاهلني العرب على ملة عم

  .ن البنات وال يتحالفون لنصرة املظلوم من ظاملهيئدو
 ،ني بين آخر الزمانوكان اليهود يف اجلاهلية يستفتحون على املشرك

  .وكان منهم من حيترق شوقا لرؤيته كما كان عاملهم عبداهللا بن سالم 
وكان من أهل الكتاب من يؤمن أن عيسى عبداهللا ورسوله كالنجاشي 

  .وعامة اآلريوسيني واملوحدين
 مل يعصه أو يبتغ غري  بأمسائه وصفاته حقاًة أن من عرفه تعاىلواخلالص

  .خيف من أي خملوق ءه أوهداه، ومل يوال أعدا
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  النصيحة الثالثة
  إىل آل سعود
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  : عالقيت بآل سعود-
 عابرة بل هي عميقة وشخصية، وبعضهم دليست عالقيت بآل سعو

جالسته مرارا منفردا به كامللك سلمان قبل أن يصبح ملكًا، ووزير الداخلية 
  .ن األمراء جالستهم أيضااألمري نايف، مث األمري حممد بن نايف، وكثيرا م

جتهد  أ غاشا هلم أو كاذبا عليهم، بل-ولن أكون بإذن اهللا-ومل أكن 
قدر اإلمكان يف النصح، وبيان احلق بصدق وشفافية حسب استطاعيت، 

  .وأشكر من يهدي إيل أي خطأ يراه فيما قلت أو أقول
 كما أشكر كل من يوجهين لزيادة يف فهم أو يبلِّغين عن حقائق ال

أعلمها، وعلى رأسهم آل سعود، وقد أحسن إيل دون أن يقصد من فصلين 
من العمل ومنعين كل حق حىت التقاعد، فقد جعلين حرا ليس يف فمي ماء 

كذب مهمون يل تبني هلم أنفسهوليس لدي شيء أخسره إذا نصحت، واملت 
 اخلارج أو االامات، ومنها الزعم بأن يل عالقة بدولة أجنبية أو باملعارضة يف

  .أنتسب كما يقال جلماعة إرهابية
وأرجو أن حيشرين اهللا بفضله وكرمه مع فقراء املهاجرين، الذين هم 
أول دفعة تدخل اجلنة وتقول هلم املالئكة هل حوسبتم؟ فيقولون عالم 

  !.حناسب؟
وأنا ال أيأس من إصالح أحد فاهللا تعاىل خيرج احلي من امليت، وقد 

لعزيز من بين أمية، واملتوكل من بين العباس، وليست أخرج عمر بن عبد ا
قراءيت ألحد دليالً على أين أتبع ما كتب وأؤمن به، فأكثر من أعجبت به من 
املعاصرين الشيخ ابن باز، ومن األولني شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومع ذلك 

  .فاحلق أحب إيل منهما، وال أقلدمها، وال أنصح أي طالب علم بتقليدمها
سري أعالم "ا كان أفضل كتاب قرأته من غري الوحي، هو كتاب ورمب

، ومع ذلك يل عليه مالحظات قد أكون فيها خمطئا، واملهم أنين أرى "النبالء
أنه جيب على كل طالب علم أن يكون مستقل الرأي حر التفكري، وأن يبذل 



 

 

٢٧٣٤ 

، وأنا النصح وحيب اخلري لكل إنسان كما كان األنبياء ومنهم حممد 
تلف مع آل سعود، ولكين أنصح هلم وأعدل معهم، كما أمر اهللا وال أقول أخ

عنهم إال احلق وال أتفق مع من يغشهم أو يقدح يف نسبهم، وال يغل قليب 
على نصحهم وختويفهم من بأس اهللا يف الدنيا وناره يف اآلخرة، وحني 

، بل أرجو أنصحهم ال أريد منهم أجرا وال منصبا وال شيئاً من أعراض الدنيا
أال يذكروين يف أي وسيلة إعالمية مطلقًا، وهلم صفات شخصية ال أغمطهم 

ال (إياها وال أعيبهم مبا ليس فيهم، وقد سئل اإلمام أمحد عن فالن فقال 
، وأنا ال أملك إال الكلمة وال خري يفّ إن مل أقلها، وإمنا خياف )نسبه وال حنبه

زوزة، ولو شئت ألقسمت أين ما أريد منها العروش املهترئة والكراسي امله
ذه النصيحة إال وجه اهللا والعدل بقدر جهدي، وحسن القصد يشفع ملا يف 
النصيحة من القسوة واملرارة، وأنا قد ظُلمت ولكن ذلك ال يعين أن أظلم من 

  .ظلمين، وإمنا أؤخر ذلك ليوم القيامة
 وإمنا ألحد، ذرأعت ومل السجن، يف للتعذيب أتعرض مل احلمد وهللا وأنا

 كما سياسيا معارضا ولست املنكر، أنكر أنين: عليه زلت وال فعلته ما غاية
 أن وأرجو األذى، من لقيت مهما البالد هذه مغادرة أرى وال يقولون،
 بأمشاط شطواوم باملناشري، شروان ممن بأفضل ولست ،عليه اهللا يصربين
 اعتبار وال قادر، كل ا وأنصح بالعزمية، نفسي آخذ أنين ومع احلديد،
 بالرخصة، نفسه أخذ من على أنكر ال باإلكراه، يكتب أو يقال مبا عندي
 إىل وأضرع اثنني، على يتوىل أن ذر أبا وى عمر، والية على أثىن  والنيب

  .وشيطاين نفسي على ويعينين دائما، احلق على يثبتين أن اهللا
 ال طريقه، ونبني صالح،اإل إىل سعود آل يا ندعوكم حني وغريي وأنا

 وافد، إصالح أي أو غرينا، جتربة استنساخ إىل ندعوكم وال فراغ من ننطلق
 مع غريكم، من أكثر تعلموا واليت العهد، القريبة حنن جتربتنا إىل ندعو بل

 ما لبعض -له اهللا غفر- بعضهم حترمي سيما ال سلبيات، من افيه ما تاليف



 

 

٢٧٣٥ 

وندعوكم الستلهام واقعنا وتفعيل . لكبكوا والربقية كالساعة جيهلون،
  .إجيابياته

 حىت قط، بركتها ذهبت وال معجزاا، دفنت ال املباركة اجلزيرة وهذه
 فلدغتهم هي حاربتهم الناس حيارا ومل األجنبية، القوات اجتاحتها عندما

 فيهم وفشى الرياح، عليهم اهللا وسلط طائرام، رماهلا وعطلت هوامها،
 ،)اخلليج حرب متالزمة( مسوه بل قط، تشخيصا له يعرفوا مل يالذ املرض

  !الوحيد املرض ليس أنه السعودية الرياض جريدة وأكدت
ومحاها اهللا بالصحراء احلارة وصاا من اخلنازير، وإذا كان نابليون أو 

 فإن اجلنرال الصحراء هو  يف روسيااال إن اجلنرال الشتاء من هزمهماهلتر ق
  .رس والروم من غزوهاالذي منع الف

 على كل نصوص من الشرعية اإلمامة شأنب ورد ما تطبيق من بد وال
  .حاكم

 هذا شأنه وبينه وبني ربه ولن ،وكون اإلمام يصلي أو يصوم أو حيج
، مبفهومهما اإلسالمي )العدل واألمن(أتعرض له، وإمنا يهم الناس أمران مها 

  : بقولهوذلك ما عرب عنه حسان بن ثابت 
  ل بيننا وهضابوتأمن سب   ما الدين إال أن تقام شرائعو

 العقد ويكون ،الشورى أهل بني شورى األمر يكون بأن إال انمتي الو
 -واجتماعيا وغذائيا فكريا- األمن ويكون ،الشرعية البيعة هو االجتماعي

  .، وعلى هذين العمودين سوف تقوم النصيحةالناس بني السائد هو
 كثرية، ميزات فيها -ابتلى اُهللا آلَ سعود حبكمها ليتا- البالد وهذه
النيب كان كما أحبها وأنا عظيمة، وخصائص  أن وأرجو مكة، حيب 

  .واحدة راية حتت املسلمني كل جتمع اليت للخالفة مهداً تكون
وأنا كتبت لعامة املسلمني، وليس آلل سعود وحدهم، وال جيوز يل وال 

عود وال على يهودي أو نصراين، وال أن ألي أحد أن يكذب على آل س
ينقب عن النيات واملقاصد، فاهللا هو العامل ا، املطلع عليها، وال جيوز ظلم 
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 الذي مات )جعفر احلائك(ل تأي إنسان مهما كان، وموقفي معلوم من قَ
حتت التعذيب، وكيف أين بذلت جهدي للوصول إىل اللواء مدير عام 

  !. مع أنه كما قيل شيعيالتحقيق، كي أبلغه إنكاري
وجممل ما أنصح به هو تقوى اهللا والعمل بالكتاب والسنة واتباع دينه 
الذي ال يزال وهللا احلمد مصدر الشرعية، وعليه قام كياننا، وقد جعل اهللا 
حرمه يف بالدنا، وجعل جزيرتنا هذه املباركة منبعاً لكل خري ومهداً 

من نيا كلها أمة لديها كتاب خري للحضارة اإلنسانية قاطبة، فليس يف الد
قرآننا، ورسول خري من رسولنا؟ فكيف نرضى أن نكون عبيدا تابعني واهللا 

  .تعاىل خلقنا لنكون سادة وقادة للعاملني؟
وكيف نطمح إىل أن نكون يف مصاف الدول، اليت جيب أن تكون هي 

شرف، هي متأخرة، ال قيمة فيها للعرض وال للويف صفنا ونسميها متقدمة 
وتدعي أن اهللا هو املسيح ابن مرمي وتقول إنه تعاىل اختذ ولدا، وحنن نقرأ يف 

 ﴾A B @ ? <﴿ و]٣:اإلخالص[ ﴾, + * (﴿القرآن أنه 
  .]٣:اجلن[

وأنا ال أقول لألسرة احلاكمة ال حتاكموا أهل الدين باملرة، بل ساووهم 
اء، وإطالق بالزناة وشاريب اخلمور ومتعاطي املخدرات يف إحالتهم للقض

  !.سراحهم إذا أطلقتم أولئك
وقد فرح بعضنا وحنن يف السجن ملا مسع أن احلكومة سوف تفرج عن 
 السجناء يف العيد، ولكن ضباط املباحث أخربونا أن ذلك ال يشملنا

  .وصدقوا
كما قد يظن، بل أعدل وأنصح بقدر  ،فقط املؤاخذات أتتبع الوأنا 

 واحلكومة إىل االستقامة، وقد  والدعاةجهدي، وإمنا أدعو نفسي والعلماء
 وال ]١١٢:هود[ ﴾^ [ \ ]  :﴿Y Zقال اهللا تعاىل لنبيه الكرمي 
 بتينشي ) اهللا رسول قال وهلذا ،صعبة واالستقامة ريب أن املطلوب عظيم،

 الشيب سبب إن يقول وبعضهم ،هود سورة يف اآلية وهذه ،)وأخواا هود
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، )استقم مث باهللا آمنت قل( :سأله ملن  وقالهو أن اهللا أمره أن يستقيم، 
الواقعة واملرسالت وعم (وجاء يف رواية صحيحة أن أخوات هود هي 

  ).يتساءلون وإذا الشمس كورت
لالتصال  الفاكس رقم أعطيكم بل ،اخلطأ من العصمة أدعي ولست

 ا، لالتصال تريدون وسيلة أي، وأرجو أن تعطوين )٠١٢٥٥٣٣٣٠٧(
  .!عيويب ايل أهدى رءاام اهللا ورحم

 قاله قدمياالام بطلب امللك الدنيوي، وهو اام : ومن أبطل الباطل
 ﴾× Ó Ô Õ Ö﴿ السالم عليهما وهارون ملوسى فرعون قوم

  .الضالة الفرق حدىإ إىل باالنتماء االام وكذلك ،]٧٨:يونس[
 عليه اافترو امللك بطلب أحد اام وسنة اهللا أن املفترين إن مل يستطيعوا

 الشيخ واموا ،مجاعاإل خرق بأنه تيمية ابن اإلسالم شيخ فاموا ،ما شيئا
واموا الشيخ حممد بن إبراهيم بأنه  ،خارجي بأنه عبد الوهاب بن حممد

يلقب نفسه باملفيت األكرب، واملفيت األكرب هو اهللا، واموا الشيخ ابن باز بأنه 
  .ن صاحل العثيمني بأنه حلويل، واموا الشيخ حممد بيكره الرسول 

  املباحثضباط أحد  اقترحاألخيار هؤالء درجة عن نزويل مع وأنا
  !يل حولته إيران إن لاويق املال من مبلغ البنك يف ضعوي أن) ي.ع(

 واهللا تعاىل جعل ، أن يبتلى ويفترى عليه،وهكذا ال بد ملن دعا إىل اهللا
  . وكذلك من سار على درماًلكل نيب عدو

أنا أؤكد أنين ال أسعى للملك مطلقاً، وأؤكد أيضا أنين لست معارضاً و
 الغربيني االعالميني من جاءين ملن ذلك قلت وقدباملفهوم الغريب للمعارضة، 

 الكتاب خالف ما عارضأ ناصح  أناإمناو ،الغريب السياسي بالفكر املتأثرين وأ
  .وافقهما ما وافقأو والسنة

ب التعفف أو الزهد يف الدنيا فقط، بل له وليس عزويف عن امللك بسب
  :أسباب شرعية وواقعية كثرية وهذا بعضها

  .يل حيل ال شيئا أطلب فكيف قريش، من تلس أنين .١
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 احلديث ففي الناس، من قليلة فئة على كانلو و مسؤولية احلكم أن .٢
 فإما مغلولة، ويده القيامة يوم جاء إال فأكثر أنفس عشرة يلي والٍ من ما (هأن
  ).ظلمه يوبقه أو عدله يفكه نأ

من  يكون أن لنفسه يرضى كيف ، حملمد وارثا اهللا جعله من أن .٣
  .وقيصر كسرى ةورث

 إىل الدعوة وهو الكرام، والرسل األنبياء عمل عمله اهللا جعل من أن .٤
  حاد الناس؟آ عمل يقبل كيف اهللا

 بذلك يستبدل أن يرضى كيف ،ومعرفته ذكره حالوة اهللا أذاقه من .٥
أن  ، جيب عليالصنف هذا من كنأ مل وإن أناو وكالمهم، الناس دلةجما

 كابدت: "السلف بعض قال وقد ،أن يبلغين ذلك  وأرجو من اهللاإليه سعىأ
  . املكابدة وعلى اهللا امتام نعمته، فعلي"ا تنعمت مث سنة كذا الصالة
 قال وقد ،يغري مسؤولية ملأحت فكيف كافية وحدها ذنويب أن .٦

كلٌّ: "الرشيد هلارون لزاهدا مريالع سأل وأنت نفسه عن سأليالناس عن ت 
  ".كلهم

 بن وعبد الرمحن ذر كأيب أصحابه بعض مارةاإل عن ى  النيب أن .٧
 يوم وندامة خزي إا: (وقال ،)الفاطمة بئست: (وقال وغريمها، مسرة

  مؤمن؟ أي هلا يسعى وكيف منهم أضعف هو من يقبلها فكيف ،)القيامة
 السياسة أوحال يف غاص من كل أن املعلوم املشاهد نم إن .٨
 إليه يسعى فكيف حرام، ذلك وكل ينافق، أو يكذب أو حيتال ،املعاصرة

  عاقل؟
 منهم، طائفة منك ذلك يقبل مل احلق على الناس محلت مهما أنك .٩
  .باهللا عياذا الباطل على محلتهم لو فكيف

 اجلائع ببالذئ  النيب شبهه الذي ،الشرف حب من ذلك أن .١٠
  .، وشرحه ابن رجب بكالم نفيسقوم زريبة يف عاث الذي
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 بني معروفا املرء جيعالن املستمرة والتصرحيات الدائم التصوير نأ .١١
، أصحابه بني من عليه القادم يعرفه ال أمجعني اخللق أفضل كان وقد الناس،

  .مللوكها األعاجم تفعل كما وى عن القيام بني يديه
 وهكذا ، دربه على سار من كل خصائص من الزهد أن .١٢

  .يفعل ال ما إىل أحد يدعو فكيف الطاهرة حياته كانت
 والعدس والقثاء البصل يستبدلوا أن يريدون الذين هم اليهود أن .١٣

 © ̈ § ¦ ¥ ¤﴿ :فيهم اهللا وقال والسلوى، باملن
ª﴾ ]٦١:البقرة[.  

 عن ينصرف أن يريد ال عقل ذا وكان ،علم بأي اشتغل من نأ .١٤
 يعادل الذي ،الشرعي للعلم اهللا وفقه من ينصرف فكيف منصب، ألي العلم
 والية أو منصب أي البخاري أو أمحد اإلمام توىل وهل الشهداء، دماء مداده

  خالفة؟ أو
  .هذا الفنت عصر يف سيما ال السالمة يعدل شيء ال أنه .١٥
 الدنيا أراد من: وقالوا ،الدنيا فتنة من حذرونا الصاحل سلفنا أن .١٦

 فتنة من خرجنا: "قال له املتوكل إكرام أمحد اإلمام رأى وملا ،للذل أفليتهي
 أن ،البصري احلسن إىل عبد العزيز بن عمر كتب املو ،"الدنيا فتنة إىل الدين
 أهل وأما تريدهم، فال الدنيا أهل أما "احلسن إليه كتب ،يليو مبن عليه يشري
 تعقدت حيث مانالز ذا فكيف عصرهم يف هذا ،"يريدونك فال الدين

  ؟التخصصات وتعددت املشكالت وكثرت األمور
 امللك اهللا أعطاه من" اإلجبار ملك "الظاهر امللك إىل يسعى وكيف

 وال يعرفهم ال وهو الغيب بظهر له الصاحلني ودعاء ،"القلوب ملك "الباطن
  .يعرفونه

 الناس خرج ،بغداد إىل تركي عجمي وهو املبارك بن عبد اهللا جاء وملا
 ،احلاكمة األسرة أبناء أحد فقال ،ساكنيها من ختلو أن بغداد كادت حىت ليهإ



 

 

٢٧٤٠ 

 هذا(: قال ،املبارك بن عبد اهللا :قالوا القادم؟ من: الرشيد هارون قرابة من
 متىن وقد ،)بالعصا إليه الناس يساق الذي هارون ملك ال ،امللك  هوواهللا
  .املبارك بن عبد اهللا رأى يكون أن قدره جاللة على أمحد ماماإل

، مماته بعد حىت الغيب بظهر املسلمون له يدعو أن لكاملُ هذا من وأعظم
  .وأن يكون العلم صدقة جارية له

 وكتب، كلها الدنيا من خري اجلنة يف سوط موضع أن مسلم يشك وال
 فرد" اخلالفة تريد أنك بلغين :فيه جاء كتاباً عمر بن عبد اهللا إىل احلجاج

 واهللا فال اخلالفة أريد ينإ قولك وأما" :فيه قال بكتاب ،عمر بن عبد اهللا عليه
  حمجمةألجلي يراق أن أريد وال ،ببال يل ذلك خطر وال ،ما يوما طلبتها ما
  ."مد من

 املبارك بن عبد اهللا أو زيد بن الواحد عبد عنه قال آخر نعيم لنا وحنن
  ".بالسيوف هعلي جلالدونا فيه حنن ما امللوك وأبناء امللوك يعلم لو"

  :قدميا أحدهم وقال
  عناق وطيب غانية وصل من   يل أحب العلوم لتنقيح سهري

  والذكر؟ القرآن بقراءة فكيف العلم طلب يف هذا
كتبك هذه أشد علي من ثالث : "وقد قالت امرأة عبد اهللا بن وهب له

  ".ضرائر
 لو أرأيت: "اخللفاء ألحد -اكالسم ابن وأظنه- الوعاظ بعض قال وقد

 قال ؟به مفتديا أكنت ملكك نصفب إال ماء شربة ومنعوك عطشت أنك
  .نعم اخلليفة

 بالنصف إال ذلك منك خيرج ومل شربت أنك لو أرأيت: الواعظ فقال
  .نعم: اخلليفة قال به؟ مفتديا أكنت اآلخر

  ."بولة وال شربة يساوي ال كلْملُ فأف: الواعظ قال
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! " # $ % & (: -القائلني أصدق وهو- تعاىل اهللا وقال
  .]٤٦:الكهف[ )' ) ( * + , - .

 وااله، وما اهللا ذكر إال فيها ما ملعون ملعونة الدنيا: (الكرمي نبيه وقال
  ).متعلما أو وعاملا

 عشرة اهللا يعطيه اجلنة أهل أقل أن ،عليه وسالمه اهللا صلوات وأخرب
 مسعت أذن وال رأت عني ال ما فيها اجلنة أن مع الدنيا، ملوك أنعم أضعاف

، وأنا كذلك ال أرشح للمنصب أحداً، ومن زعم بشر قلب على خطر وال
أنين أريد الفتنة فقد كذب، واهللا حسيبه يوم القيامة، ولن يكون هذا املفتري 

  .أحرص على مسعة الدولة من مباحثها واستخباراا
وقد تتبعت املباحث واالستخبارات حماضرايت وأشرطيت البالغة حنو 

فظوا على بضعة حماضرات منها، ومع أن هذا عدد قليل فلي إجابة ألف، وحت
  .على كل مأخذ

وجدوا يف كتابك عن الغريب ألف كلمة :  عبيدوقد قيل لإلمام أيب
ألف قليل يف كتاب فيه مئة ألف كلمة، وقد يكون يل جواب : خطأ، فقال

  .اهـ!) صحيح على نصفها، وال يبقى للناقد إال النصف اآلخر املختلف فيه
 هو استنكاري لقدوم -وإن مل حيققوا معي فيه أبداً-وأكرب املآخذ علي 

 وهو موقف قلته وال أزال عليه، وقد أثبتت القوات األجنبية للسعودية،
األحداث صحته، ومن ذلك أن السعودية ملا حاربت احلوثيني يف اليمن مل 
تستعن بالقوات األمريكية، كما أن أمريكا هي اليت استعانت باململكة حملاربة 

، ومل يؤخذ رأي املشايخ يف هاتني احلادثتني الكبريتني، )اإلرهاب(ما مسته 
 يف هذا املوقف حفظت للمشايخ قدرهم والزلت، ومل أكلفهم علما بأنين

ولكن اهللا أراد أن يعلم الناس ) فقه الواقع( ومل أقل قط ،معرفة ما ال يعرفون
 مع أنه يف القرآن والسنة ما يدل عليه، ،أنه البد من فقه واقع ولو إمجاال

 فوجئت  موقف وطين مشكور، وال أنسى عامال فلبينيا،وهذا على األقل مين
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أنا أعرف أم اعتقلوك (به يقتحم علي زنزانيت، ويكلمين بلسان عريب مبني 
بسبب موقفك من األمريكان، وأنا من املعارضة يف الفلبني وأرفض القوات 

  !إخل، مث إنه ذهب وتركين...) األمريكية فيها
ومسألة االستعانة فيها خالف فقهي من قدمي، وهي بني الراجح 

كبار العلماء نفسها ليست كل فتاواها إمجاعية، بل تفتح واملرجوح وهيئة 
اال للرأي اآلخر، ومن حق املخالف أن يكتب رأيه يف الفتوى نفسها، كما 
أن الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز رمحه اهللا يف رسالته عن القومية العربية 

ا ال ل املسلم والكافر بال تفريق وهذصرح أن من مساوئ القومية أن يقات
 وال أحد من العلماء السجن مطلقا يف البيان الذي جيوز، ومل يذكر الشيخ

  .صدر ضدي
ولذلك وغريه حيق يل التمسك مبوقفي حىت يأتيين املخالف مبا هو أرجح 

  .منه
كما أنين أمتسك بعداوة أمريكا وإسرائيل ما حييت، وأشهد اهللا على 

عم أن اهللا اختذ ولداً بغض كل من كفر برسول اهللا وحاد اهللا ورسوله وز
سواء عزير أو املسيح، وأين على ملة إبراهيم عليه السالم اليت من رغب عنها 
فقد سفه نفسه، ومستعد لتحمل أي أذى أو بالء يف سبيل ذلك، ولو أدى 

 -معاذ اهللا-األمر إىل قتلي، ومل خيطر على بايل قط أن أخون بالد احلرمني 
 وال زلت مستعدا لقول ، قول احلق بدليلهولكن النصيحة والتجرد هللا تقتضي

لليهود والنصارى وكل الراجح يف أي مسألة، والرجوع عن اخلطأ، وأقول 
  .]٥٥:هود[ ﴾: 9 8 7 6﴿عدو لإلسالم 

قياما بالواجب وإبراء للذمة مع أين أعلم يا آل سعود وأنا إمنا أنصحكم 
ثق يف أن بعض الناس غشاشون لكم وأن كثريا منكم مغشوش، لكين وا

عقولكم يف معرفة الناصح من الغاش، وأمحد اهللا أنين مرفوض من الساقة 
  !واحلراسة
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 أمحد الشيخ كتب فقد األوىل لكم، ليست احلقيقة يف النصيحة هوهذ
 خطر من فيها حيذر عاما سبعني ٧٠ حنو قبل مماثلة نصيحة شاكر حممد

 يف القضاء وىلت فقد، ومعرفة جتربة عن اهللا رمحه كالمه وكان ،القوانني
 علم على أنه كما السودان، لقضاة رئيسا هأبو وكان ،املصرية احملاكم إحدى

، وهذه مسألة لعاملطّ حديثَ مصر يف احلقوق كلية عن حتدث حيث بالقوانني
  .عظيمة من مسائل التوحيد جيب تنبيه احلكام هلا

كما قدم لكم النصائح كثري من املواطنني وعلى رأسهم العلماء 
 كل ثالثاء، أما املفسدون فيزينون الشيخ ابن باز ينصحكم وكان ،اضلاألف

 ويلبسون عليكم األمور، وهم دعاة على أبواب جهنم، ومن ،لكم الباطل
أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، ويومهونكم أن سبب اإلرهاب هو التيمية 

 عن الغرب ختلى ماك تيمية ابنوالوهابية، وقد قالوا بضرورة التخلي 
 نكا فما ،والسنة القرآن عن التخلي معناه تيمية ابن عن والتخلي !وغسطنيأ

  .إليهما داعيا إال اهللا رمحه اإلسالم شيخ
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب اليت هي ويدعونكم للتخلي عن 

، وما كان حممد بن ، زاعمني أا متشددة وتكفرييةحكمكممصدر شرعية 
  .يميةعبد الوهاب إال شعبة من ابن ت

 العسكرية األزمات هذه يف وقعنا ،املفسدين سبيل اتباع وبسبب
 الشرق من وحديثهم قدميهم الضالل أهل وغزانا ،والسياسية واملالية والفكرية
  .بأنفسهم ما يغريوا حىت بقوم ما ريغي ال تعاىل واهللا ،والشمال واجلنوب

الزخرف من متكنوا ذا  الليرباليني الوزارات والقنوات، وبعد تويل
وغريمها، " ذهبان"و" احلائر"القول والبهرجة، بينما كان مصري الغرباء هو 

  .واحلمد هللا
 علي جيب بل ،اهللا طاعة يف يعكمأط ال أنين حبال تعين ال النصيحة هذهو
 جزاء منكم ريدأ الو ،تهمعصي يف صيكمأعو اهللا طاعة يف طيعكمأ أن شرعا

 وسيلة أي يف وال بألسنتكم ال لقامط تذكروين أن ريدأ وال ،شكورا وال
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، وأنا ال أريد أن تتبعوا ما يف قويل من اخلطأ، بل أنصحكم لكم إعالمية
، والسري على استطعتم ما اإلصالح سبيل سلوكو والسنة الكتاب اتباعب

منهج السلف الصاحل وحتكيم الشرع يف كل صغرية وكبرية، وما خالفت فيه 
  . احلائطالكتاب والسنة فاضربوا به عرض

 إال يتكلمون ال فيه العلماء كان الذي اجليل مضىوأقول لكم إنه قد 
 املتعلقة الشكليات بعض أو ،بامللعقة واألكل اللحى وإعفاء الدخان شرب يف
 النظريات ويعرف ،األجنبية اللغات يتقن جيل وجاء ،فقط الظاهر اإلميانب

 بل اهللا، أعداء لىع حكرا قبل من كانت كثرية علوم يف ويتخصص الوضعية،
 العليا املراكز حائزا البلدان تلك من الشهادات أعلى على بعضهم حصل رمبا
 به، مستمسك دينه على حمافظ ذاك مع وهو على أهلها، ومتفوقا فيها

 لواقع معايشة وعن ا، ومعرفة علم عن الغربية احلضارة على ويستعلي
  .جمتمعاا

، وحنن وهللا احلمد لسنا متخلفني ونيزال ال وأشياعهم الليرباليني ولكن
ولة يف سوق األفكار العاملية، بل لنا تاريخ وجتارب ليست ألي أمة أمة متس

  .على األرض، وهي كافية لو تأملناها عن أي استنساخ لفكر غرينا
وأرجو أال ختدعكم مرونة هذا الشعب فتحسبوا أن السكوت رضا، 

 ما يسمونه القبضة احلديدية، فهو غالبا عن صرب واضطرار، والناس خيشون
  .وإن كان قول احلق ال يقرب أجال وال يؤخره

 فلستم من قريش اليت ثبت النص يف كون امللك ،وأنتم حالة استثنائية
 أي باألحقية واالختيار، ولستم من حمير اليت يؤول امللك إليها إذا فسد ،هلا

ألحداث ضرورة الزمان، وأصبح احلكم بالغلبة واالضطرار، وقد أثبتت ا
تعديل السياسة السعودية احلالية، وكل ما أعطيتم من املال ذهب هباء حىت 

، بل رمبا كان ضدكم، والناس إمنا يصربون ويستعذبون كل بالء ألجل اآلن
 .الدين والعقيدة فقط
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فاملليارات اليت قبضها السيسي مل جتعله يتزحزح عن موقفه املؤيد 
لف العريب، بل أسوأ من ذلك أنه ثبت إمداده لبشار، وعدم اشتراكه يف التحا

للحوثيني بالسالح، وقل مثل ذلك عن اجليش اللبناين الذي يسيطر عليه 
، )تيار املستقبل(حزب اهللا الرافضي، بينما أنتم تراهنون رهانا خاسرا على 

فقد جعلت قطر والكويت وعمان ترمتي  أيضا كذلك، وسياستكم يف اخلليج
أصبح أهم ميناء إليران هو ديب، وكأمنا أنتم تؤيدون يف حضن إيران، بل و

سياسة إيران وتقدمون هلا اهلدايا، ال سيما يف حماولة التطبيع مع إسرائيل، 
 وذلك ) النصر لإلسالم،املوت إلسرائيل(بينما شعارات إيران وأذرعتها هو 

  !ما جيعل املاليني من املسلمني يصدقوا
 فقد قال بعض -ونون ملن ينصحكمأنتم أحوج ما تك-وكذلك داخليا 

، وغري ذلك مما قد يأيت )شلة بدو، ابتالهم اهللا حبكم دولة(الوزراء عنكم 
مبسوطا ضمن هذه النصيحة، وأعوذ باهللا أن ينفجر صمت الشعب يف 

  .وجهي ووجه هيئة كبار العلماء ووجوهكم
 وما أشبه" مطوع مهبول"قد يقال لكم إن الذي كتب هذه النصيحة 

 * ( ) ' & % $ # " !﴿ وهذا دأب كل من يرفض احلقذلك، 
  .]٥٢:الذاريات[ ﴾- , +

وقد يقال إن العمل بالنصيحة يقتضي تغيريا جذريا لألمور، وهل تغير 
مسرية التاريخ إال بذلك؟ ألستم أهال لتغيري مسرية التاريخ، وماذا ننتظر أنا 

  وأنتم وقد عالنا الشيب؟
صري عاد ومثود فقط، بل مبصري من حكمنا وأنا ال أقول جيب أن نعترب مب

قريبا وعاشرناه، وبىن قصر خزام وقصر احلمراء، وظل حيكم قائما وقاعدا 
  .وعلى جنب وناطقا وساكتا، مث كان مصريهم كما هو معلوم

ولست أدعي العصمة من اخلطاء بل أكرر لكم رقم الفاكس لالتصال 
)٠١٢٥٥٣٣٣٠٧.(  
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شتمل على قسوة، ولكنها خري من النفاق والنصيحة بطبيعتها ال بد أن ت
واملدح الزائف والغش، وصديقك من صوإمنا أقدم لكم . قك ال من غشكد

 :هذه النصيحة لسببني
  .أنه واجب شرعي فرضه اهللا على املؤمنني: أوهلما
أن العودة إىل الصواب ال زالت ممكنة، وال يزال باب التوبة : والثاين

 املغرب، وأنتم مل تغرغروا، واتمع فيه خري مفتوحاً فالشمس مل تطلع من
كثري، وال يزال اإلصالح ممكناً والكل يتطلع إليه، والرجوع للحق خري من 

  .التمادي يف الباطل
وال يغركم أن الشعب صابر، فامحدوا اهللا على هذا الشعب واعدلوا 

  .معه
ر واعلموا أن للصرب حدوداً وأن الصابر مهيأ لالنفجار، وكم من صاب

ساخط، وأن بعض مقربيكم املدعني حبكم، إمنا ذلك ملصلحتهم املادية، ولو 
  .انقطع عنهم الراتب شهراً واحداً لظهرت لكم حقيقتهم

واعلموا أن العلمانيني مهما اتفقوا معكم ظاهراً يف بعض األمور، 
) هادي(يعملون ألهداف أخرى مثلما حتالفتم مع دولة اإلمارات اليت يقول 

  !احتالل، وأنتم تعلمون أهدافها املخالفة لكمإا قوة 
وأنتم أعطيتم األستاذ حممد جالل كشك سبعة ماليني، وهي تعادل 
اليوم أكثر من ذلك، ليكتب عن مصدر شرعية النظام السعودي، وأحتتم له 

 مع أنه حسب العرف اإلعالمي الرمسي ،أن يسأل من شاء ويتصل مبن شاء
انية من أحد أبناء وطنكمأجنيب، فخذوا هذه النصيحة ا.  

 g h i j k l m n o﴿: ىلوأنا إمياناً مين بقوله تعا
p q r s﴾ ]4 3 2 1 0 /﴿: ، وقوله تعاىل]١٨:اجلاثية 

 + (* ) ' & % $ # "﴿: ، وقوله تعاىل]٩:اإلسراء[ ﴾5
 ﴾( ) ' & % $ # " !﴿: ، وقوله تعاىل]٥١:املائدة[ ﴾- ,
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 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿: ، وقوله]١٢٠:البقرة[
 a b ` _ ̂ [﴿: ، وقوله]١١٠:آل عمران[ ﴾9 8 7

c d e f g h﴾ ]أتدري ما الفتنة؟ :  قال اإلمام أمحد]٦٣:النور
إن اهللا : (وقوله. احلديث) …الدين النصيحة : (وقوله . الفتنة الشرك

 واتباعاً للسرية النبوية وسرية كل األنبياء قبله  .احلديث) يرضى لكم ثالثا
µ ´ ³ ² (، و]٦٨:األعراف[ )$ % & '(:  كل نيب لقومهملا قال

، أقدم لكم هذه النصيحة فاقبلوها وال تكونوا كالذي ساقوا ]٥١:هود[ )¶
أمامه قطيعاً من الغنم ليختار فاختار كلبها، والكلب هنا هم املفسدون 

  .التغريبيون
: وال كالذي أعطوه موزة ليأكلها، فأكل القشرة ورمى اللب وقال

  ".ا كبريعبسه"
وهذه النصيحة أكتبها لكم وأنتم على أعتاب التحول االجتماعي 
اهلائل، وإقامة الدولة السعودية الرابعة كما قال االستاذ أمحد بن عثمان 

 .التوجيري
وال خالف أن التحول ضروري وأنه سنة احلياة، ولكن جيب أن يكون 

  .إىل األفضل وليس إىل األسوأ
 واملخالف، األسرة احلاكمة واملعارض هلا، على وكلنا نتفق املوافق منا

أن السعودية اليوم تعيش حتوال وأا على مفترق طرق، فلماذا ال يكون 
  التحول باجتاه اإلسالم وال يكون الطريق هو الصراط املستقيم؟

وبذلك يغفر اهللا لنا ما سلف، وتكون عاقبتنا هي اخلري يف الدنيا 
 .واآلخرة

s (( أن يقول لعابدي األصنام ر نبيه الكرمي أليس اهللا تعاىل يأم
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t

  ، فكيف مبن مل يعبدها؟]٣٨:األنفال[ )£
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أليس األوىل بنا مجيعا أن ننتهي وال حتل بنا سنة اهللا يف عاد ومثود وقوم 
  لوط وقوم فرعون وبين إسرائيل؟

  .نفسناوانظروا ما أعظم كرم اهللا علينا، وما أشد عداوتنا أل
 -وآل سعود خصوصاً-وأنا أنصح نفسي وإخواين املسلمني مجيعاً 

بالتوبة واالستغفار مما فرطنا يف جنب اهللا، والتحلل من خلقه فيما هو من 
  .حقهم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها

والسعودية على مفرق طريقني ال مناص هلا من سلوك أحدمها، إما 
أن تكون السعودية دولة علمانية، وهذا ما ننصح طريق اإلسالم املستلزم نفي 

  .به وأسبابه كثرية جداً
وإما أن تنضم لركب العلمانية وترضي أمريكا وإسرائيل واإلمارات، 
أي إما فسطاط اإلميان وإما فسطاط النفاق، وإذا اختارت الفسطاط الثاين ال 

سلخ من قدر اهللا وجعلت اإلسالم ينسلخ من السياسة الداخلية كما هو من
السياسة اخلارجية، فلنتوقع انتقام اهللا وغضب الشعب وردة فعله، وزيادة 
اإلرهاب ضدها إذ ال مكان للعلمانية يف بيئتنا املتدينة، وإذا تذرع العلمانيون 
حبرية الرأي، قلنا هلم حرية الرأي مكفولة إسالميا، وجيب إقامة اإلسالم 

يؤخذ من مصادره وليس من  وليس لدينا حرية ردة، واإلسالم ،الرباين
عا، فهي أخطاء فالن أو واقع عالن، وليست حرية الرأي يف اإلسالم بد

معروفة متاحة منذ نزول القرآن واستمرت إىل عصرنا هذا، وكثري من فتاوى 
هيئة كبار العلماء السعودية غري إمجاعية بل يكتب املخالف رأيه يف الفتوى 

  .نفسها
 بأي لقتل، ومن ذلك سب الرسول اهللا أما من بدل دينه فعقوبته ا

شكل، ومن سب الصحابة فعقوبته التعزير، وكل دول العامل تتيح احلرية يف 
  .حدود قانوا وحنن قانوننا هو الشرع

وأما الرخاء والتطور االقتصادي، فهو فرض كفاية على املسلمني، 
  .اً وال يتعارضان قط مع بقائها حمافظة اجتماعي،وجيب علينا تنمية بالدنا ماديا
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 بال تطبيق واقعي، كما ال جتدي وال جيدي رفع اإلسالم شعاراً
االحترازات اللفظية كقول يف حدود عاداتنا وتقاليدنا، فقد أصر أحد الناس 

 وقام يف املسجد، وقدم لذلك مبقدمة أقسم فيها ،على أن يسأل يف املسجد
ذلك، لكن أحد معارفه فعجب ل!  لكنهم خرجوا كلهم،أنه لن يسأل الناس

  .أزال عجبه قائالً كل الشحاذين حيلفون مث يف النهاية يسألون
وأنا أقول إن السعودية تريد التخلص من االزدواجية املزمنة من احلياة 
يف املنطقة الرمادية اليت يصر بعض الناس على أا بيضاء، بينما يصر غريهم 

قع كفيلة بإيضاح اللون الذي على أا سوداء، واألحداث الواقعة واليت ست
 .تتجه إليه البالد، ومن هنا وجب النصح

وهذه االزدواجية أملح إليها وزير اإلعالم السابق حممد عبده مياين، حني 
  ".يأمرين وأنا أعلم ما يدور يف رأسه) يعين فيصل(كان امللك : "قال

ىل السعودية تسلّقت على الدين للوصول إ"وقد قال عبد الرمحن الراشد 
  ".احلكم

إن بن سعود أراد بتبين اإلخوان حتويل "وقال حممد أسد ما ملخصه 
  ".الصراع مع ابن رشيد من نزاع عائلي على السلطة إىل خالف عقائدي

 قد بدأ من قرون، ال سيما ،والواقع أن النخر املشاهد اليوم يف احلكم
حممد بن منذ أن بدأ الركون إىل الدنيا يف عهد سعود بن عبد العزيز بن 

  .سعود، ولكنه يزداد مع األيام
وأنا أختلف مع األستاذ حممد جالل كشك يف ظنه أن سبب انكماش 
دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، أا مل تفتح إحدى احلواضر العاملية مثل 
بغداد أو دمشق أو القاهرة، وأقول إن الدعوة مل تنكمش أصال، بل فتحت 

 أعظم من الفتح العسكري، والصراع قائم بالداً كثرية، والفتح الفكري
ومستمر، وقد كان الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا يكافح، ويف الوقت 

  ).أرامكو(نفسه كان األمريكان يكافحون ال سيما 
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وبعض الناس ينظر فقط للنقلة املعيشية، من مرحلة الكد والتناحر إىل 
ضارة مع ذلك من املآسي مرحلة الترف والرفاهية، دون نظر ملا جلبته احل

والشرور، على أن الذي يفتح لألمل باباً وللنصح جماالً، هو أننا ما زلنا قرييب 
العهد بالفطرة واألصالة، وأن األجيال احلاضرة واملستقبلة ترضى بالدين 
وحده، خذ مثال إنكار املنكر الذي وصلت به مواقع التواصل االجتماعي إىل 

ة، مع السكوت املطلق هليئة األمر باملعروف مستويات عاملية غري مسبوق
خيافه، فمن يكون ) فرنكشتاين(والنهي عن املنكر، وأصبح من صنع بيده 

الفتح على يديه؟ ومما يساعد على ذلك أن العلماء ال يزالون أحياء وأن 
 وأن الناس ال يزالون ينكرون املنكر وهم األكثرية ،العقالء يف األمة كثري

  .الكاثرة
م ال يرفض التحديث والتقدم احلضاري، لكن ليس من واإلسال

التحديث واألساليب العصرية والدميقراطية، أن تسري اململكة وفق هوى القلة 
 %١الليربالية الضئيلة، اليت لو حسبناها مع دشريها ومستأجريها ال تبلغ قط 

والقضية ليست كما يظن البعض قضية هيئة للسياحة والترفيه، ! من الشعب
حفلة غنائية أو اهتمام باآلثار اجلاهلية، أو تقليص لصالحيات األمر أو 

باملعروف والنهي عن املنكر، أو جمرد تعديل يف تعريف التوحيد للشيخ حممد 
اخل، بل … بن عبد الوهاب، أو أن هذا ال يرضى به العلماء أو أهل الدين

 أوضح القضية أكرب من ذلك، فهي صراع بني الدين والالدينية، وبكلمة
  .صراع بني التوحيد والشرك باملفهوم القرآين لكل منهما

إن الزحف العلماين جيب مقاومته بكل قوة، وإن على -: وأنا أقول
  .فسطاط اإلميان واجب ثقيل يف هذا اخلصوص

، )مطاوعة( أنتم أسرة متدينة أصال أي حبسب االصطالح الدارج -
كم هو الدين وليس ويغشكم من يشري عليكم بغري ذلك، ومصدر شرعيت

العلمانية ومن تدين من األسرة أحبه اهللا وخلقه، فال تضعوا أنفسكم يف صف 
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كنكم بالدين ال حبربه، إفهام من أخطأ منكم ومن غريكم أعداء الدين ومي
 :فمثالً

 األمري خالد بن مساعد كان باإلمكان تفهيمه بغري قتله، ال سيما -١
 يصح أن يقال إن الذي قتله هو بن هالل وأنه كان غيورا على الدين، وال

مدير شرطة الرياض حينها فال بن هالل وال غريه يستطيع قتل أحد من آل 
  .سعود من عند نفسه

 إذا بلغه منكر ، األمري ممدوح بن عبد العزيز وقد كان شابا متدينا-٢
له  أو تربج امرأة ضرا بالعقال، مث إنكم أرسلتموه للخارج وأجريتم ،غيره

  .  وال أدري ما حاله اآلن، فتعلم التدخني مث صار جاميا،عملية غسيل مخ
وهلذا صدق الناس ما يقال عن اية خالد بن لؤي، وسلطان الدين بن 

  .محيد، وفيصل الدويش
 احذروا النفاق وال تتبعوا اهلوى واملصلحة السياسية، فالقرآن صريح -

قولون بألسنتهم ما هو حق وكذا أن املنافقني ي) املنافقون(كما يف سورة 
  .حديث هرقل يف البخاري

وكان عبد اهللا بن أيب بن سلول يقف على املنرب يوم اجلمعة، مثنيا على 
 حاثا على اإلميان به كما سيأيت، لكن ذلك كله مل ينفع هرقل الرسول 

  .وال ابن أيب فهرقل نصراين وابن أيب منافق
 أما أن يقول أحد قول أهل وال بد من تصديق األقوال باألعمال،

اإلميان بلسانه، ومع ذلك يتبع هواه ومصلحته يف شرعية حكمه وبقاء 
  .كرسيه، فهذا نفاق وضعف يف اإلميان رمبا أخرجه من امللة نسأل اهللا العافية

اآلية يف  ]٢٣:اجلاثية[ )! " # $ (: وهكذا فسر السلف قوله تعاىل
  ).اجلاثية(و) الفرقان(

  .الذي ال يهوى شيئا إال ركبههو : قال احلسن
تاه، شتهى شيئا أهو الذي كلما هوي شيئا ركبه، وكلما ا: وقال قتادة

  .ال حيجزه عن ذلك ورع وال تقوى
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واحذروا الوقوع يف شرك الطاعة الذي حذر منه شيخ اإلسالم يف 
:  بقول اهللا تعاىلي، مستدال، وبين أن ضد الطاعة التولّ)اإلميان الكبري(
﴿] ^ _ ` a b c d e f g ih j k l﴾ 
 R  S T U VW  X﴿: ، والتويل قرين التكذيب، قال تعاىل]٤٧:النور[

Y﴾ ]حقيقة الدين هي :  يف شرح العمدة ابن تيمية، وقال]٣١،٣٢ :القيامة
 أي اعتقاد ،الطاعة واالنقياد، فالدين عند أهل السنة واجلماعة قول وعمل

  .عار أو دعوىوانقياد تصديق وامتثال، وليس جمرد ش
 وقال الشافعي رمحه اهللا ال يستدل على أهل اإلرجاء بأقوى من قوله 

 h i j k l m n o p q r s ut v﴿: تعاىل
w x﴾ ]نة٥:البي[.  

فاحلنيفية والدين القيم هو معاداة املشركني والرباءة منهم كما يف سورة 
يب بن سلول يفعله املمتحنة، أما جمرد القول الظاهر فهو ما كان عبد اهللا بن أ

كما سبق، وكما ذكر احلافظ ابن كثري عن ابن إسحاق صاحب السرية عن 
، ]٥:املنافقون[ ﴾) ' & % $ # " !﴿: الزهري عند قوله تعاىل

ورواها عن الزهري البيهقي يف دالئل النبوة، كما ذكر السيوطي يف الدر 
  .املنثور

ألخذ ببعض فتاوى  ا-ورمبا تأليهه عند بعض الناس-ومن حتكيم اهلوى 
© (العلماء دون بعض، واالفادة منهم إذا اقتضت املصلحة على طريقة 

± ° ¯ ® ¬ « ª( ]وهذه أمثلة من واقعكم ]٤١:املائدة ،
  :ال ينكرها أحد

 . ملا أردمت عزل امللك سعود استعنتم بالعلماء-١
ألجنبية إىل السعودية فعلتم كذلك،  ملا جاءت القوات األمريكية ا-٢

 .لماء إمنا أصدروا الفتوى بعد قدومهاوالع
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 ملا أردمت سجن من خيالفكم قلتم حنن نعمل بفتوى العلماء، الذين -٣
 .مل يذكروا السجن قط

 اليوم ليس يف هيئة البيعة أحد من هيئة كبار العلماء، والعلماء -٤
شهيد "كلهم يفتون قدميا وحديثا بأن الربا حرام، وأنه ال يصح قول 

  .ترطون لالبتعاث شروطا ال نرى منها شيئا، ويش"الواجب
:  أنصحكم أال تسموا الفساد إصالحا كما قال اهللا تعاىل عن املنافقني-

﴿a  b c d e f g h i j k * m n o p q r 
s ﴾ ]١١،١٢:البقرة[ 

ومن ذلك اهلدم املستمر املتعلق بالنساء بالسماح هلن بدخول املالعب 
زة، حسب ألوان ضهم لصناعة عباءات مطرالرياضية، األمر الذي استغله بع

الفريق املطلوب، واملفسدون يف اإلعالم يقولون هذا إصالح اجتماعي وإجناز 
للمرأة السعودية، وكأن الذي ينقص املرأة السعودية هو ذلك، على أن 
األمريكان مل يرضهم ذلك وحده ولن يرضيهم، وإمنا قالوا إا خطوة يف 

متت هيئة كبار العلماء، وعندي أن صمتها خري من االجتاه الصحيح، بينما ص
  .القول بأن ويل األمر أعلم باملصلحةاستمراها تأييدها هلذه اخلطوة و

وإن االتعاظ مبا جرى لآلخرين ليدفعنا دائما إىل التفكري السليم قبل 
اختاذ أي خطوة، فماذا جنت مصر من سواح شرم الشيخ لكي تنشئ 

ينا اهللا هذه املاليني اليت تفد إىل بيته احلرام ؟ وكيف يعط)نيوم(السعودية 
للعمرة واحلج، إجابة لنداء أبينا إبراهيم، واستجابة من اهللا لدعوته، ونعزف 
عنها مهتمني مبشروعات خياليه ذات جذب سياحي كما يقال، أليس هذا 

 واستبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري، ،من عمى البصرية وسوء التخطيط
  .عن ملة إبراهيم عليه السالم اليت ال يرغب عنها إال من سفه نفسهفال حتيدوا 

اعلم : "قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف األصول الثالثة
: ، وقال تعاىل للمسلمني"أرشدك اهللا أن احلنيفية ملة إبراهيم عليه السالم
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فمن يدع هذه امللة القومية ويطيع الكافرين، أو من يون املستثمرينسم، 
  من أمريكا وأوروبا؟

 وهو افتراض هذا على افتراض أنه ليس إلسرائيل منفعة من املشروع،
  . قطعاًطأخ

 مث نشهد مالئكته وجنه وإنسه، أننا نبغض اليهود وحنن نشهد اهللا تعاىل
أننا ال نظلمهم، ولكن نرفض اتباعهم و، والنصارى واوس واملشركني عامة

والتطبيع معهم، ونرفض هيمنتهم على حبارنا وثرواتنا، وأننا ندعوهم للحق 
ا فإن قبلوه فهم اخواننا وإن أبوا فليس بيننا وبينهم إال السيف وحيكم اهللا بينن

  .وبينهم
اململكة يف مرحلة حتول اجتماعي وثقايف فال بد : سيقول دعاة التغريب

من التغيري، والتغيري عندهم هو ترك الدين ومتابعة الغرب يف الدياثة والترفيه 
 .واأللعاب وأمثال ذلك

وحنن نقول إن التغيري حق وحتم، ولكنه ال يعين أبدا أن نقضي على 
تمعنا بأنفسنا، وحنن أمة هلا خصائص ختتلف عن ثوابتنا بأيدينا، وندمر جم

غريها، وفخرها هو هذان احلرمان اللذان ال وجود هلما ال عند الغرب وال 
عند الشرق، والعامل كله حيتاج لإلسالم ولسنا الذين حنتاج لدين آخر أو 

  .ثقافة أخرى
ونعتقد أنه للتحول الصحيح جيب البدء باإلصالح دون تأخري، ومن 

ح الوزراء، فبعضهم ال يصلي وبعضهم جهلة وبعضهم أصحاب ذلك إصال
وبعضهم متأمرك الباطن . كبائر، كمن يدخلون جملس الوزراء سكارى
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والظاهر، وأشد من ذلك جهله بالعقيدة وعدم اعتبارها أساساً للمواالة 
 !ة كما صرح وزير اخلارجية أن احلوثيني إخوانه وميكن التفاهم معهماواملعاد

  .الح كل السفراء والقناصل أمجعني وجعلهم كلهم دعاةكما جيب إص
وال يكفي وضح ملحقية دينية يف السفارة، بينما تكون السياسة 

  .األخرى تابعة للهوى السياسي
وجيب إعادة النظر يف املوقف من إيران يف ضوء أا جارة كما قال 

سلل إليها اجلبري، لكن دون أن يعين ذلك إقرار التشيع والشرك، وال جيوز الت
من بوابة العراق أو جعلها العدو الوحيد مع السكوت عن اليهود، الذين قال 

وليت املسألة تقف عند حد م أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اهللا تعاىل إ
 .السكوت ولكنه التطبيع

وسواء كانت إيران صادقة يف عدائها إلسرائيل أم كاذبة، جيب اإلفادة 
وحنن نرحب مبن يعرف حق إخواننا الفلسطينيني، من ذلك سياسياً السيما 

ويقف مع املظلوم على الظامل من أحرار العامل، ولو كانوا يهودا أو نصارى 
  .أو مالحدة

  .فإن كانت صادقة فالواجب الشرعي أن نكون معها
وإن كانت كاذبة فلنكن حنن صادقني يف عداوة اليهود، ولنفد من قوا 

اسية، ولنسخرها هي ودعايتها واملصدقني هلا يف اإلعالمية والعسكرية والسي
الشرق والغرب من الدول واألحزاب واألفراد، وكل ذلك عندها السيما 
املخدوعون من أهل السنة، كما أننا نكتفي بذلك شرها وحنصر عداوتنا يف 

  .فئة منها
ولو أن حربا اشتعلت بني إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة 

 ومن الذي سوف تزداد شعبيته أهي إيران أم ثر املسلمني،فمع من سيقف أك
  السعودية؟

ومع ذلك نرجو أن يتوب اجلميع، وانظر حلال ااهدين الفلسطينيني 
الذي أيدهم يف موقفهم الذكي وزير اخلارجية السعودي السابق األمري سعود 
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 الفيصل، فهم يقبلون من إيران مساعداا املادية، ويقبلون من حزب اهللا
عداوته ألمريكا وإسرائيل ولكنهم يف الوقت نفسه ال يسمحون ببناء 

  .الشيعي" الصابرين"حسينيات أو مراكز شيعية وال بتنظيم 
ومع أن عداوة الرافضة ال ختفى، فإنه جيب احلديث عمن هو أشد 
عداوة وهو أمريكا اليت تريد تقسيم السعودية كما نشرت جملة جيشها، 

  .ا ومناهجها باهلجوم على املسلمني ودينهمإعالمهوإسرائيل اليت ينضح 
والفرق بني الرافضة وأهل الكتاب، مع كون الرافضة مبتدعة وأهل 

) نتنياهو(و) ترامب(الكتاب كفار، هو أن مظهر الروافض خشن ومظهر 
  .ناعم إذ هم مثل احلية السامة

وأمريكا فوق عداوا العسكرية وتقسيمها املرفوض، غزت السعودية 
قوا الناعمة أيضا ففي كل شارع ترى فروعا لبنوكها أو ملنتوجاا أو ب

  .ملطاعمها وأمثال ذلك
والكارثة أنه بتماهي السعودية مع السياسة األمريكية تصحح دعوى 

 وبتأييدها ،الربيطاين) مهفر(هو مستر ) الوهابية(الرافضة أن الذي أسس 
ل وجتعل الناس يصدقون  تصحح شعار احلوثيني املوت إلسرائي،إلسرائيل

  .كالم حسن نصر اهللا
فالواقع أن أكرب من يقدم خدمة للمشروع الصفوي هو السعودية وإن 

  .كانت ال تشعر
 أليس وما املانع شرعا وعقال أن يكون للسعودية أكثر من عدو؟

  ألمريكا أعداء كثري منهم روسيا وإيران وكوريا الشمالية؟
إدخال مادة يف النظام األساسي وملاذا ال يكون الرد على إيران ب

للمملكة تنص على أن مذهب الدولة هو مذهب أهل السنة واجلماعة، 
وبذلك يظهر للناس كافة أن الرافضة أقلية بني أهل السنة؟ وأن السعودية ال 

 !تكفر املسلمني



 

 

٢٧٥٧ 

 تعلن، وعشري االثين املذهبااللتزام ب على دستورها ينص إيرانو
 الفيلق وهذا مكة، فيلق أنشأت أا كما ،الشيعي التحرير جيش إنشاء

 يف السعودية والقنصلية طهران يف السعودية السفارة على االعتداء قبل أنشأوه
 أن السنة بأهل جديراً وكان االعتداء، ذلك من أعظم وإنشاؤه ،مشهد
 .الفيلق ذلك تكوين مبجرد بإيران عالقام يقطعوا
  بإسرائيل؟ للسعودية تسوية مكة فيلق إنشاء يف أليس نقول مث
 مما أهون الروافض أيدي يف -اهللا قدر ال- ووقوعها مكة ذهاب أن أم

  والقنصلية؟ للسفارة جرى
   شرا؟ وأكرب جرما أعظم الصحابة على الرافضة جم أليس

أا قليلة ظننت أا ب ملا مسعت وصف اإلعالم التسريبات الوثائقية -
 اإلعالم السعودي، وبلغين أا أكثر عشرة أو حول ذلك، وملا أذيع يف غري

من نصف مليون وثيقة، فسرت ما أذيع رمسيا بأنه من التهوين الذي تعودنا 
  :عليه إعالميا وثارت لدي أسئلة كثرية

 وملاذا مل تتحدث ؟ملاذا مل تكشف الوثائق عما يفعله اليهود ضدنا .١
  افضة؟عن اخلطط اإليرانية أيضا أم أن املسربني كانوا جواسيس أو ر

أليست أجهزة وزارة اخلارجية حممية من االختراق، ويقوم حبمايتها  .٢
  شركات أجنبية تقبض مبالغ طائلة؟

 ،لو كان ذلك حدث يف أمريكا أمل يكن األمريكان حيققون فيه .٣
  ويعلنون التحقيقات للجمهور؟

  ما االختالف بني هذه الوثائق وبني السياسة العلنية؟ .٤
  رى؟ما يؤمننا أن تنشر وثائق أخ .٥
املعروف عن جهاز الكمبيوتر أنه غيب، فكيف بلغ ذكاء االختراق  .٦

  اإللكتروين درجة التفريق بني الوثائق؟



 

 

٢٧٥٨ 

هل هذا هو كل ما سرب أم أن هناك وثائق سرية أخرى مسربة  .٧
أو تسرب باستمرار يف وزارات أخرى كالداخلية والدفاع واملالية بل رمبا من 

  الديوان امللكي؟
يب هذه التسريبات وفيها توقيعات املسؤولني كيف ميكننا تكذ .٨

  .وأمساء األحزاب والطوائف واجلمعيات والفنانني والشعراء والسفراء وغريهم
  لكترونية فمن املسرب إذا؟إإذا كانت هذه التسريبات غري  .٩

ملاذا ال نعيد النظر فيما يسمى اللحمة الوطنية، ونعلم أن من أبناء  .١٠
  .ا يف أي جهاز فضال عن وزارة اخلارجيةالوطن عمالء ال جيوز أن يعملو

إذا كان عدو اليوم هو صديق األمس والعكس فكيف يطلع على  .١١
 األسرار؟

أليست هذه التسريبات دليالً على أن من أبناء هذه البالد من هم  .١٢
خونة يقتلون رجال األمن والقضاة املتعاونني مع السلطة، بل أي سين يدخل 

ية غري جمدية، وأن هؤالء هم الطائفيون مناطقهم وأن دعوى اللحمة الوطن
  ).بني احلذر والعقوبة (-كما نص شيخ اإلسالم-الذين جيب أن يكونوا 

يسمى   ونسعى إلنشاءلكترونياإ كيف نقول إن كل شيء سيكون -
) األوامر والقوانني والوظائف والشهادات والوكاالت(احلكومة االلكترونية 

 وعندنا مناطق تفتقر إىل أبسط اخل أي بأعلى املستويات الكمالية،
  .الضروريات كالكهرباء مثال

 وبعضها تنقطع عنه االتصاالت ،وبعض احملافظات ليس ا مستشفى
  .واالنترنت

ويف بعض املناطق يركب الناس احلمري أمياال كثرية للوصول إىل أقرب 
  !مركز صحي للرعاية الصحية األولية وقد تضع احلامل يف الطريق

  "!الصراط"زال الناس يعربون على جسور خشبية يسموا وبعضها ال ي
واخلدمات هناك ويف امة إما معدومة وإما متعثرة وإما شحيحة، أعين 
السهل الساحلي كله ما بني جبال السروات والبحر واألمحر، وقد كان بعض 



 

 

٢٧٥٩ 

وشركاته يكفي إلنقاذها، ومع إمهال تلك املناطق الشاسعة ) ترامب(ما قبض 
 !هتمام الشديد مبا يسمى طريق الفيلنالحظ اال

 أن طريق الفيل إمنا هو طريق حجاج اليمن -والعلم عند اهللا-والراجح 
الذين كانوا يأتون من امة إىل مكة وال يكلفهم ذلك إال اجتياز عقبات 

، أما الطريق )يلملم( جعل ميقات أهل اليمن يرتلون منها إىل امة والنيب 
 فهو طريق القوافل ،مبحافظة العقيق مبنطقة الباحةاملوجود بعضه حاليا 

التجارية حيث كان الناس يبيعون احملاصيل يف مكة والطائف كما ذكر ابن 
جبري واهللا أعلم، ومن الصعب جدا أن يسلك أبرهة الطريق اجلبلية الوعرة 

 ومن ذلك قول ،عرب السروات وقد ذكر وعورته الشعراء قدميا وحديثا
  :بديوي الوقداين
ونا لو دريت أعطيت خط اليمانيه** ه يا كرا شفتين تعبان وتضحك علي  

والعجب لقوم يهتمون بالنقوش يف اجلبال، ويتركون األهايل الذين ال 
ميرون  اخلشبية اليت يسموا الصراط، وجيدون ما ميرون عليه إال تلك اجلسور

ر بن عليها وهم حمملون باحلشائش واحلطب، فأين املهملون من قول عم
 متهد هلا م ملَلو أن بغلة عثرت بالعراق لسألين اهللا عنها ل" اخلطاب 

 بل إن أشالءه تتناثر ،، والساقط من الصراط ميت ال حمالة"الطريق يا عمر
يف أودية سحيقة وال يفكر أقرب الناس له يف دفنها، والناس مع ذلك 

  : قاله أمحد مطرممنوعون من اجلهاد، فال دنيا هلم وال آخرة وحاهلم هو ما
  أدام اهللا والينا

  رآنا أمة وسطا 
  فال أبقى لنا دنيا 
  وال أبقى لنا دينا

ومع كل هذه املآسي نريد منهم أن يصدقوا أن املستقبل مشرق، 
  !والدخل متنوع، واخلدمات ستكون كلها الكترونية



 

 

٢٧٦٠ 

 استقلوا يف سياستكم اخلارجية عن دولة اإلمارات اليت تقرب كل -
 نادت من قبل -كما تعلمون- ما عدا من تسميهم الوهابية، واليت أهل البدع

بضرورة التخلص من األسرة السعودية والدعوة الوهابية، وتدعي أنكم 
 !حتتلون جزءاً من أرضها

وقد أثبتت مقدرتكم األخرية على مجع أكثر من رئيس مخسني دولة 
 وتوحيد كلمته، ، على أن يف إمكانكم مجع العامل اإلسالمي)ترامب(ملقابلة 

  .وهذا ما تقتضي خطة أمريكا احليلولة دونه مستخدمة دولة اإلمارات
كما أن انضمام اإلمارات للتحالف العريب يهدف إىل حتقيق أهداف 
خاصة، منها انفصال وحدة اليمن، وبناء قواعد عسكرية ألمريكا باسم 

يست  قوة احتالل ول-كما قال عبد ربه منصور هادي-غريها واإلمارات 
مساندة للشرعية املزعومة، وهي ترفض طبعا وجود قاعدة تركية يف قطر، 

، والكافر عندها أوىل من )العديد(ألا سوف تزاحم القاعدة األمريكية يف 
  !املسلم

، فكيف ترضون أن تتركوه وجتروا "بالكريك"فاهللا منحكم أن تغترفوا 
  طلباً للملعقة؟

رح خبدمة احلرمني، واملسلمون  عليكم بلزوم الصراط املستقيم والف-
يسألون اهللا يف كل ركعة أن يهديهم الصراط املستقيم وهذا الصراط هو ملة 

t s r q p (: إبراهيم عليه السالم، اليت أمر اهللا باتباعها قال تعاىل
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u  ¥ ¤ £

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦( 
، فليس لقيصر شيء كما يعتقد النصارى، وال  ]١٦٣-١٦١: األنعام[ ]١٦٣:األنعام[

ألي شريك كما كان يعتقد اجلاهليون، بل حقيقة التوحيد وحقيقة اإلسالم، 
وقد ) األنعام(هي أن يكون كل شيء هللا، وهذا يف سورة التوحيد العظمى 
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٢٧٦١ 

E GF H I J K L *N  O P﴾ ]وجيب ]٩١،٩٢: النمل ،
كسب قلوب املسلمني باتباع الصراط املستقيم وخدمة بيته العتيق، فكل 
املسلمني يف العامل يعظمون الكعبة املشرفة، اليت رفع إبراهيم القواعد منها، 

 وخدمتها شرف ال ،ويعظمون مكة اليت حرمها إبراهيم عليه السالم بأمر ربه
 إلطعام احلجاج حلم الكوم فضل ألحد فيه، وقد كان اجلاهليون يتسابقون

ولباب الرب بشهد النحل، ولسقايتهم مباء زمزم خملوطا بالزبيب، مث أصبح 
الناس اليوم يأخذون من احلاج رسم التأشرية وقيمة السكن والطعام 

  !والشراب
وعموماً ال جيادل عاقل، يف أن كسب قلوب املسلمني يف مشارق 

ت على املشروعات السياحية لتنويع األرض ومغارا، خري من إنفاق املليارا
، )مشروع البحر األمحر(مصادر الدخل، ومنها املشروع الكبري املسمى 

 إعطاء كل ات املشروعوينبغي قبل هذه، )نيوم(ومشروع ) قدية(ومشروع 
مواطن سكناً، وتعميم ااري يف كل أحياء جدة، ومنع تلوث البحر األمحر 

تية، وحتويل املليارات اليت لضروريات احلياونفوق أمساكه، وأمثال ذلك من ا
 إىل املشاعر، حيث ينبغي إلغاء خيام مىن وبناء اتكلفها املشروعسوف ت

أبراج مكاا، وتوظيف آالف الشباب العاطلني يف هذه املشروعات، وإعادة 
ما كان عليه اجلاهليون ودرج عليه اخللفاء املسلمون من الرفادة والسقاية، 

اص دماء احلجاج نفتح للجهات احلكومية وللمحسنني اال وبدال من امتص
" بالك ووتر"إلكرامهم وإسكام، ونستغين بشباب هذه البالد عن مرتزقة 

  .واستقدام اجليوش من مصر وباكستان
أما إرادة غري وجه اهللا، فمن أعظم الذنوب اليت جيب حتذيركم منها، 

 العباد مسع عن شجرة ولذلك قصة شهرية يذكرها الوعاظ، وهي أن أحد
يقدسها الناس، فأخذ فأسه وذهب إليها ليقطعها فتصور له الشيطان يف 

فقال له .  ولكن العابد صرعه وعزم على قطع الشجرة،صورة رجل
وما يل : فقال العابد لنفسه. أعطيك كل يوم دينارا وتؤجل قطعها: الشيطان



 

 

٢٧٦٢ 

ن الدنانري أياماً، مث إنه مل ال آخذ الدنانري مث أقطعها فيما بعد، وأعطاه الشيطا
يعطه إياها فجاء العابد ليقطع الشجرة لكن الشيطان تصور له يف صورة 

فعجب العابد وقال كيف يصرعين وقد صرعته؟ فقال له . رجل وصرعه
ملا جئت أول مرة كان عملك هللا فصرعتين، أما اآلن فعملك : الشيطان

  !مشوب بالدنيا فصرعتك
ة أخرى لبعض من كان يعمل يف هيئة األمر وهذا يذكرين بقصة واقعي

باملعروف والنهي عن املنكر ألجل الراتب، وهي أنه مر بأناس جالسني 
أنا يف : ملاذا تسكت؟ قال: يتحدثون وقد أقيمت الصالة فلم يأمرهم، فقيل له

  !إجازة
فأنصحكم ونفسي وكل مؤمن باإلخالص هللا وحده، وأنا ال أقول 

ال توزعون املصاحف وتعطون املؤسسات إنكم ال تبنون املساجد و
اإلسالمية، وال تنشئون ملحقيات دينية يف كل سفارة، وال تدعمون بعض 
اجلماعات الدعوية يف العامل باملال والغذاء، وأمثال ذلك مما ال ينكره إال 
مكابر، وإمنا أوصيكم باإلخالص هللا يف ذلك كله وإرادة وجهه، وليس 

أقوال املخلوقني، فكل ما قبضه البدر وعلي عبد املصلحة السياسية وانتظار 
اهللا صاحل والغرب ذهب هباء منثورا، وأصبحت كل الشعوب تكرهكم، وقد 
ذكر احلسن البصري قصة رجل تعبد وقرأ وسهر لغري اهللا فكرهه الناس، فقال 
لنفسه وما يل ال أجعل ذلك خالصا هللا، فلما غير نيته أقبلت إليه وجوه 

 .الناس
الم هو األصل يف األمة وعقيدة أهل السنة واجلماعة السلفية  واإلس-

 ومن !غرب األقصى وجعل اهللا هلا القبول حىت يف املهي حقيقة اإلسالم،
املغاربة الذين دعوا للسلفية مكي الناصري وحممد الكتاين، مث إن الشيخ أمحد 

ب الريسوين أثىن على شيخ اإلسالم ابن تيمية ودعوته، وأصدر ملك املغر
حممد اخلامس ظهريا حبظر كل الطرق الصوفية يف املغرب، فالعامل كله يتجه 



 

 

٢٧٦٣ 

للدين لكن الليرباليني يريدوننا أن نسري عكس التيار، فأطيعوا اهللا ورسوله وال 
 .تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون

 . والثبات خري لكم من التلون،وأهل الدين ال يتلونون
ال حلال من كان يدافع عنكم حبرارة من خالل صحيفة الوطن انظر مث

ويف قناة اجلزيرة، وكان كثري اللوم هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  وعمل يف مكتب األمري تركي الفيصل كيف انقلب وماذا يقول اآلن؟

 ماذا قدم حبيب العاديل وزكي بدر ألهل مصر حىت تستشريهم -
يف املراتب العليا وتعطيهم مرتبات مل يكونوا حيلمون ا؟ السعودية وجتعلهم 

ومن كانوا حياربون هناك؟ وكيف نأمن بذلك من انتقام املصريني ودعوام، 
السيما وآبار النفط وأنابيبه مكشوفة واملصاحل السعودية يف كل بلد يف العامل 

 بينما تفعل تقريبا؟ وكيف ال جترؤ أمريكا على اعتبار اإلخوان مجاعة إرهابية
ذلك السعودية؟ مع أن اإلخوان ليسوا إال جزءا من اجلماعات اإلسالمية 

 .الكثرية يف مصر وغريها، وهذه اجلماعات أشد بأسا وأجرأ على املوت
وهل استطاع اجليش املصري السيطرة على سيناء مثال لكي جنفو 

  ااهدين ونقرب هؤالء؟
 السكني بظلفها، أو اليمامة أليس هذا العمل مثل الشاة اليت حفرت عن

  اليت قالت للصياد عم تبحث؟
أوليس اخلليج واملنطقة الشرقية بل الرياض أقرب إىل إيران منها إىل 

 أم أن اليمن؟ فكيف نعادي إيران وعندها صواريخ بالستية بعيدة املدى؟
  إسرائيل سوف حتمينا وهي اليت مل تغن عنها قبتها الصاروخية شيئاً؟

 D E F G H I J K ML N O﴿:  تعاىل عن اليهودأمل يقل اهللا
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: ، وقال عنهم]١٤:احلشر[
تلوا ، فمن كانت هذه صفاته كيف يرضى املسلمون أن يقا]٨٢:املائدة[ ﴾§

به الرافضة؟ علما بأم لن يقاتلوا جمانا، ولن يشبعوا مهما أخذوا، بل دأم 
هل من مزيد، ولو فرضنا أن إسرائيل هامجت حزب اهللا يف الضاحية، فكيف 
يأمن من يرضى بذلك أن تنفلت احلدود وينطلق الناس من جزيرة العرب 

اإلسرائيلي، وكيف ملهامجة اليهود؟ وأن تقذف الطائرات السعودية الكنيست 
 آالف ٥ميكن اجلمع بني هذا وبني قول اجلبري إن إيران جارة مسلمة منذ 

سنة فضال عن إخوانه وجريانه احلوثيني، أما النخاولة فهم إخوانه يف الوطن، 
؟ ومع كل هذا يرضى !واللحمة الوطنية تقتضي أال تثار أي دعوة طائفية

 إسرائيل ويقربون وزراء يف املراهقون السياسيون بصداقة السيسي صديق
الدولة العميقة، وليس شرطا أن يتعمد هؤالء أن يغشوا من يوليهم، ولكن 

هي ما عملوا له سنني وذلك مبلغهم من العلم فهل يرجى ) خلفان(سياسة 
  ؟من الشوك العنب

ليس احلل هو تدويل احلرمني كما تزعم بعض الدول والوسائل  -
أذرعتها وأصحاب البدع والدجل، ولكن جيب اإلعالمية، وتريد ذلك إيران و

على السعودية قبول اخلرائط اانية الصاحلة للتنفيذ، وكذا الشفافية يف 
التعامل مع التربعات اإلسالمية مثل األربعة مليارات دوالر اليت تربع ا 

وقبول تربعات املسلمني من أي بلد ! سلطان بروناي وال ندري أين ذهبت
يادة بل يعمم احملبة والتآلف، ويقطع الطريق على املطالبني وذلك ال ميس الس

  .بالتدويل
وإذا كانت عداوة إيران من املنطلق القومي فلماذا ال تعادى إسرائيل 

   أليس عرب فلسطني مثل عرب األهواز؟ق نفسه؟لولو من املنط
 وأنا ،اعلموا أن بعض من يعمل يف األجهزة األمنية يكذب عليكم -

  :هذه القصة الواقعية اليت حصلت معي شخصياأنقل إليكم 



 

 

٢٧٦٥ 

احلائر افتخر مدير عام التحقيق وكان برتبة لواء بأنه سجن مرة وأنا يف 
أي أمن؟ أنا أستطيع : فقلت له. حيمي األمن بينما املطاوعة يغطون يف النوم

: قال كيف؟ قلت. لو كنت غشاشا عياذا باهللا أن أعمل عملكم بكل بساطة
 )كذا( إحدى اإلشارات ألتفت وإذا رأيت سيارة شكلها أثناء توقفي عند

 ألقيت القبض عليه وأودعته يف زنزانة ،والسائق مطوع، )كذا(وفيها 
 وكتبت لوزارة ، ومنعت عنه كل وسيلة لالتصال بالعامل اخلارجي،نفراديةا

ة رجال ظبتوفيق من اهللا مث بيق(: الداخلية مشروع بيان يذاع يوم اجلمعة فيه
اعترف قد  و،اإلرهايب) كذا(مت القبض على خلية نائمة تتبع تنظيم  ،األمن

 وأن هدفها زعزعة األمن يف ،أحد أعضاء اخللية بأن هلا صالت بدولة أجنبية
 ، وحبضور عمدة احلي ومندوب من اهليئة،اململكة وعند تفتيش املذكور

  : وجدت اللجنة األمنية ما يلي من املضبوطات،)كذا(ومندوب من 
من ) كذا(وعدد ، )كذا(وفئة ) كذا(من النقد فئة ) كذا(عدد 
  .وكذا من القنابل واملسدسات، الرشاشات

 ،وتكتبون للوزارة أن ذلك مت بعد التحريات الدقيقة واملتابعة اللصيقة
ومت القبض على اخللية بكل لباقة ومعاملة ) كذا(دون أن تشعر اخللية وملدة 

العيون الساهرة تلقي (عناوين ضخمة أفرادها بكل إنسانية، وتكتب الصحف 
 وتقولون إن اخللية كانت تستخدم من ،)القبض على خلية إرهابية نائمة

 مالية على هذا مكافأة مث تكتبون بطلب ،وكرا الجتماعاا) كذا(استراحة 
 أستأثر به املدير دون سائر الضباط ةمكافأعطيتم  وإذا أُ،اإلجناز العظيم

 ،وعلمتهورأيته ملا تكرر ذلك أنا  و يف هذا كثرية،ا اهـ، والقضايواألفراد،
 مدير شؤون )ص( أبو ) أ.ع(فإين بعد خروجي من السجن جاءين الضابط 

أنت كذاب وال تتكلم أمامي بكلمة :  فقلت له الذي كذب مرارا،املساجد
.  املالزم الذي معك فأعطاه األوراقه وإذا كان عندك شيء أعط،واحدة

ن الشؤون األمنية مبنطقة مكة املكرمة وقالوا نريد منك ومرة جاءتين جلنة م
حمضرا بأنك استلمت املكيفات والثالجة واملكتب، فقلت هلم ولكن أين 
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 أنا أعرف ال،:  فقلت،احلاسوب وأين األناجيل؟ قالوا يف وزارة اإلعالم
 ذهب كل ما فيه ألن العسكري جذبه بقوة دالقصة كاملة، أما احلاسوب فق

رية مع املعلومات  القنبلة الذصناعة وبذلك طمسوا ،لواء الزقزوقبأمر من ال
 واملؤسف ، يف الشمس يف حوش إدارة املباحثهي وأما األناجيل فاليت فيه

 ، ألف ريال ألن فيه التصريح بنيب آخر الزمان٣٠أين اشتريت بعضها مببلغ 
  .ب من أسلم من أهل الكتاب وهو ذو منصب كبري عندهمتوكذلك كُ

 مث ،عروف يف العامل كله أن األجهزة األمنية جتمع املعلوماتوامل
 أما هنا فاألجهزة األمنية تداهم لكي حتصل ،تستصدر أمرا قضائيا بالتفتيش

  .على املعلومات
أنا أنصح آل سعود بأن تكون أمساء رجال املباحث صرحية بدال من و

 وأنا ،ليهااالختفاء حتت كىن ساذجة أصبحت معلومة ومن السهل التحايل ع
 أن كل  فقد الحظت، كنت أنا بطله املوهوم،اعياضرب لكم مثاال واق

 فاستخدمت حيلة سهلة الكتشاف )حممد أبو(الضباط يتخفون حتت كنية 
حممد عبد اهللا  أبو( فكنت أسأل أحدهم هل هذا هو األخ ،حقيقة أمسائهم

  . وهكذا،)أبو حممد عبد اهللا املطريي( هذا ، فيقول ال؟)الشهري
 وكيف ات؟أنتم مراملؤمن ال يلدغ من جحر مرتني فكيف تلدغون  -

 ويريد ؟ رئيسا للحرس اجلمهوريجعله أبوهتستبدلون املخلوغ بابنه الذي 
أمحد اآلن أن يستخدمكم لرفع العقوبات األمريكية عنه مث ينقلب عليكم 

 وكما انقلب احلوثيون حسب قول اللواء أنور ماجد ؟كما انقلب أبوه
 واألوىل يف نظري أن ، وقد كانت معركة جبل دخان كافية ملن يعترب،عشقي

تصطلحوا مع شعبكم الذي هو مستعد أن يفتح حسابا يسميه حساب 
 وا مقابل أن ترد،)حساب املواطن(فع لكم ضعف ما يسمى د وي،احلكومة
 وحتديدا ، ال أعين قبل أعوام بل قبل عقود،قود إىل ما كانت عليهوأسعار ال

 مث ، وقلتم إن الزيادة مؤقتةهـ١٤١٧ رفعتموه سنة الذيهـ ١٤٠٤سنة 
  .رامكوأترفعونه اآلن مع غريها تزامنا مع بيع بعض أسهم شركة 
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تعبرياً عن أزمة التغري االجتماعي اهلائل يف السعودية، ناقش بعضهم  -
ألول مرة قضية قفل احملالت وقت الصالة، وجترأ بعض الليرباليني على وضع 

ضوع اخلطري موضع نقاش، واقترحوا عدم قفلها متذرعني بشبهة أن هذا املو
ذلك يكلف الدولة مادياً، وكأن األمر وجهة نظر، وإزاء ذلك صمتت هيئة 
كبار العلماء أو منعها ويل األمر أن تتكلم، كما سكتت هيئة األمر باملعروف 

  .عن هذا املقترح
ى ذلك باألدلة ولذلك وجب على من لديه علم أن يتكلم مستشهداً عل

الصحيحة، ال ردا على ما يقترحه الليرباليون فحسب، فالنقاش معهم إمنا 
يكون فيما هو أهم، وهو أيهما املقدم الربح الدنيوي أم العمل لآلخرة، وهل 
التسليم هللا ورسوله حق؟ وهل جيوز التقدمي بني يدي اهللا ورسوله؟ وهل 

هل املسألة رأي قابل للنقاش أم للمؤمن اخلرية إذا قضى اهللا ورسوله أمرا، و
شرع جيب االلتزام به؟ ومن كان غري مؤمن بالثوابت فليقل بصراحة إنه 

  !ملحد وإنه ضد الدين وإنه شاذ عن الوطن
وأول ما جيب قوله وتنبيه احلكام إليه، هو أن اهلدف من كالمهم 
املغرض ليس التوفري املادي كما يزعمون، بل هو إسقاط الشرعية عن 

ومة، واستهداف بقية املؤسسات الدينية، وزحزحتها عن آخر معاقلها، احلك
  : فلننظر إىل األدلة الشرعية

 ( ) ' & % $ # " !﴿:  يقول اهللا تعاىل-١
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هلاه ماله باخلسارة، فكيف نصدق أعداء الدين حني يقولون إن أعلى من 
  ذلك يكلف األمة كذا؟

 T U V W X﴿: ىل يف صفة الدولة املسلمة يقول اهللا تعا-٤
Y Z﴾ ]اآلية، فكيف يسقطون هذا الواجب املهم الذي هو ]٤١:احلج 

أساس عمل الدولة، ومن تركه فليس بوال شرعي وقد أوجب العلماء على 
فهل يريد هؤالء أن .  عزل أي وال يترك الدعوة للصالة-مع اإلمكان-األمة 

  مة شرعيتها؟تقتتل األمة وتثور، وتفقد احلكو
 يف ترك إجابة النداء لألعمى كما يف صحيح  مل يأذن النيب -٥

مسلم، وقد اعتذر بأنه أعمى وال قائد له كما هو معلوم، فكيف يقول هؤالء 
  .إن اإلجابة على أصحاب احملالت غري واجبة

:  وقال، إحراق بيوت املتخلفني عن حضور اجلماعة أراد النيب -٦
. األحاديث يف هذا املعىن كثرية ال يتسع هلا املقام هنا، و)ما هم مبسلمني(

وذهب بعض العلماء إىل وجوب الصالة يف املسجد، فكيف يذهب اإلنسان 
  .إىل املسجد دون قفل متجره، وبعضهم جعل اجلماعة شرطا لصحة الصالة

 أن عدم قفل املتاجر يفقد األذان للصالة حكمته، وهي التذكري -٧
بأدائها، وهو مقدمة ألن يطالب أعداء الدين مبنع األذان بالصالة واملسارعة 
  .يف مكربات الصوت

 ال يشك مسلم بأن أمر قفل احملالت وقت الصالة هو من التعاون -٨
، ]٢:املائدة[ )¿ Â Á À(على الرب والتقوى، الذي قال اهللا فيه 

، ]٩:األعلى[ ﴾¼ « º ¹﴿وهو من التذكري الذي أمر اهللا به رسوله 
أما الشبهة الواهية اليت يتذرع !! ]٢١:الغاشية[ ﴾³ ² ± °﴿ه ووصفه ب

ا بعضهم بأن أوقات الصلوات متفاوتة، فقد قضت عليها وزارة األوقاف 
ذان، والوقت بني  وقت األ اإلفتاء آنذاك بتحديد حيث كتبت رئاسةقدميا،

يف  فعال، وال يزال ذلك مكتوبا معلقا ذان واإلقامة، وقد حددا األوقافاأل



 

 

٢٧٦٩ 

كثري من املساجد، فإذا كتب أحد عن املشكلة فال يطالب بعدم قفل 
  .احملالت، بل يطالب بااللتزام مبا هو حمدد

 الدولة واجبات أهم هو بل النقاش، يقبل رأيا بذلك األمر ليس -٩
 سنامه وذروة الصالة، عموده الذي الدين إقامة واجباا أهم إذ اإلسالمية،

 ] T U V W X Y Z﴿: تعاىل الق اهللا، سبيل يف اجلهاد
\ ] ^ _ ` a﴾ ]والته إىل عمر وكتب ،]٤١:احلج 

  ".الصالة عندي أموركم أهم إن"
  .اهليئات ألغوا ألغوه فإذا ،اآلن للهيئة تركوه ما هو هذا إن -١٠
 ،للسعادة ومصدر اإلجهاد من راحة الصالة ألداء احملالت قفل أن -١١

 أرحنا( يقول وكان ،الصالة إىل فزع أمر حزبه إذا  اهللا رسول كان وقد
  .ذلك وأمثال ،)الصالة عيين قرة جعلت( ويقول ،)بالل يا ا

 راتاواإلد الراحة، ضرورة عصرنا يف النفسية الدراسات أثبتت وقد
 وساعات يومني فيها جازةاأل تكون اليت والدول ،للغداء وقتا ختصص عندنا
 الصالة جتلبها اليت السعادة هرمونات ومن ،غريها على تفخر ،أقل العمل

  .وبالعلم بالدين جهل احملالت بفتح فاملطالبة ،السريوثني هرمون
 فكيف ،فيها وما الدنيا من خري املؤمن عند الواحدة الفريضة -١٢

  .كذا يكلف احملالت قفل إن اجلهال يقول
 األكرب الربح وهي ،بالصالة االهتمام وه الصاحل السلف دأب أن -١٣
 هوفأس النداء مسع إذا كان أحدهم أن حىت ،عمل كل عن وقفونيت وألجلها
 إذا" قال الزبري ابن عروة جلرِ قطع أرادوا وملا يتوقف، بل ،يرتهلا مل مرفوعة
 :املسيب بن يدعس التابعني سيد وقال ،"شئتم ما فافعلوا الصالة يف دخلت

 ذلك يف وأخبارهم ،"املسجد يف وأنا إال سنة أربعني منذ املؤذن أذن ما"
  .جدا كثرية

 والة عمر أمر وا ،احتضاره عند  النيب وصايا من الصالة -١٤
  .اجلهال يتومهها مادية حسابات عليها يتقدم فال ،تقدم كما األقاليم
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 غدا يطالبنا سوف اليوم التجارية احملالت بفتح يطالب من أن -١٥
 من سلسلة إىل ورسوله اهللا أمر عن التنازل جيرنا وهكذا ،آخر بتنازل

 لثمود صاحل اهللا نيب قال وقد ،املفسدين نطيع فكيف ،هلا اية ال التنازالت
﴿u v w *y  z { | *~  � ¡ ¢ £ ¤﴾ 
  :الشاعر قال كما ،حالنا يكون وبذلك ،]١٥٢-١٥٠:الشعراء[

  نرقع ما وال يبقى ديننا فال  ديننا بتمزيق دنيانا نرقع
  يطيعهم؟ الذي فمن يصلون ال من مطلب هذا إن -١٦

 املتدين فإن ،اإلسالم على ربكم امحدوا :الناعقني هلؤالء أقول وختاما
 أن إسرائيل يف احملالت يلزمون ،واحلاخامات واألحبار والربيني اليهود من

للسبت استعدادا اجلمعة مساء قفلت!!  
 عند الدين قيمة احنطت واحلرم )مكة( احلرام البيت مرتلة باحنطاطو

 مكة إىل يأيت وال الغرب إىل ليذهب أحدهم أن حىت ،رييبالتغ الفكر أصحاب
  . بعض الوزراء هداهم اهللا-مع األسف الشديد-، وعلى ذلك عمره طول

 ،للعبادة مكة إىل يقرم ألنه اجلنوب بطريق يفرحون الناس أدركناوقد 
  .للتجارة جدة إىل يقرم ألنه به يفرح اهللا هداه بعضهم فأصبح

 شعارا أو وسيلة للتصدي ملن يقول بتدويلهما، وليست خدمة احلرمني
بل جيب تعظيمهما ألن تعظيم شعائر اهللا من تقوى القلوب، وكذا تعظيم 

  :حرماته ال سيما البيت العتيق، الذي يدهش كل من تأمل تارخيه وجتديده
 بيت بعده بين مث ،األرض يف للعبادة بين بيت أول احلرام املسجد -أ
ي عن أيب ذر، وحج إليه األنبياء ال سيما أنبياء بين  كما يف البخاراملقدس

  .إسرائيل كموسى عليه السالم
 وابنه -األنبياء من بعده جاء من أبو- إبراهيم اهللا خليل هءبنا جدد -ب
  .قواعده ورفعا السالم عليهما إمساعيل

 يف الدنيا أو قدره اهللا رفع اجلاهلية يف كان وإن عظمه من كل -جـ
   وأهلكه اهللا قصمه شرا به أراد من وكل يف اآلخرة،
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 وذكر ايد كتابه يف والقدرية الشرعية خصائصه بعض اهللا ذكر -د
، فوجوده يف أرضنا شرف لنا وخدمته واجبة علينا، واحلج  النيب ذلك

 هذا إىل وي الناس من أفئدة اهللا جعل فقد ،لدعاية حيتاجان الوالعمرة 
 واملعتمرين احلجاج أن كما السالم، عليه اهيمإبر لدعاء استجابة احلرام البيت

 ال اهللا رضوان ابتغاء بالدهم من جاءوا ، وإمناخاصة خلدمات امل يأتو
كما أم مل يأتوا ! الدماء مصاصو يظن كما اسوقوتوي جنوم ٥ فندق ليسكنوا

  .للسياحة والترفيه
 فلم ،السنوات إحدى يف للسياحة تأشريات إعطاء اململكة جربت وقد

هربا من  والعمرة للحج يأتون منهم واملسلمون آالف بضعة على العدد زدي
 ،اتالتأشري إلغاء إىل احلكومة فاضطرت ،ذلك غري وايفعل مل ورمباالقرعة، 

 يف قصر "نسر "الصنم ليشاهد يأيت الذي هو الغيب السائح أن شك وال
 .اجليزة أهرامات ويترك ،"املصمك"

 مكة إىل يأيت ملن أكرب الفرصة نتيح أن فعلينا احلقيقية التنمية أردنا فإذا
  .والرسوم التأشريات يف زيادة دون ،واملدينة

 الذي النفط وليس ،وأدومه البالد هلذه مورد أعظم واحلج والعمرة مها
 اهللا حرمها اليت اآلثار إىل سياحة كل إلغاء فيجب يوما، ينضب أنبد  ال

 من جدة شواطئ يف  مافيناويك ،الشواطئ على السياحة وإلغاء ،ورسوله
 كما املسك حبرية من أو ااري من تأيت اليت الكريهة والرائحة فسادال

جيذم هو  بل إن السواح الكفرة كما عربوا هم أكثر ما !األمانة تسميها
  .صفوف الصالة على البحر يف املغرب

 ما بعضمع  منها طرفا نذكر ،عظيمةً ميزات احلرام للبيت ذاكما أن هل
  :نقترح

  . قامت الساعةاحلج انقطع وإذا ،مادي سبب كل نفاد مع خلوده -١
 الكعبة كسوة من قطعة اهداء وأن ،قيمته يعرفون كل املسلمني -٢

، وقد والفضة الذهب من خري زمزم وماء ،ومثود عاد بنت  ماكل من خري
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لكعبة طلسمات جاذبة دميا يف ذلك، حىت أم زعموا أن لاحتار الفالسفة ق
  .لقلوبل

 نويستدبر فكيف ،الدين يف البدعة وحرم الكعبة استقبال اهللا شرع -٣
وذه القبلة ميزنا اهللا عن أهل  ،املولد مكتبة أو املشرق ويستقبلون الكعبة

  .الكتاب
 أعظم يف الناس يتجه فإليها ،وتعظيمها مكة إجالل الدين من -٤
 ميكن وفيها اخلامس كنالر حيجون وإليها ،)الصالة( العملية اإلسالم أركان

   اإلسالم أركان كل أداء
 تفريق فال ،هلم قياما املال جعل كما ،للناس قياما الكعبة اهللا جعل -٥
  .ابهلق الكعبة فإن احلياة عصب املال كان وإذا وأعظم أجل الكعبة بل ،بينهما

 حرم وكما ،بلد أي فيها يشاركه ال خصائص للحرم اهللا جعل -٦
  .املدينة عليهما وسالمه اهللا صلوات حممدبنه ا حرم مكة إبراهيم
  .، وهكذا هوالبيت بتطهري إمساعيل وابنه إبراهيم خليله اهللا أمر -٧
  .شيء كل مثرات إليه وجتىب مباركا احلرام بيته اهللا جعل -٨
 ،نيويورك ومن سويسرا من منأأ فهو آمنا احلرام بيته اهللا جعل -٩

، العلمانيني عقول ضعف عليها أجربين اوإمن املقارنة هذه من اهللا ستغفرأو
  .ومن يضيعون أمواهلم يف هاتني املنطقتني الكافرتني

 فكيف ،بيت أي وال اهللا بيت نسيد أن املسلمون يقبل ال -١٠
ن يكون ، وأ)األقصى املسجد( األرض يف هللا مسجد ثاين نسدي أن يرضون

  املدنسون أجنس اخللق؟
 أحب من وكل ،الشام األنبياء أرض هي مكة بعد أرض أفضل -١١

  .قرينه أحب شيئا
 كفارا كانوا وقد ،والكافر املؤمن منهم القرآن بنص احلرم أهل -١٢

 وعلمانيون ومنافقون مالحدة اإلسالم يف ومنهم ،األوىل اجلاهلية يف
 كما ،اجلزاء خري ذلك على اهللا جازاه عظمه من كلغري أن  ،وليرباليون
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، فيها واخلالفة النبوة اهللا فجعل قريش وعظمته ،كرهذ اهللا فأبقى تبع هعظم
  ).حرب الفجار(ومسى اجلاهليون احلرب فيه 

 مع ،منهم كفر من حىت  مكة،ألهل الرزق دوام البيت بركة من -١٣
 أن وهو ،مشهورة قصة مكة أهل وعند ،العامل أحناء من كثري يف عدمه أو قلته
 ،)الذرة فيها أكلنا شديدة نةس علينا مرت(  مكةخارج كان ملن قالهم أحد
  ).الثرى فيها أكلنا سنة علينا مرت حنن( اآلخر فقال

 جيىب أنه وأخرب ،الثمرات من أهله يرزق أن ربه الرمحن خليل دعا وقد
  .شيء كل مثرات إليه

 من والتخلص والرفاهية للنماء وسيلة والعمرة احلج بني املتابعة -١٤
 فهي ورؤيته الدويل النقد صندوقو) ماكيرتي( توصيات اتباع أما الفقر،
  .للخسار جملبة

 فالسفة يقوله فيما اهلدى فليس ،للعاملني هدى بيته اهللا جعل -١٥
  .ومنظروه ربغال

 وأحل احلرام ببلده حال جعله أن  الكرمي لرسوله اهللا تعظيم من -١٦
  .ار من ساعة فيه القتال له

 فطر ذلك وعلى ،احملرم بيته إىل وي الناس من أفئدة اهللا جعل -١٧
 اندونيسيا يف املنصرين أحد أراد وملا ،صرفها الكفار حاول مهما القلوب اهللا

  !العمرة أداء نشتهي: قالوا يشتهون مبا للنصرانية حتوهلم على تالميذه مكافأة
١٨- م أن ليعلموا ومناسكهم املسلمني قبلة اهللا دوحا حق وحدوأ 

  .قطعا املتحدة الواليات أو األورويب حتاداال من خري ذاوه ،الدين من
 !بالد الغرب عليه ما خبالف هي اهللا لبيت الكونية الظواهر حىت -١٩

   وأارا مروجا العرب جزيرة عادت وأمريكا أوربا اجلليد غطى فإذا
 واملعازف والدياثة التربج من البيت ينايف تعظيم ما كل اهللا حرم -٢٠

 والصحف املاجنة القنوات وكذا  والبدع،عكسال أو بالرجال النساء وتشبه
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 ويف عامة العرب جزيرة يف كله ذلك جتد الشديد األسف ومع ،فنية املسماة
  . نسأل اهللا أن يتوب علينا!خاصة احلرمني

 فكيف الشرك عن واه البيت مكان السالم عليه إلبراهيم اهللا بوأ -٢١
 باسم الرافضة شرك رنق وكيف ؟فيه اهللا غري ودعاء الباطنية شرك قبلن

  ؟الوطنية الوحدة
؟ ومن هذا املسلم ترويع فكيف احلرم يف الصيد تنفري اهللا حرم -٢٢

الترويع أن إمام أحد املساجد غاب فقدم الناس للصالة أحد الوافدين، لكن 
  . فهرب املسكني)أي إقامة الصالة ()اإلقامة: (حد املصلني قالأ

كما قال عبد اهللا بن  احلرم يف السالح محل جيوز الاألصل أنه  -٢٣
  .عمر للحجاج

  التفتيش؟ من خيافون والناس آمنا كان دخله من يكون كيف -٢٤
  ؟مناخ اليوم مكة يف وليس سبق ملن جيعل اهللا احلرم مناخا كيف -٢٥
 نستمد لكيال احملرم بيته إىل ،األنبياء أرض من القبلة اهللا حول -٢٦

  .القرآن يف مما أهدى الكفرة عند ما أن نظن أو ،غريه من اهلدى
، وكان مشاعا سقم وشفاء طعم طعام وهو له شرب ملا زمزم ماء -٢٧

إن كان ما ، الرديء العصر هذا يف إال بريال منه اللتر يكن ومل بني املسلمني،
) ونستون تشرشل(جب مبذاقه  وممن أع.نشتري من زمزم وليس من الداودية

  .املعروف
 إسالمية يئة منوط أعدادهم وضبط رينواملعتم احلجاج تنظيم -٢٨

 منوطا وليس علماين وال رافضي فيها يكون ال ،السنة أهل من عاملية
  . كما هو احلال اليومباحلكومات

وجعله للناس  للعاملني، هدى بل للمواطنني هدى مكة اهللا جيعل مل -٢٩
+ , - . / 0 ( املشركني عن وقالسواء العاكف فيه والباد، 
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، اليت من احلنيفية السالم عليه إبراهيم ملة على سائرال وحده وهو ،الوحيد
  .رغب عنها فقد سفه نفسه

، فقد الشييب آل لغري البيت سدانة جتعل بأن األمانة خيانة جتوز ال -٣٠
  .ثمان بن طلحة الشييب أن يدفع املفتاح لعأمر اهللا نبيه الكرمي 

 أن علينا مين اهللابل  ،الكعبة لكسوة مصنع بإقامة املن يصح ال -٣١
  .ووفده بيته خلدمة وفقنا

 ،كالعروس تتزين الكعبة أن والنصارى اليهود كتب ذكرت -٣٢
 وقريب ،سبأ رجال وخيدمها ،مدين أغنام ايهإل وتساق تراا امللوك ويلحس

 اليت الطريق وعندها ،الطبيعة خترجه عما عندها ناسال وميتنع ،احلياة ماء منها
 وحييط ا الناس كما حييط السوار العربات تسكب وعندها ،جنس يسلكها ال

  . أي أن قدسيتها معروفة حىت عند أهل الكتاب!باملعصم
 وجب من وأن احلرم يف تقام ال احلدود أن العلماء من كثري ذكر -٣٤

 عقوبة عليه وجب وإذا ،نمؤم بالبيت لعائذا وأن احلرم خارج أقيم حد عليه
 له إذ ،اإلقامة أو اهلوية عن فيه التنقيب جيوز الف ،احلرم من أجلئ للخروج

  !متخلفا ااور تسمية يصح وال ،مراعاا جيب خصوصية
 فيها التزاحم إن بل ،دعاية إىل حتتاج ال شرفا اهللا زادها مكة -٣٥

 مدائن يعظمون كيف هللا فيا ،التزاحم من دللح املؤمترات عقدت وإمنا ،لشديد
 بقرارات يبتهجون وكيف نوح؟ قوم وأصنام رمسيس ونقوش صاحل

 باحلرمني اهللا يشرفنا وكيف ؟تعاىل اهللا بكتاب يبتهجون وال اليونسكو
 أليس ،والفراعنة ومثود عاد مشركي آثار عن بالتنقيب ونرضى ،وخدمتهما

  اليهود؟ فعلت كما خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدال من ذلك
  :نوعان احلرام املسجد عن الصدو  ال جيوز الصد عن بيت اهللا،-٣٦

 املشركني بعض يفعل كان كما والعمرة احلج عن مبنعهم الناس صد -أ
  .ال سيما أوقات الفنت واحلروب قدميا



 

 

٢٧٧٦ 

 بوإجيا ،واإلخافة األسعار بغالء والعمرة احلج عن الناس صد -ب
  .إقامة رخصة باحلج أو تصريح على احلصول
 ،مية هلا ببالد احلرمنيتس أو شعاراً ليست احلرمني خدمة أن واملقصود 

 ،والرفادة السقاية احلجاج خدمة أعمال أعظم ومن ،وعمل حقيقة هي بل
 شهدب الرب لباب احلاج يطعمون وأم ما يفخرون اجلاهليون كان فقد

 واستمر ،اجلاهلية يف قريش نم معروفة بطون عادة لذلك وكان  جمانا،النحل
 أصبح حيث ،الرديء العصر هذا جاء حىت اإلسالم يف إطعامهم على احلال

 احلج موسم وأصبح وسيلة، بأي اججاحل ب يف يتبارون الدماء مصاصو
 الناس وأصبح السلع، من كسد ما وتسويق ،والعمارات األبراج لتأجري فرصة

 خريية مؤسسة قامت وإذا احلج، يف اخلروج منك يطلبون لك رواأج إذا
  !!اإلرهاب دعم غرضها قالوا إلطعام احلاج
  املسجد احلرامجسورأحد  جعلوا أم حد إىل احلال م ووصل

  . آنذاكاحلرمني لشؤون عمارته أجر الذي الذوات أحد لرغبة تنفيذا ،معوجاً
 اإلطعام عن لألزرقي مكة تاريخ اختصر الذي الكرماين حتدث وقد

 الذي املواسم طعام هوو ،اآلن حىت جرا وهلم اخللفاء عليه قام مث": فقال
  . اهـ"املوسم أيام تنقضي حىت مبكة احلج أيام يف اليوم اخللفاء يطعمه

 ،احلرمني يعظمون وكانوا عثمان بين خلفاء الكرماين بعد جاء مث
عبد  بن حممد بن حسن بن عبد الرمحن بن عبد اللطيف اجلليل العامل بشهادة

  .الكرام الشيخ آل وبعض ،لوهابا
 احلرمني خادم نفسه مسى من وأول للحرمني خبدمتهم يفخرون وكانوا

 السلطان وهزم الصفوي امساعيل الشاه هزم أن بعد ،األول سليم السلطان هو
 ،آنذاك هلا تابعا احلجاز كان اليت مصر ودخل ،الغوريقانصوه  اململوكي

 فقال ،الشريفني احلرمني حاكم ليوما من أنت له وقال اخلطباء أحد فقام
 مكنسة رأسه على ووضع ،الشريفني احلرمني خادم أنا بل: سليم السلطان

 ويأمرون بذلك يتلقبون بعده نوالعثماني لفاءاخل وكان ،اخلدمة على عالمة
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 وكانوا ،والشركيات البدع عن بل إن بعضهم لينهى ،احلرمني بتعظيم الناس
 مكة أهل يعيش كان الصرة هذه وعلى ،ةنوياهلميا ةبالصر احلرمني إىل يبعثون
  .جليب أولياء التركي الرحالة وتارخيها الصرة عن اخلرب فصل وقد ،واملدينة

 بل ،احلرمني خدمة عن قارات ثالث يف همجهاد نيالعثماني شغلي ومل
 الشعب وحيثون احلج طريق يف اخلريية واملطاعم والفنادق األربطة يبنون كانوا
 هذا ،جمانا أيام ثالثة الفندق يف يسكن أن احلاج حق من وكان ،لكذ على
  .وقفا كله الفندق يكن مل إن

  .وحنن اليوم نطالب بإنشاء مطاعم وفنادق جمانية للحجاج
 واملدينة مكة تكون بأن نطالب كيف الناس بعض يستغرب وقد
 علمال أهل به يقوم الذي لتنظيمدعوانا ل مع تفتيش دون مسلم لكل مفتوحة
  :فنقول ،وحدهم
 املسجد عن تعاىل قال فقد ،فيه لنا خيار وال وشرعه اهللا قدر هذا -أ
 ،]٢٥:احلج[ )2 3 4 5 6 7 8 9 :( احلرام

 وغريهم مكة أهل" :جماهد وقال ،"الطارئ هو الباد" :البخاري اإلمام قال
  ."أهله وغري أهله فيه سواء" :قتادة وقال ،"سواء فيه

 املدينتني يف العمراين التوسع إىل دييؤ ذلك إن يقولون -ب
 والطائف وجدة الرياض يف اهلائل العمراين التوسع يقع مل أو!! املقدستني

 على ودليال مفخرة يعدونه بل أحد من اعتراض بال قرية كل يف بل والدمام
   وكيف يستغرب التوسع يف قرية هي أم القرى؟!التطور

 الطريق قطع مع ،وملقل وكسبا للمسلمني إرضاء ذلك يف أن -ج
 ووضعه قريبا ،)وبيكو كسيسا( وضعه الذي االعتباطي التقسيم على

  .حديثا األمريكان
 املصدرو ،النفط بعد ما عصر بدأ وقد ،النضوب إىل النفط مصري أن -د
 البيوت منا يستأجرون سوف واملعتمرون فاحلجاج ،احلج هو ينضب ال الذي



 

 

٢٧٧٨ 

، وقد أخربين والدي رمحه علينا ندقويتص سوف األمر لزم وإذا والسيارات
  .اهللا كيف كان يفرح إذا أعطاه احلجاج املصريون جنيها

 ال ومل اآلن من حنن نبدأ ال فلم ،لإلسالم قطعا املستقبل أن -هـ
 أن جيب كلها أحوالنا أن مع ؟الصاعد املد لتساير وأحوالنا أنظمتنا نصلح
 اجلوازات أنظمة إلصالحه املبادرة جيب ما أهم ومن، الشرع لتوافق تصلح

 ومعهد احلرمني شؤون يف خوةاإل يعلمه مما ذلك وأمثال ،الطوافة وأنظمة
 ،مىن يف السكن إصالحه أرى ومما، مين أكثر العاصمة وأمانة احلج أحباث
 الفرصة إتاحة بشرط ،عالية أبراجا مكاا ولنجعل فيها اخليام كل فلنهدم

 مثل واحدة شركة على حكرا جنعله وال ،بنائها يف يسهم أن مسلم لكل
 حاكم( البقرة عابد قال وقد غريمها، أو ،نسمة شركة وأ الدن بن شركة
 !هندوسيا كله العامل جلعلت اهلند يف الكعبة كانت لو )اهلند

 ونكتب احلجاج على أمريكا لغة االجنليزية اللغة نفرض وكيف
 لغة كل يف عروفةم حاج وكلمة ؟للحج جاءوا إمنا الناس  أنمع ،)بلجرام(

  إسالمية؟
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  :املعجزة جتربتناالدين و
حنن ال حنتاج إىل الفكر الغريب ولدينا جتارب حملية أفاد منها غرينا، ومن 

ذلك  جتربتنا ونتأملها بعدل، ولنوطئ التنكر آلبائنا وتارخينا أال ندرس
  :باحلديث امل عن حال العامل يف النصف األول من القرن اهلجري املاضي

 يدعو املاضي اهلجري القرن من األول النصف يف العاملي الواقع انك
 واالشتراكية ،ديارهم األوربيون وحيتل ،رونمستعم  غالبافاملسلمون لألسى،

 العسكري، االستعمار من يسلم ومل تقريبا، نصفه على وتسيطر ،العامل تغزو
 تدنسها فلم اهللا، محاها اليت الفريدة اخلصائص ذات املباركة، اجلزيرة هذه إال

ا شاهقة، ومرتفعات واسعة صحارى وفيها ،لبيته تعظيما كافر قدموصا 
" العظمى بريطانيا "آنذاك االستعمارية الدول أقوى أن لو اليت ،احلرارة بشدة

 شدة من أرضها أقدامهم تطأ أن مبجرد ،جندها رؤوس لذابت غزوها أرادت
 امللكة به وآمنت كسون،ودي ولورانس فيليب جون قال كما ،احلرارة

وسالمة احلجاج  احلجاز مايةاالكتفاء حب إىل بريطانيا فاضطرت ،فيكتوريا
 وإطعام ة البلد احلرامحلماي اهللا وسخر ،من أهايل مستعمراا وغريهم اهلنود
، وحياولون الكتاب أهل ادهاهج يرهب كان اليت العثمانية الدولة أهله

 . كل صلة هلا باإلسالمإفسادها ونشر التغريب فيها، وقطع
وليس يف هذه  متناحرة، متشاحنة  فكانتالعربية اجلزيرة قبائل أما

 من الدين أهل وخشياجلزيرة سلطة مركزية، وكادت تعود للجاهلية األوىل، 
 الدامس الظالم ذلك ويف ، هلذه األرض املباركةواالشتراكية القومية اجتياح

وإمنا يتوقعهم، أن ألحد كان ما رجالب املباركة اجلزيرة هذه على اهللا من 
 درجة على يكونوا وأن ،احملرقة الصحراء رحم من خيرجوا أن تعاىل اهللا أراد

 األرض يف قوة أقوى كانوا ولكنهم ،أميني يكونوا وأن ،البساطة من كبرية
 املؤرخني ألباب رتحي اليت املعجزة جتربتنا فكانت ،القومي دينهم بفضل

  .األجانب والرحالة الغربية التجسس وأجهزة ،والفالسفة



 

 

٢٧٨٠ 

 ومل. أحد منها خيشى ال اليوم كالنرويج أمريكا كانت احلني ذلك ويف
  .اليوم عليها هم اليت الدرجة إىل فيها توغلوا قد الصهاينة يكن

مث إن اهللا ابتالنا بالنفط وهو يبتلي بالشر واخلري فتنة، وبعد هذا البالء 
و احلرث إىل مرحلة الصناعة الثقيلة، وقفزنا حتولنا فجأة من مرحلة الرعي أ

من اجلمل إىل الطائرة، ومن األمية إىل كثرة املدارس واجلامعات، فهل شكرنا 
النعمة أم أننا أحدثنا هذا التغيري االجتماعي اهلائل وانتقلنا من احملافظة إىل 

نهي  للعرض إىل الدياثة، ومن األمر باملعروف والالتبعية، ومن املوت محايةً
ن؟عن املنكر إىل السياحة، ومن اجلهاد إىل الوه  

  .أترك اإلجابة للقارئ الكرمي
، ويف الوقت نفسه املاركسية الثورة لفحفإا لكي تتقي  بريطانيا أما

 توسطت حتايب الرأمساليني واللوردات، ولتسلم من انتقاد الكنيسة اإلجنيلية،
 وجاءت ،احلقوق من اكثري العمال فأعطت والرأمسالية الشيوعية بني

 يف سلك الذي" فابيوس "الروماين القائد إىل نسبة )الفابية( يتمس باشتراكية
  .املتدرج األسلوب أعدائه منازلة

 سبيل سالكا الربيطاين العمال حزب قام الفابية األفكار  هذهوعلى
  !عقيدته لنشر الدميقراطية

لف عن كل ما أما حنن البدو البسطاء فقد كان لنا موقف مغاير خيت
  !سبق، وكانت لنا جتربة خاصة يريد البعض اليوم أن نتخلى عنها

 ثورة بدونو اجلزيرة قلب يف حدث فقد معجزاا، تنفذ ال األمة هذهو
، تتلخص يف لنا دعوية جتربة وكانت هلا، نظري ال خارقة معجزة ضجة أو

  )!الدين(كلمة واحدة 
 قلوب  بهتنقاد وحده به يالذ هو الدين أن على الدالئل أعظم من إنو

 وسط يف توطن الذي املدين اتمع أن الفاتكني، سيوف وتغمد ،اجلبارين
 اهلجري القرن من األول النصف يف أرجائها يف امتد مث العرب جزيرة

 زعماء أكثر مواعظ اطلقتها اليت اإلمياين الدفع قوة على اعتمد املاضي،
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 ذكراً املصلحني أقل من أنه على تأثريا، احلني ذلك يف اإلسالمية الدعوة
 احلاج ذلك -اهللا رمحه- الدرويش عبد الكرمي الزاهد الشيخ وهو ،واشتهارا
 ختيم أن اجلاهلية كادت حني جند قبائل إىل وجاء هللا هاجر الذي ،األفغاين

 أن إال هلا، املصرية اجليوش اجتياح عن الناشئة الفرقة بسبب جديد، من عليها
 تزال ال اهللا رمحه عبد الوهاب بن حممد الشيخ لدعوة ايناإلمي املد آثار

 متوارث متواتر هو ما الكرامات من املهاجر هذا يد على اهللا فحقق حاضرة،
 جز ((كخوارق عميقة دالالت ذات خوارق ومنها ،واخلاصة العامة عند

 تستطيع ال الذين القبائل وزعماء الرجال عمالقة شوارب))!! الشوارب
 ويسلمون طائعني خمتارين يأتون لكنهم عليهم، تسيطر أن كزيةمر قوة أكرب

 تدين أن ذلك ويتبع للدين، واالنقياد هللا للطاعة رمزا والشارب املقص للشيخ
 ،قواما صواما اخلطري الفاتك يصبح حىت القاسية، القلوب وتلني كلها القبيلة
 بنفسه رجوخي ،واملرمحة بالصرب وقومه نفسه ويوصي املوعظة لسماع يبكي

 الشيخ لذلك الكبرية العشائر شيوخ خضع وهكذا اهللا، سبيل يف وماله وفرسه
 ويسمونه ،)خالد بين من هو بل خبضريي هو وما!! (خضريياً يسمونه الذي

 من جاء من يسمي كان آنذاك البعض ولكن ،املغرب من هو وما املغريب
ه وإرادته وجه اهللا  الشيخ نفساأم الشرقي، جند من جاء ومن املغريب، احلجاز

 معجزة هلذه البالد ولكل متدين، لكذفحدث وال حرج، ووالدار اآلخرة 
 قحطان شيخ قول شعارها كان اليت النعرة اختفت اهللا بفضل أنه واملهم

  .)بالعامية(
  واألروام الفرجني صنع وسالحهم  امه من زوعتها البة يل

  يام على الوإ املطران على إما   قتامه يثور يوم من بد ال
 وغريها ويام ومتيم وقحطان وعتيبة ومطري حرب قبائل تصبح لكي

 هلا اجلزيرة تاريخ يشهد مل اليت احلضرية التجمعات يف مبثوثة ،عضوية عناصر
 الذي التعارف رد القبائل هلذه االنتساب وأصبح ،اإلسالم صدر منذ نظريا
 أو اجلهاد أو العبادة يف سواء) اهللا يف األخوة (عقد اجلميع وانتظم اهللا، ذكر
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 أحد ابتدأها وقد ،"اهلجر "التجمعات هذه مسيت هنا ومن األمن، أو التكافل
 الدرويش الشيخ وكان)) تقريبا ١٣١٠ سنة مثيب بن سعد ((حرب شيوخ
  :العتاهية أبو وصفه الذي احلال على فيها يعيش

  مسكني زي يف ملك إىل فانظر  كلهم الناس شريف أردت إذا
 بال ،له فيسمع ويقول فيطاع يأمر لكنه ،والتمرة الكسرة ميشاطره

 إال بعد من الناس عليها تكالب كاليت مراتب وال ألقاب وال رتب وال جيش
 دواوين يف أمساؤهم تسطر مل الدعاة من جمموعة عليه وتتلمذ اهللا، رحم من

 على شاهد األرض يف احملمود أثرهم ولكن العلماء، تراجم يف وال السياسة،
  .اهللا عند املوعود مقامهم

 هب جند يف الدولة على وقضت ،الدرعية الباشا جيوش دمرت وحني
 ،واإلحباط الفوضى برغم بنائه وإعادة الكيان، لتجديد وسعوا اليمن أهل

 يظل أن على وحنرص فيه بالعيش مجيعا ننعم الذي الكيان لقيام ذلك ومهد
وة اجلديدة كما استجابوا من قبل ، واستجابوا للدعوالسنة التوحيد على قائما

  .لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب، بل لدعوة النيب 
 أن وهي ،القرن معجزات أكرب كانت رمبا معجزة حدثت وهكذا

 التاريخ قرون أكثر هو قرن يف ،احملمدية الدعوة نور من قبسا" جند "تصبح
د سرية اإلسالم ، وكادت تلك املعجزة أن تعياحلني ذلك حىت وجاهلية إحلادا

األوىل، ملا فتح الصحابة العامل املتحضر آنذاك، األمر الذي خافت منه الدول 
  .االستعمارية

 عامة مع يعيشون ،الدعوة ومشايخ اإلخوان من القبائل زعماء كانو
 الذين همم إ بل ،واحلرب السلم يف والضراء السراء يف سواسية الناس

 والسلم، احلرب نفقات من األكرب بءالع ويتحملون ،احلرب نريان يصلون
 وحده اهللا على متوكلني عدو إىل يدا ميدوا ملو وهم دائما يف الصدارة،

  .، ويستسقونه فيغيثهم ويستنصرونه فينصرهمفيجيبهم يدعونه
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 كل يف فهم -عدن إىل الطائف بني ما هنا ا ونعين- اليمن قبائل أما
 هللا االستجابة وسرعة ،األفئدة ولني القلوب رقة تفارقهم مل التاريخ مراحل

،  اهللا رسول لكتاب استجابة مرة أول اإلسالم يف دخلوا فقد وللرسول،
 أسرع كان ما الدعوة أئمة كتب جاءم وملا ،وملا تنبأ األسود العنسي قتلوه

 والدين ،نفسها الصافية العقيدة هو السلفي التجديد اهذ بأن ،ردهم من
 سلفية سنية األموية عائض لآ دولة كانت وهكذا ،الفقهاء عليه الذي القومي
 وصوفية جنران يف وباطنية صنعاء يف زيدية من ا حييط مبا متأثرة غري ،شورية

  .واحلجاز مكة يف كثري وخليط امة يف
 شكل يف الدرويش عبد الكرمي الشيخ أسسه الذي الثاين التجديد ويف

 يف كثريا أسهل فمشر ابن مساه كما اليماين احلي يف املهمة كانت ،"اهلجر"
 حاذاها وما السروات جبال سلسلة يف احلضرية والتجمعات ،الظاهرة القرى

 من أكثر إىل حتتاج ال بذاا قائمة هجرا كانت اليت ،وامة جند عالية من
 وإليها وحنوها، األربع والقواعد الثالثة األصول يف املبسطة والدروس املواعظ
 غالة أن حىت جباد، بن وسلطان الدويش فيصل مثل الدعوة قادة كبار ينتسب
 به يطاف ضرحيا وال قبة جيدوا فلم القبائل تلك دخلوا عندما دهشوا اإلخوان

 وأدواء كثرية وخرافات جهال وجدوا وإمنا اهللا، دون من معبودة شجرة وال
 هذه جتد مل للدين باالنقياد أنه واملقصود ،لعالجها القلوب أطباء إىل حتتاج
 على استعصت اليت وهي املنصبني، للوالة والطاعة السمع يف غضاضة القبائل
 باعتبارهم والربيطانيني اإليطاليني من ونفرت!! املصريني وهزمت الترك

  .نصارى
 جاء فلما ،خضاعهمإ استطاعوا فما طويال مكة أشراف حارم لقد

 له، سلَّموا شرافاأل من زعيما ال ،اإلخوان من داعية بصفته لؤي بن خالد
 الشريف النسب وتناسى ،تدينا )سعود البن( سلم قد كان نفسه هو ألنه
  .شنعاء هزمية) تربة (يف األشراف جيش هزمبل  اهللا، عند فيما رغبة
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 مثل األوىل اجلاهلية منذ واحلسب اد ذات القبائل فعلت وكذلك
 بفضل، عليها ألحد تعترف تكن مل اليت ودوس، واألزد وجبيلة وثقيف قريش
 الوايل خدم من العبد وأصبح. العبية وأذاب احلمية أذهب اإلميان ولكن

 اجلبايات وألخذ ،األوامر احلصينة القبائل تلك زعماء لتبليغ ببغلته يطوف
 وحنو ،الثمار وخرص ،الزكاة وقبض ،املقاتلني وإعداد ،الضرائب ومجع
 يف التاريخ عصور طوال واكان أناس من ،والطاعة القبول إال جيد فال ذلك،
 بعيدة، مركزية سلطة ألي خيضعوا مل معيشتهم، يف واكتفاء جباهلم من منعة
 موريس مثل الكفار أو ،جبري ابن مثل املسلمون الرحالة كتب  هم كماوإمنا

 أا يف صرحية جاءم اليت الرسائل وكل القبيلة، لشيخ خيضعون المازيه،
 يف الدخول هو منهم املطلوب غاية وأن لك،م طالب ال دعوة إمام كتب
 احلقوق من الغراء الشريعة كفلته ما كل وأن ،خملوق طاعة يف ال الدين

  !!حمفوظ مصون
 وشيوخ اجلهاد قادة سلوك من رأوا ما على معتمدين بذلك وصدقوا

  .األوىل على اآلخرة وإيثارهم زهدهم سيما ال الدعوة
 ال ،األلسنة واتفقت فوفالص وتراصت القلوب تالقت إذن الدين على

 للسلطة الوقت ذلك يف يكن فلم ،النسب على وال املال  علىوال القوة على
 أنفسهم، اإلخوانهو  كان قوام جيشها إذ األمور، هذه من شيء الناشئة

 لكان شيء له كان فلو النسب أما ،استدالل إىل حتتاج ال حينئذ املال وقلة
 وال نصراين القبائل تلك يف يكن ومل!! اأ يف أمية وبين مكة يف هاشم لبين

 والشرف العرض محاة وهم فيهم يكن ومل قط ليربايل وال حداثي وال رافضي
، وكان الواحد األجانب أمام وتربجها املرأة حترير يسمى ما إىل يدعو من

 منومل يكن فيهم  ،)أخو فالنة: (منهم إذا اعتزى وأراد حتميس نفسه قال
 األصنام فظ حعن فضال للترفيه مدنا يبين أو والنقوش، اراآلث يسمى ما يعظِّم

 كل يف مرجعهم والشريعة وشعارهم، يتهمار التوحيد كان بل ،يف املتاحف
  .مجيعا له اذعنوا الشرع حكم هذا قيل وإذا شيء
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 شهد ما واإلجالل اهليبة من هلم وجعل القلوب حوهلم مجع الذي فهذا
 مجعوا أم ولو ،صاغرين االستعمار جواسيس وارتد والداين، القاصي به

 يف الترقي على وحرصوا ،الشهوات واتبعوا ،القصور وشيدوا ،الكنوز
 واحد جاسوس دخالإ عن) اعترافاته حسب (باشا كلوب عجز ملا ،املناصب

 للصف، جامع ال للحقد مورث بالدنيا واالستئثار قرن، نصف طوال بينهم
 ودهش رحيها، وإذهاب األمة يقتفر أراد من كل يدخل احلقد باب ومن

-" ديكسون "اخلليج يف الربيطاين املعتمد أن حىت صالم من الدين أعداء
 الشهرية قولته  ملا زار األرطاويةقال -النصرانية البيوريتانية الطائفة من وكان

بقية  وال البيوريتان ليس أي ،))حقا اهللا تعبد اليت األمة هي هذه إن((
 الكنيسة إىل ذهبوا اهللا عبدوا إن الذين ،أوروبا يف اثوليكالك وال الربوتسانت

  .تشرع مل اليت بالبدع اهللا تعبدوا أو األحد، يوم
 املتشدقة الدول جواسيس من املعسكرات أو اهلجر زار من وكل

 املساواة من النوع هذا بأن يعترف أن إال يسعه مل ،االشتراكية أو بالدميقراطية
 تشبه اخليمة بل حرس، وال أومسة وال رتب وال ألقاب فال ،نظري له ليس

 ،الفرس تشبه والفرس ،الناقة تشبه والناقة اللباس يشبه واللباس اخليمة
 ريونعشاأل كان كما بالسوية، بينهم والزاد واملال!! البندقية تشبه والبندقية

  . النيب زمن
 كان فقد، جدوى دون حلركتهم ذلك ينسبوا أن الشيوعيون وحاول

 عن وال الشيوعية عن ال شيئا يقرؤون ال أميني غالبا القبائل تلك يف واناإلخ
 ومل أصال، اهللا بوجود تؤمن ال ملحدة وهي عنها ينقلون وكيف غريها،
 املقدمة يف زعماؤمهم كان بل بعيد، من تأيت اليت التوجيهات يعرفون يكونوا
 رقونتحي اجلميع وكان الشهادة، وطلب التوحيد لنشر احلروب نار يصلون

 ومل اليهودية، اإلرهابية العصابات من وفلسطني ،الرافضة من العراق لتخليص
 أنه سعود آل فيصل بن عبد اهللا على يأخذون بل قط، مبشرك يستعينوا
 اجلناح أعمال هذه كانت وفيما ،سعود أخيه على جنران بإمساعلية استعان



 

 

٢٧٨٦ 

 ممثال القبائل هذه يف جاهدا يعمل الدعوي اجلناح كان وأهدافه، العسكري
 من وإخراجهم الناس تعليم اهللا عند حيتسبون الذين) املطاوعة (املرشدين يف

  .النور إىل الظلمات
 اليت الوحيدة هي) كيبوتز أو خلوكوز (االشتراكية املزارع تكن ومل
 قبلها أخفق بل املساواة، على يعيش عقدي جمتمع تكوين يف أخفقت

 بادية لتوطني الربيطاين املشروع أبرزها و،البد لتوطني رأمسالية مشروعات
 يف ومساواة حديثة وخربة ،مدروسة علمية أسس على قام الذي ،العراق
 منه الغاية ألن باإلخفاق مين ولكنه ،الري يف متقدمة وتقنية ،األراضي توزيع
 من وخال واألرض، السماء رب ال األرض يعبدون فالحني إعداد كانت

  !هللا دين هو الذي األساس
 فيه اجتاحت الذي الزمن يف املعجزة هذه التوحيد دعاة حقق لقد

 ،البشر من مليونا ٨٠ دماء سافكة ،تقريبا األرضية الكرة نصف االشتراكية
 استستالما النهاية يف يديها ورافعة) الربستوريكا (البناء إعادة إحصاءات وفق

   !اليهودية للرأمسالية
 حكام جنح املضمون دون بالشكل أخذهم يف االجنليز أخفق حيث ومن
 فتحوا حني ،باملضمون األخذ يف  ولندننيويورك سجون ومديرو واشنطن
 املعجزات يفوق ما احلية العجائب من يصنعوا لكي املسلمني للدعاة األبواب

  !!قديسيهم لقدماء" سواجارات جيمي"و" جراهام بيلي "يدعيها اليت
 وعتاة العامليني السفاحني نم طائفة حتولت الدعاة هؤالء أيدي فعلى
 ترتيب فأعيد آخر خلقا خلقوا كأمنا ،صاحلني أسوياء أناس إىل ارمني،
 يف والنفسيني االجتماعيني املراقبني أذهل الذي األمر جديد، من جينام

 مسعت وأنا!! ومكان زمان كل يف اإلميان فهو عجب وال وغريها، السجون
  .ماهلمبأع واشنطن عمدة اعترافات بنفسي



 

 

٢٧٨٧ 

 أن ،اليوم اهلجر ألحفاد يراد أن والبوار االنتكاس من يصبح هنا ومن
 واقتصاد العوملة "اجلديد بالدين مياناإل يف اخللوكوز أحفاد مع يلتقوا

  "!!السوق
 هو احلل أن ظان يظن أن دون ،الناصحون خيشاه ما أخشى هو وهذا

 عليه قامت الذي ميايناإل املضمون إىل بل ،وشكلها التجربة حرفية إىل العودة
 املستطاع قدر واملساواة والعدل التقوى وهو ،كله الكيان مثّ ومن اهلجرة

 بأن واملوضوعية، احلياد من حد بأقصىو نطالبحنن و اإلمكان، حدود ويف
 االنتكاس من أن كما عليها، وما هلا مبا العربة منها ونستخلص التجربة ندرس

 فهو ،)الرأمسالية (عدوها هو الباقي أن ىعل دليل الشيوعية سقوط أن نظن أن
 ذلك من العربة وإمنا هرقل، بقاء يعين ال كسرى فايار ومنهار، خمفق اآلخر

  .اإلسالم إال دين وال للدين إال بقاء ال أنه هو
 من املشرقة الصفحة هذه حق من أن مع لالختصار اضطررت لقد

 حيرص أو طمسها اولحي من وهناك سيما ال فيها، نفيض أن الدعوة تاريخ
 سيما ال لواقعنا العربة أخذ إال نريد ال هنا أننا غري ا، والتجهيل جتاهلها على
 بالتوبة اهللا حيفظنا أن إال الوضع ذلك يشبه ما إىل ننتكس نكاد اآلن وحنن

  .واإلنابة
 انتكاساته يف الغرب التبعناالتغريبية،  الشرذمة هذه أطعنا أننا ولو
  .العجيب وتارخيها الثرية جتربتنا عن وختلينا الفكرية

 أبدا جيوز وال هلا، امتداد إال حاضرنا وما كياننا، قام وعليها جتربتنا إا
 الذين وإن اقتباسها، إىل احلاجة أشد يف البالد من وكثري ذاكرتنا، نفقد أن

 الليرباليون سيما ال الدين أعداء هم الكبري الكيان هذا يهدموا أن يريدون
 الوعي من فيها كان أنه ونعلم جتربتنا ندرس أن وجيب انيون،والشهو

 ،املغلقة البيئة تلك يف لإلعجاب يدعو ما العامل من حوهلا ما مع والتواصل
 الشيخ مقدمتهم ويف العلماء أقالم أن ذلك على والدليل القاسية واألحوال

 ضد ينشر ملا مضادا إعالميا جهازا كانت ،اخلثعمي سحمان بن سليمان



 

 

٢٧٨٨ 

 معروفة كتبهم تزال وال واخلليج، والقاهرة وبغداد اسطنبول يف الدعوة
 يف معمر ابن الشيخ كتبه ما كذلك ومنها اإلسالمي، العامل أحناء يف مطلوبة

 ولسنا إفريقيا، جنوب أو كوريا لسنا وحنن ،البحرين يف املنصرين على الرد
 خبصائص وحبانا اهللا اختصنا بل يزعمون، الذي املفهوم على العامل من جزءا

 املواجهة هو رناقد وجعل للجهاد خلقنا ذلك مقابل ويف جمتمع، ألي ليست
 إخراج مسؤولية ومحلنا للناس، أخرجت أمة خري وجعلنا التواري، وليس
 احلقيقية، احلرية موتعليمه الدارين سعادة إىل وقيادم الظلمات، من العاملني

  .وحده هللا بالعبودية إال حلريةبا ويشعر السعادة بشر ينال ال إذ
 األرض يف السعي وبني  من جهة،والفالح التقوى بني جنمع وبالدين

 وبه أخرى، جهة من لعباده اهللا أخرج اليت الطيبات وأخذ مناكبها، يف والسري
 ونتواصى ،منا كان ولو ظامله على كان أينما املظلوم وننصر العقبة نقتحم
  .احلق نوائب على عنينو ،واملرمحة بالصرب دائما

 ما جانب إىل كان فقد التعليم أما اإلعالمي،و  الدعويالشق يف هذا
 عبد اهللا الشيخ عدي الذي التطوعي اجلهد على يقوم ،اجلهادي اجلناح يف يقدم

 املخالف وأخرج الكثرية املدارس افتتح فقد له، منوذجا اهللا رمحه القرعاوي
 من وكان وعلميتها، السنة نور إىل فاتهوخرا التصوف ظلمات من السليماين

 وأعجبوا كتبه علماؤنا درس الذي اهللا رمحه احلكمي حافظ الشيخ تالميذه
  .ا

 ومأذونا عقود قوثوم وواعظا إماما القرعاوي مدارس خريج وكان
 الناس، بني ويقضي صلحي اقاضي بل عدل، وكاتب صكوك أو حجج وقارئ
 هذه إىل وفدا فأرسلوا أمريكا، يف تربيةال رجال أذهلت فريدة جتربة وهي
 فيه أخفقت فيما جنحت اليت التجربة، هذه من ليستفيدوا املقدسة الديار

 فخمة أبنية مع الدوالرات، ماليني عليها ينفقون ،كربى عاملية جامعات
 يف كما معدومة شبه أو قليلة الثمرة ولكن ،دائمة وخضرة فسيحة وقاعات
 لدراسة وفدا أمريكا فأرسلت ،"للخطر معرضة أمة "مريكياأل التقرير



 

 

٢٧٨٩ 

 أن وكيف احلياة، جوانب كل يف ذلك وتقدمها جناحها سر ومعرفة التجربة
  . وبرينستوناردهارف مناهج من خري البغدادية القاعدة

 نعيشه الذي املتدين باملستوى العظيم التفوق ذلك املسلم أخي فقارن
 ما بني وشتان القيمة، غري ائحهنص واتبعنا الغرب مسلك سلكنا ملا اليوم،
 عسه أمحد أمثال من بعد من املستأجرون كتبه ما وبني الدعاة هؤالء كتبه
  !الزركلي الدين وخري سالمة وبولس الرحياين وأمني الغادري واد

 أن إذ مهه، حيملون أولئك األفاضل يكن فلم االقتصادي اجلانب أما
 أساسها كان اليت معيشتهم رارباستق كفيال كان وزهدهم وتوكلهم يقينهم
 ويتضرعون اهللا إىل يفزعون مشكلة كل يف وكانوا يزرعون، وما واللنب التمر
 وول دعاه إذا املضطر جييب الذي وهو أنفسهم، إىل يكلهم أال ويسألونه إليه

 إذا الداعي دعوة وجييب البالء يكشف الذي وهو كافرا، أو فاجرا كان
  .دعاه

 كثرة يشكون بل ،اليوم كحالنا البطالة مشكلة من يعانون يكونوا ومل
 وكانت أكثر، هو ما ورمبا مهالب يرعون كانوا الصغار، األطفال حىت العمل
 مستشفيات لديهم يكن ومل ألحد أيديهم ميدون ال مبواردها، مكتفية البالد

 اليوم املسمى بالطب أي وبالنباتات وبالدعاء بالرقى يتعاجلون كانوا إذ
  .)بديلال الطب(

 من خوف وال للسيول تصريف مشكلة لديهم يكن ملتبعا لذلك و
 إىل التجأوا الغرق خافوا وإذا استسقوا األرض أجدبت إذا كانوا بل ،األمطار

 عذاب، سقيا ال رمحة سقيا اللهم علينا، وال حوالينا اللهم: ضارعني اهللا
 يف جتري أن اوإم املياه فائض الصحراء متتص أن فإما طبيعيا التصريف وكان

 البحر، إىل مث الواطئة األراضي إىل السفوح من لتنحدر اهللا خلق اليت ااري
 كل قبل لذنوم ذلك عزوا وباء اجتاحهم أو عسكرية هزمية هلم حدثت وإذا

 اليهود أمرهم ويتوىل الكوارث، م وحتل املصائب تنتام فبها شيء،



 

 

٢٧٩٠ 

 واألمراض األوجاع ثروتك السيول وختتفي ،القطر فوجي والنصارى،
  .، واجلربوالطاعون كاجلدري
 لك يتبني الباشا عسكر وجناح الدرعية سقوط عن قيل ما تأملت وإذا

  .ذلك
 إليه ويتضرعون اهللا إىل يفزعون مشكلة كل يف كانوا أم واملقصود

 والضراء السراء على وحيمدونه عني طرفة أنفسهم إىل يكلهم أال ويسألونه
 شيخ أوضح كما اخللق من الرجاء انقطاع عند اهللا من جالفر يأيت وإمنا

  .اإلسالم
على أن من مل  نذكرها، مل اليت احلياة جوانب سائر ذلك على وقس

 فإنه جيده يف اجلواري ،يكن مهه الدين بل مهه املتاع الرخيص وحده
االجنليزيات ال سيما الاليت كان القواسم يأسرون ويبيعون يف عنيزة 

كما كانوا يقولون، فإن هلن مثنا ) البسس( أن عيون مثل عيون ومكة، ومع
غاليا، وهن على قدر من اجلمال الظاهري، ولذلك تقول بريطانيا إن 

  .القواسم قراصنة، وإن الرق جيب أن يلغى
فقد مشلت عزة اإلميان من كان يريد الدنيا واآلخرة، ومن كان يريد 

هو عمود جتربتنا العظيمة، ولذلك الدنيا وحدها، وكل ذلك مصدره الدين، و
 على عجل، ، وبعض ما نالحظهسوف نتحدث بإجياز عن اثره العظيم

  .تفصيل للباحثني املفيضنيالتاركني 
  



 

 

٢٧٩١ 

  الدين؟؟ ملاذا
 جنعله أن جيب بل تزمتا، وال تشددا وال تطرفا وال إرهابا التدين ليس

 مشاكلنا للك الوحيد احلل يكون ال وكيف مشكالتنا، وحل ضتنا أساس
 ما وهذا شيئا؟ املستوردة احللول عنا أغنت وهل جتربتنا، من اإلفادة مع

  :وأعمق أكثر هو مبا يشفعه أن ولغريي ذلك من حيضرين
 له، هو مبا يطالب أن قبل عليه ما يؤدي أنه اإلنسان يتعلم بالدين -١

 تعلمهم أن دون حقوقهم ألخذ الناس تثري فإا الليربالية األفكار أما
 الرأي صف يف والوقوف احلكم يف املشاركة لطلب املواطن وحتفز جبام،وا

 .علم وال حجة بال ولو املعارض
 أو له كان سواء احلق إىل الوصول على اإلنسان حيرص وبالدين -٢

  .عليه
 فتنة، الدنيا أن ويعلم إياه اهللا أعطاه مبا اإلنسان يقنع بالدين -٣
 على ويل منأنه و ،املناصب حقارة ويعلم عقاب، وحرامها حساب حالهلا
يوبقه  أو عدله هفكي أن فإما مغلولتان ويداه القيامة يوم جاء فصاعدا عشرة
 .ظلمه

 من بدال والتواصل والتكافل التراحم إىل اتمع يسعى بالدين -٤
 اخلدمات يف الواجبات من كثرية أعباء الدولة عن وحيمل والتنافس، التناحر

 .منة وال خوف بال ،والنفقات
 اجلهات ضعفت وإن ،ويتقنه عمله يف موظف كل خيلص الدينب -٥
 .حتيزت أو متدع أو الرقابية
 تلك الدولة كاهل عن ويرتاح ،ويطمئن اتمع يأمن بالدين -٦

 والفساد اجلرمية وتطور الشهوة لسعار حدا ضعنو الباهظة، األمنية التكاليف
 أحيانا ينتهي الذي سالتناف محى ملواكبتها األمنية األجهزة وتطوير ،اإلداري

 مثلما بشأا، التساهل أو اجلرائم من أنواع بشرعية واإلقرار باالستسالم



 

 

٢٧٩٢ 

 األمر هيئة عمل تقليص بعد عليها كثرت القضايا أن الشرطة اشتكت
 اخلائف وأصبح القضايا، بعض عن النظر غضوا: اجلواب فكان باملعروف،

 .الضابط أو الشرطي هو
 النعرات مهالك ويتجنبون اإلميانية إلخوةبا الناس ينعم وبالدين -٧
 غاية بل حقا الليربالية جتعله الذي والقبلي، احلزيب والتمزق اجلاهلية

 .للمجتمعات
 كانل األخروية للسعادة ووسيلة ربانية شريعة الدين يكن مل فلو
 وصالح الدنيا لسعادة عليه وحيضوا به يلتزموا أن العقالء على الواجب
 عنه نبحث أن الواجب لكان أيدينا بني احلنيف اإلسالم كني مل ولو األمم،

 يساويها ال اليت النعمة هذه على اهللا فنحمد مثن، بأي ونشتريه مكان أي يف
 اجلميع وليعلم بالنواجذ، عليه ولنعض القيم الدين هذا بعرى ولنتمسك نعمة،

 اهللا رسول هوعلّم تعاىل اهللا أنزله كما الصايف اإلسالم هنا بالدين املقصود أن
 الراشدون، واخللفاء املهديون األئمة به وعمل الصاحل السلف وفهمه 

 الذي الفريد باتمع إال نقتدي الف املنافقون، أو املبتدعون أحدثه ما وليس
 ،كاف وحده وذلك العدل، وأئمة الراشدون واخللفاء  الرسول أسسه
 ألا واملتابعة التسجيلب جديرة وهي املعاصرة الفريدة جتربتنا لنا أن على

 االحنراف عليها طرأ وإن املنهج، ذلك على األهم جزئها يف سالكة
 .األخرية العقود يف واالضطراب

 قريش كبار انقاد كما النسب يف للوضيع الشريف ينقاد وبالدين -٨
 .موىل أنه مع أبزى البن

 املمتلئ الدين عدو من إصالحا أسهل خطأ تدينه كان وإن واملتدين
  .واملفترين الليرباليني من األمة صحوة يريدون  الملن املعادي شبهات،بال

 حققتها اليت املعجزة كانت وبه احلديث، تارخينا يف البالغة أمهيته وللدين
  .التاريخ طوال كان وهكذا ادبة، صحراؤنا
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 خريي الدنيا أيوبالدين جنمع بني دولة العقيدة ودولة الرفاهية  -٩
¬ ® ¯ ° ± ² ³ (علمنا ربنا كما واآلخرة، ونقول 

 ¸ ¶ µ ´( ]أما جمتمع الرفاهية الذي مل ولن يتحقق ]٢٠١:البقرة ،
 ){ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §(فيقول الداعي له 

 .]٢٠٠:البقرة[
وبالدين نقود العامل ونكون حقا خري أمة اخرجت للناس، وجيتمع  -١٠

تري نسخ  بنا إسالميا وعامليا أن نشولنا املسلمون، وقد كان من األليقح
 املصرحة باسم نيب اإلسالم وكون عيسى عليه السالم مل األناجيل القدمية

اليت ختيلها خيال دافينشي املريض، ) ص العاملخملِّ( بدال من لوحة يصلب،
ثل ما صوره املشركون إلبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ومها اواليت مت

كل نصراين يعتقد أن ، ويستقسمان باألزالم، وكذم يف ذلك رسول اهللا 
 فكيف خيلص العامل؟من الصلب املسيح عليه السالم مل يستطع ختليص نفسه 

 وال جيرؤ علينا أي  من يكفر برسالة نبينا حممد اديوبالدين نع -١١
وا مقابلة لرئيس  أن جيركافر وال يقترب منا، وانطر مثال ملا أراد اليهود

 أو قحطان أو زهران أو مع مع عتيبة أو مطري هل أجروها األركان اليهودي،
 يف موقع )الليرباليون(أقرب الناس إليهم أي مطوع، كال وإمنا أجروها مع 

 ).إيالف(
بالدين نقضي قضاء مربما على ما يسمى اإلرهاب، فاملتدين ال  -١٢

وحنن أوىل الناس بدراسة هذه يؤذي احليوان فضال عن أن يقتل البشر، 
ا هلا وما عليها، ومن املالحظات اليت التجربة واحلكم عليها بعدل ومعرفة م

 خالف اً وغلواًتؤخذ على بعض أبطال تلك التجربة الفذة، أنه لديهم تشدد
 ومعاملته للمخالفني كاألعرايب الذي بال يف املسجد، سنة رسول اهللا 

واآلخر الذي وقع على امرأته يف ار رمضان، فكان بعضهم حيرم ما أحل 
ت ضالالت عقدية، ويبالغ يف املظاهر والشكليات، اهللا وجيعل بعض املخالفا



 

 

٢٧٩٤ 

مع جهل ملعرفة ارتباط الظاهر بالباطن على احلقيقة، وأمثال ذلك، لكن هذا 
ليس خاصاً م بل هو مرض اجتماعي يف البيئة املنغلقة كلها، وأنا مع 
تأخري زمنياً عنهم قابلت بعض من ألّف وحرم بعض احلالل، بل ال يزال 

 .نغلقني إىل اليومعليه بعض امل
لكن العلماء األفاضل يف إمكام تعليم املتشددين وذيب الغالني، 
وأولئك تشفع هلم جهودهم يف الرد على أهل البدع والضالل، أما االحنياز 

، فالغلو فهو باطل شرعاً وسياسة) العلمانية أو الليربالية(للطرف اآلخر 
  .خروليس بالغلو يف الطرف اآلحيارب بالتهذيب 

واجلهد الذي نبذله إلقناع هؤالء أقل بكثري من اجلهد الذي نبذله 
 باإلصالح ال إلفساد الناس وإنسائهم الدين مع أن اهللا تعاىل إمنا أمرنا

 يظل اجلاهلون مواطنني جيب باإلفساد، ومهما ملنا إىل النخبة املثقفة
 ال سيما ؟اآلن  منإرشادهم، فلماذا ال نفعل ذلك ونعادي من يعادي الدين

مع إقرار اجلميع بأن بناء اإلنسان وحتريره هو األهم، وأن أعظم ثروة لنا 
ليست النفط بل هو هذه العقول الفذة والنفوس اليت حتب االستشهاد، وهنا 
نذكر جانبا من العبقرية الفذة اليت يأمر ا الدين، وكان عليها أولئك الرجال 

  :وجيهلها كثري منا
وي جهازه اإلعالمي التابع لواقع عصره، السيما فقد كان للجناح الدع

) الفوقاء(الشيخ سليمان بن سحمان اخلثعمي رمحه اهللا، وأصله من قرية 
القريبة من حوالة، وقد كان الشيخ سيفاً للسنة على أهل البدعة يف الدول 
ااورة ويف كل مكان، ال سيما من دعا األموات وطاف بالقبور، وجحد 

 .م إىل الطاغوتصفات اهللا وحتاك
فقد رد على من دعا إىل التجهم أو طعن يف دعوة الشيخ حممد بن عبد 

علماء جند يف "، ويف كتاب "الدرر السنية"الوهاب وامها، وله فتاوى يف 
للشيخ عبد اهللا البسام، كما أن الشيخ بن سحمان رغم بعد " ستة قرون

  .ورهاالشقة تنبه إىل ضالالت مجعية االحتاد والترقي ودست
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أن الشيخ سليمان كان ) الفوقاء(وقد حدثين بعض كبار السن من 
يرفض دخول النصارى جزيرة العرب وكلم يف ذلك بعض املسؤولني الذين 

 النصارى ال جيوز أن يبحثوا ال عن النفط وال عن غريه، :أدخلوهم، وقال له
ولكنه لطم الشيخ على وجهه لطمة شديدة أذهبت بصره، فاضطر الشيخ 

ذهاب إىل البحرين لتلقي العالج هناك، مث ما لبث أن توفاه اهللا وهو أعمى لل
  .هـ١٣٤٨سنة 

 جيب حظر دخول اتباعا ألمره ووتبعا لفتوى هذا العامل اجلليل 
الكفار جزيرة العرب، ومن القصص املؤثرة يف ذلك أن أحد من كانوا 

اهللا إن طال و: قال يل بن جباد: مسجونني مع سلطان الدين يف الرياض قال
  .عمرك ليزامحونك احلمران يف البطحاء

كنت مرة يف سوق البطحاء فزامحين بعض الناس، فالتفت : قال الرجل
  .فإذا هو من احلمران، فاغرورقت عيناي بالدموع

ليت الكفار زامحونا بأكتافهم فقط، وإمنا الواقع أم زامحونا يف : أقول
  .كل شيء وبكل شيء

ئدهم حىت أن بعض املسلمني يتحدث عن صلب فعقيدتنا زامحتها عقا
  !! ليهنئ النصارى بالكريسمساملسيح عليه السالم، ويصنع شجرة ميالد

ونظريام وفلسفام زامحت القرآن بل صارت عند بعض الناس أهدى 
  .منه

  . حىت حناه عن طريقه،وقانوم زاحم فقهنا
م اإلسالمية،  حىت أم أدخلوها يف شعائره،ورطانتهم زامحت العربية

فاحلج مثال يعرفه كل املسلمني وينطقونه حج، ولكن الداخلني يف جحر 
" مسارك"، وملا ابتلعت أرامكو الشركة الوطنية )بلجرام(ه نالضب يترمجو

  !!شاي وقهوة: وال يقول" كويف"و" يت: "أجربت الفراش األمي أن يقول
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الذي ال رصيد له، وزامحونا يف العملة فأصبحنا نتعامل بالدوالر الورقي 
ريال ماريا (نسي لريال الفرل جعلناه بديال الذي ،وقضى على الريال العريب

  .، ملا كنا نريد التميز واالستقالل عن الغرب)تريزا النمسوية
 ال تعرف إال التاريخ الصحفوزامحونا حىت يف التقومي فأصبحت بعض 

ميالدي ن كل شهر ، وأصبحت الرواتب يف اليوم السابع والعشرين مامليالدي
  .حسب التقومي الغريب

وزامحونا يف التجارة حىت قضت بضائعهم على بضائع املسلمني أو 
  .كادت

وزامحونا يف الطب حىت قضى الطب الكيماوي على الطب العريب أو 
  .كاد

 أصبح التقدم هو أن حناكيهم والتأخر  حىت،القيم والفضائلوزامحونا يف 
تمعنا، خذ مثال قضية العرض والشرف فقد هو االحتفاظ مبا كان عليه جم

 ، مكفولة ال حتتاج أن تتوظف،أجنيبكانت املرأة عندنا مصونة ال يراها 
فأصبح التقدم هو أن يراها الكفار، وأصبحت ختلع احلجاب مبجرد أن 
تركب الطائرة وأصبحت تسافر بال حمرم، وتفخر إذا عملت خادمة جوية أو 

سباغ األوصاف إل املطبلون يعمد، بل كممرضة يف مستشفى وما أشبه ذل
  !!على هذا اإلجناز العظيم

  :وانتقلوا حلرب ديننا بأمساء صرحية أو متسترة
 فقد ،لئن كانت ذريعة بريطانيا يف حرب الدعوة هي مكافحة اجلرادف

 فاإلرهاب عند أمريكا هو ،أصبحت ذريعة أمريكا هي مكافحة اإلرهاب
، وإذا اس واجلهاد واإلخوان املسلمون واإلرهابيون هم مح،اجلهاد نفسه

  .أصبحت هذه الذريعة مستهلكة فسوف يأتون بغريها
كما قال مبارك ) عز الراس والراحة(والء الربيطانيني يف ولئن كان 

 بعضهم، دع ما يقوله والكرسي فإن يف الوالء ألمريكا بقاء امللك ،الصباح
 ،)ولورانس وجلوب باشافيليب (عن حرب اإلسالم، واقرأ ما كتبه الغربيون 
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 وكل ما يقوله أهل ،)ترامب وفيلني وبانون ونتنياهو(وانظر ما يقوله اليوم 
  .الكتاب السيما يف أمريكا

ملا زار الرياض ) ترامب(كان أهم شيء عند زامحونا يف الثروة، فقد و
 املليارات اليت يفرح ا األمريكان، وسيحصلون ،بعد االعتراف بإسرائيل

 ليبقى املتأخرون من حاملي الشهادات العليا ،لوظائف بل مالينيعلى آالف ا
 كل املشروعات  والذين يقدرون باآلالف بال وظائف، ولتتعطلْ!يف السعودية

 وال يهم أن تفلس ،التنموية هنا ما دامت مشروعات أمريكا غري معطلة
  !دامت شركات أمريكا غري مفلسة  ماالشركات يف بالد احلرمني

غري ما أعطي -ليارات الفلكية اليت أعطيت لترامب وشركاته ولو أن امل
نفقت لقضايا املسلمني وفكاك أسراهم، لكان خريا حىت يف  أُ-من اهلدايا

لغاء قانون جستا مثال السياسة الدنيوية، ولو أننا اشترطنا على أمريكا إ
لوجالقانونية لذلك، ولكن اهللا حبكمته جعل الناس يرزق ت املخارجد 

  ".رزق اهلبل على اانني"م بعضا، وتقول العامة بعضه
 ورضينا باحلياة الدنيا ،أقول نستحق ذلك ألننا سكتنا ومل ننكر املنكر

تكلفة بناء اهليكل فهل تبنيه اإلمارات مثال؟ تلك إال  وما بقي ،آلخرةامن 
بنيه تأم ، اإلمارات اليت تشتري البيوت من املقدسيني وتعطيها لليهود

 لينجح مشروع فر القناة بني البحر األبيض وخليج العقبةحت والسعودية
قد صرح أنه على العرب ف مقدمة لذلك،نفسه ) ترامب(أقوال و، )نيوم(
، وقد بدأ التطبيع العلين مع ويل املناطق اآلمنة اليت تقترحها أمريكا يف سوريامت

  .اليهود، وشعاره أعطنا ما نريد لكي نعطيك فوق ما تريد
 أن نعود لرشدنا وأن نتمسك بديننا ونعرف عدونا من نسأل اهللا

 وأن ، وأن تكون اآلخرة أحب إلينا من الدنيا، وأن جناهد يف سبيله،صديقنا
يربم هلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه 

 وعزاؤنا يف هذه املصيبة اجللل أن بغض ،باملعروف وينهى فيه عن املنكر
 ، وأن قلوب كل املسلمني تعاديهم،ليهود جيري يف عرق كل مسلم مع الدما
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~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ( :ألن ربنا تعاىل قال
  .]٨٢:املائدة [)§

ولن نصبح أبدا شركاء كما يقول نتنياهو ووزيره ليربمان، بل حنن 
، والصهيونية النصرانية) ترامب(أعداء وسنظل كذلك إىل األبد وإن غضب 

 العرب واليهود، بل  الفلسطينيني واليهود وال بنيا ليست بنيوالقضية عندن
فنحن ال نؤمن مبا مساه ريتشارد كوك ، هي قضية كل مسلم يف األرض

، بل نؤمن مبا )الدولة اإلقليمية( )أرنولد توينيب(ومساه ) القومية اخلبيثة(وزميله 
عهد آدم  من أن املسلمني أمة واحدة من قاله ربنا تبارك وتعاىل ورسوله 

إىل اليوم عربنا وعجمنا، وال نؤمن بالالت والعزى وال بالذئب األغرب، وال 
 بل نعبد اهللا وحده كما أمرنا، ونكفر بكل الطواغيت ،غري ذلك من األوثان

  .ما كان منها عربيا، وما كان طورانيا، وما كان فرعونيا
 لغرب ا مث زاد،)سايكس وبيكو(وحنن ال نؤمن باحلدود اليت افتعلها 

 فأصبح الناس يف السعودية مثال ال يتحدثون عن الكعبة ،عليها حدودا ثقافية
عن آثار األخدود، ونسر، ومدائن صاحل، ونقوش رمسيس، وسوق بل 

عكاظ، مث أصبحت هذه احلدود جباال من نار وأصبح الفخر بالفرعونية أو 
أما ده،  هو الفخر وحبالسومرية أو بالفينيقية وأمثال ذلك من اجلاهليات

فت القادسية والريموك فال يذكرمها إال النادر من املهتمني بالتاريخ، وقد عر
 دون أي إشارة إىل فتحه ،قناة اإلخبارية طارق بن زياد بأنه أمري طنجة

فضال عن اتباع التاريخ ) لوركا( تتبع أكرب شعراء أسباينا ماألندلس، فلَ
   أصبح أمريا عليها؟ كيف وصل إىل طنجة وكيفتذكراإلسالمي، ومل 

  .وهكذا أصبحت هي األخرى تبعا ألختها العربية
 بسبب أن" حاكم الصني"ومل تتعكر العالقات املتينة مع رئيس اوسية 

حكومته تعاقب من يقرأ القرآن ومن حيفظ الفاحتة بالسجن، وجترب الناس على 
  .خلذالننعوذ باهللا من ا! الفطر يف ار رمضان وكشف شعر املرأة املسلمة
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 ومنها ،املثالت بكم حتل أن بد فال بالتوبة تبادروا مل إن: يا آل سعود
 اخلالف أحسب وما يزول، ال بدولة حل إذا أنه خلدون ابن ذكر الذي اهلرم
 على حق(  قال وقد ،اهلرم من نوعا إال حاليا احلاكمة األسرة بني الذي

 وال تبديل هلا ليس اهللا سنة اًإذ فتلك ،)وضعه إال الدنيا من شيئا يرفع أال اهللا
 يف وليس ،املتقني صاحل يف هو إمنا الزمن وعامل قط، أحدا حتايب وال ،حتويل
 ويف ،]٦:ص [)Z Y X W V U T S ]( :يقول من صاحل

 احلق اتباع وجوب السالم عليه داود لعبده سبحانه نبي )ص( نفسها السورة
 صرب أن وبني ،أبيه بعد امللك اودد بن سليمانَ أورث لربه وبإنابته ،اهلوى ال

 يف مدمت ما اهللا إىل بالتوبة سعود آل يا فبادروا ،احلسنة العاقبة أورثه أيوب
  .املهلة

 أن الظاهرة التناقضات ومن أحد كل يراه الذي التناقض من واحذروا
 من ويكون ،فسقة وآخرون صاحلون مستشارون امللكي الديون يف يكون

 القاهرة يف ويقيمون املسارح ويرتادون اخلمر يدمنون وآخرون دعاة السفراء
 به الذي املشهود االختالف ومن أفريقيا، غرب يف السفارة تكون بينما مثال

 نفسه التعليم وزير شهادته يسلمه إيران يف الطالب أن املسلمني والء خنسر
  !!الترحيل لقسم حيال هنا من جختر الذي الطالب بينما املطار يف ويودعه
 أن -التناقض حد إىل وصلت ورمبا- نعيشها اليت املعايري ازدواجية منو
  .الفساد مكافحة وجلنة الشرعي القضاء بني خمتلفني مفهومني للفساد

 واللعب وللهو قنوات والسنة للقرآن يكون أن أشد بل ذلك ومثل
  .التوحيد أهل من كونن ال ومل االزدواجية؟ فلم أخرى قنوات

 كبري رأس يقبل ببعيدة ليست مدة قبل سعوديال السفري رأيت وقد
 إسرائيل مع التعاون ينبغي الذي الوحيد العدو هي إيران أصبحت مث ،الرافضة
  .حملاربته

 بعض يصدق مل أو ،إيران أكاذيب قيصد ال الشعب إن تقولوا وال
 تصنيفات يصدق بعضهمف ،البخاري صحيح يف إبراهيم عدنان تشكيكات



 

 

٢٨٠٠ 

 إلسرائيل املوت شعاره من الناس يصدق ال فوكي ،)جروزين( مؤمتر
  عدو؟ إنه يقولون ونتنياهو )ترامب(و

 وأصارحكم أن أكثر الناس يصدقون ما يقال ضدكم، حىن بعض من
  .تكلفونه بالردود



 

 

٢٨٠١ 

 :البالد كل ويف احلرمني بالد يف الدين أهمية

 ذلك عن ونشأ واملنهاج العقيدة على العرب جزيرة أكثر توحد إمنا
 تتوحد ومل ،اليوم القائمة السياسية والوحدة العامة الفكرية الوحدة

 يعرفون إمنا والناس) املواطن غري اآلخر، الغري، (مثل االزامية باملصطلحات
 والقول العقيدة أثر وإنكار اهللا، كتاب يف كما) كافر مسلم، (الثنائية القسمة

 كان فالسيف التاريخ، حلقائق خمالف األملح بالسيف توحدت البالد أن
 والسيف املسلمني، من خمتارا وليس متغلّب ومستخدمه سببا، يكن ومل نتيجة
 ألجل تربة يف احلسني بن عبد اهللا قريبه لؤي بن خالد به حارب األملح
  ". عبديل له غلب عبديل "العامي الشاعر قول حد على األمر وكان ،العقيدة

 بن عبد العزيز بواحارألجلها و جند أهل أكثر توحد أيضا وبالعقيدة
 على حائل فتح وقدموا العقيدة، صحيح العثماين النجدي الرشيد آل متعب

 ،ونيجرييا جاوة يف نعرفهم ال الذين املسلمون افتخر وبالعقيدة مكة، فتح
 يف الصوفية الطرق كل رحيظ منشوراً هديتمامل السوداين أصدر وبالعقيدة
  .ظهرياً بذلك املغرب ملك وأصدر السودان،

 ،مكان كل يف البالد هذه حلكام املناصرة الدعوات قامت العقيدة وعلى
 دعوة قبل ،اهللا رمحه بريكوي الشيخ أنكر حيث ،األتراك كان ذلك وقبل

 مساه كتابا وكتب ،الصوفية الطرق على عبد الوهاب بن حممد الشيخ
  .البدع وكل والسنة الكتاب خمالفة فيه وأنكر ،"احملمدية الطريقة"

 ،أيضا حممد الشيخ دعوة قبل" زاده قاضي "الشيخ تلميذه كان مث
 الظلمات من أوربا خترج لكي فينا حلصار  العثمايناجليش قيادة يف وذهب

 قيادة يف وضعه الذي وهو ذلك، على العثماين اخلليفة وناصره النور، إىل
 أقواله وعاب عريب ابن كالم فنقض" جيوي "الشيخ ظهر كما اجليش ذلك

  .العثمانية للدولة امفتي وكان



 

 

٢٨٠٢ 

 قوة أشد هو من على استعصت اليت العربية القبائل دينت وللعقيدة
  .مجعا وأكثر

 يريدون بأنفسهم وجاهدوا اهللا إال إله ال راية حتت اجلميع وانضوى
 على يريدون ال الدين أهل وهكذا ،قرشا أحد من يقبضوا ومل اهللا من اجلنة

 أن أيامهم يف عدو جيرؤ ومل وق،خمل من ذلك يطلبون وال ،أجرا عملهم
 وفتح والعدة، العدد قلة على اهللا نصرهم وهكذا ،"جستا" مثل قانوناً يصدر

 لريى والسيول والغيول باألمطار عليهم ومن ،األرض كنوز من هلم
 اليت النتيجة وكانت اجلميع يعلمه الذي االبتالء فكان يكفرون، أم أيشكرون

  .اجلميع يعلمها
 إذا الناس خدرتي وبه ،الدين هو البالد هذه يف الشرعية درمص يزال وال

  .أراد منافق أن خيدرهم
 ملا واألزمات والتحاسد الشقاق وكثر والبغضاء والفتنة الفرقة دبت وإمنا

 يدعو من وأصبح ارتزاقيا، جيشها وأصبح ،واجلهاد الدين عن األمة ختلت
 شعار، جمرد السيفني وجعلوا أهله، غري إىل األمر سدوو مواطنا، اهللا غري

 من يكون أن ويرضى الفطن العامل يطيع بينما ،شيء كل يف الرويبضة وتكلم
 عن املسؤول وجعلوا ،أغنامه من لقطيع راعياً يرضاه ال لراعٍ الرعية مجلة
 والبدالت الضخم الراتب ذا الرويبضة هو الصحيفة أو القناة أو رةاالوز

  !اإلرهايب أو املتطرف ومن ،يفرق الذي من معرفة ميكننا وبذلك ،الكثرية
 املتأثرين أو الرافضة أو الصوفية من احلرمني بتدويل طالب من ظهر وملا

 هذه وحاكم احلرمني، خادم امللك لقب يصبح أن عليه رد أفضل كان ،م
 مصطلح وهي ،البيعة إال لنفسه يأخذ وال ،اإلسالم غري  عقيدةيدعي ال البالد

 السنوية البيعة ذكرى يف إال العلمانيون يذكره وال وم،معل هو كما شرعي
  .ورمبا جماملة فقط

 وموضع الشرعية ومصدر القوة ومكمن ،واملنطلق املرتكز هو فالدين
 وعدل تجردب نظرنا أننا ولو ،األرض ونرث ،احلضارة نقود وبه ،اإلمجاع



 

 

٢٨٠٣ 

 نمم أكثر األمن رجال من الرافضة  املعارضون منيقتلهم من أن لوجدنا
) اي يب فإ(ـال مباحثها أصدرت ملا ،الظاملة أمريكا أن كما داعش، تقتلهم

  . فيهااملسلمون قتله من أضعاف النصارى األصوليني ىقتل كان ،حصائيةإ
دونالد "والناس يف أمريكا يعرفون الكثري عن العنصري األصويل 

، واإلدارة األمريكية عرفت حرصنا على "ستيف بانون"، وشيخه "ترامب
 مسيلمة قرآن مثل وهو ،الفرقان كتابالقرآن والعمل بأوامره، فوضعت 

 الذي التحالف ومع ذلك ينضم أهل التوحيد، إىل اجلهاد، آيات منه وحذفوا
 هو احلقيقي اإلرهاب مرتكبة ما هو أشد من اإلرهاب، مع أن أمريكا تقوده

 والوقوف م،اإلسال ضد الفرجنة الصليبيني أحفاد مع والوقوف ،اإلسالموفوبيا
 وهذا ،ودول الساحل اإلفريقي مايل يف امللثمني أحفاد ضد فرنسا مع

 ينبعث أن من خشيتهم عن وتعبري اإلسالم بالد الستعمار امتداد التحالف
 حسب الوثائق مشروعات وضعواو املتدينني، يد على جديد من اإلسالم

 ووضعوا وسلبا، غزوا اجلهاد ومسوا البادية، توطني مسوه ما منها الربيطانية
وتقسيمات لألمة الواحدة، ومل يكن أهل الدين مقلدين للغرب يف  حدودا

 شيء، وال متشبهني بالكفار، خذ مثال عادة اجتماعية قد ال نأبه هلا، فهل
 أمام الرأس مكشوف اخلروج املباركة اجلزيرة هذه رجال من أحد عرف
  ؟بناا عن فضال الناس

العب الذي ال يرضى بنات احلمايل ا، دع الرقص والغناء ودخول امل
أليس بعد هذه احلياة حساب وسؤال !  أو اجلاهالت الساقطاتوإمنا تفعله

  .ودار هي أبقى وأدوم
 قال ،بيوته آخر على هيضعون باباً احلضور من عنيزة أمري طلب لماف
  !القرب على وضعه الشيخ إن مث ،أضعه أنا  الدرويشالكرمي عبد الشيخ

 هو آخر بيت يف الدنيا لكل إنسان، وهو أول منازل وصدق، فهذا
  .اآلخرة



 

 

٢٨٠٤ 

 حاربوا وهل ؟اجلهاد عن  الكرويبالتشجيع  ااهدونانشغل وهل
  !املالعب؟ يف لالنتصار ختطيطهم بسبب األعداء

 أحدوهل كان أولئك ااهدون يقبلون املسخ ملعاين اجلهاد، كما قال 
 ،اجليوش عنه عجزت ما حققتم أنتم :للمنتخبيف هذه البالد  الدفاع وزراء
  أقدامكم؟ ويثبت ينصركم اهللا واتنصر إن :للمنتخب ملكه وقال

 املندب باب يكون أن ترضى ،األصيلة القبائل هذه إحدى كانت وهل
   دولية؟ ممرات السويس وقناة

 يف اليهود أنشأها اليت اإلرهابية العصابات سيواجهون كانوا ومباذا
 وملاذا وضع االجنليز حائال بينهم وبني الفرصة؟ هلم يحتأت لو املباركة األرض

 مسحوا لو إسرائيل تقوم أو ياسني دير مذحبة ستحدث كانت وهل فلسطني؟
 ،املبارك األقصى املسجد اليهود نسيد أن سريضون كانوا وهل باجلهاد؟ هلم
 وضعها واليت ،الدولتني حل على املبنية العربية املبادرة هو لاحل يكون وأن

  .فريدمان األمريكي اليهودي الصحفي
 ،كلها فتحها )الدويش فيصل( أن لو الكويت حال سيكون وكيف

 اإلجنليز فساد من وطهرها آنذاك علنية بيوت له كان الذي البغاء وألغى
 ،الغرب ينتجه ملا مستهلكني مثلنا  ااهدونكان وهل والسياسي، األخالقي

بالد املغرب  يف خوانناإ يسميها ةمتكامل حضارية وحدات سسواأ مأ مأ
  ؟الزوايا اإلسالمي
 الذي  املالكي،كاظم جلواد مدينة العراق يف الزبري مدينة كانت وهل

  .املالكي متويها نوري نفسه مسى
 إىل الدعوة وحسبنا ،الكثري يعلمها كثرية واألمثلة كثرية واحلقائق

 أهل ومتكني ،إلميانوا التقوى أهل إقصاء يصح ال وأنه ،والتوبة االستغفار
 :التاريخ فجر يف السالم عليه نوح قال وقد والدياثة، والفجور العلمنة
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٢٨٠٥ 

 إال األمة هذه آخر يصلح وال ،]١٢-١٠:نوح[ )) ( * + , - . 
  . مالك اإلمام قال كما أوهلا به صلح مبا

 الدويل النقد وقصند رؤية أو" آي يت ام "منهج واتباع ،التخبط أما
  .عيانا آثاره وملسنا غرينا جرا فقد )ماكيرتي(وشركة 

  والسيسي؟ ،علي وبن ،أتاتورك مثل الدين حارب من جىن وماذا
 أهل بعض وأيده الدرعية على )باشا علي حممد( التغرييب سيطر لقد

 بأن الظن اخلطأ ومن الناس، عند الفطرية التدين جذوة يطفئ مل لكنه ،جند
 ةيسياس وااعد كانت بل ،الدين ألجل دعوة الشيخ يعادون كانوا الترك
 فتسعى العثمانية األقاليم باقي إىل فعلت ما ميتد أن خشوا إذ ،لكاملُ ألجل

 نواياه ويعلمون علي حممد يكرهون اخللفاء وكان الدولة، عن لالنفصال
 ،باخلصم اخلصم ضربي أن  السياسيةمصلحتهم من وكان ،جتاههم السيئة
 القاضي كان أن بعد ،يشاء ما يفعل األمر ويل أن السالطني علماء هلم وزين

 أن ولوال ،قصاصا يده بقطع الفاتح حممد السلطان على حكم قد" أولياء"
  .العظيم الفاتح يد لقطعوا الدعوى عن تنازل العلج خصمه

 يفجر  الذيأيضا هوف ،البالد هذه وحد الذي هو التدين أن وكما
 هذه يف عالمتني أكرب إىل مثال فانظر ، ويستخرج اإلبداع،املواهبو الطاقات

 أليسا ،اهللا رمحهما اجلاسر محد والشيخ باز بن العزيز عبد الشيخ ومها البالد
  ؟ والدين العقيدة أهل من

 اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أسسها اليت العلمية املعاهد إىل نظراو
 يف املبدعني من جتخر كم، )رس الدينيةاملدا(واليت يسميها األمريكان 

 كله التعليم كان لو فكيف ،والنحو والعربية واخلط والفقه والدعوة الشعر
  ؟ دينياً

   علمائها؟ وكبار قضاا الدولة ختتار ممن وانظر
 ،الكرة مالعب يف جيتمعون ممن أكثر التحفيظ حلقات طالب يزال وال

  .تفوقون وأحياؤهم أكثر األحياء أمنا وهم امل!الغنائية احلفالت حيضرون أو



 

 

٢٨٠٦ 

 أليسوا مثال الطب يف املتفوقني وإىل املختلفة العلمية اجلمعيات إىل نظراو
  ؟الدين أهل

 أثرها كان كيف ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئات إىل وأنظر
  !مقلصة وصالحيتها مستأجرة مبانيها أن رغم كبريا

  ؟له يدعون والناس الشعب دعن قبوالً الناس أكثر من وأنظر
 ضد مث السوفيت ضد أفغانستان يف اجلهاد قاد الذي من وانظر
 ومن كافة، الشام وأرض والفلبني والصومال العراق يف وكذا ،األمريكان

 حرية، وأوسعهم صرباً أكثرهم ومن به، والصدع احلق قول على الناس أجرأ
 يف بل ،األيويب الدين حصال أيام أعين ال الصليبيون منهم خياف الذين ومن
  ؟ والروسي األمريكي املستعمر جاء حني العصر هذا

 يتمتع وال محيد وابن باز البن اهللا منحها اليت والذكاء احلفظ قوة دع
  .العلمانيني من أحد ا

واملتدينون ال يدخنون مثال وبذلك ال ميألون مستشفيات وزارة الصحة 
  .لعالج السرطانات اليت يسببها التدخني

وهم كذلك ال يتعاطون املخدرات ولذلك ال جتد أحداً منهم يف 
 املدمنني كمستشفى األمل مثال فضال جاملستشفيات اليت تبنيها احلكومة لعال

  !عن سالمة إدارات مكافحة املخدرات ومن فيها
فاعجب ألمة ال يعقم رمحها عن إجناب األفذاذ، كيف أن بعض الناس 

 أو ،أربكان الدين جنم مثل مهندسا لغربا يعرف هلال يعرف قدرهم، ف
 مفكرا أو ،أردوغان طيب رجبك  رئيساأو ،حممد حماضر مثل رئيس وزراء

 احلكومة ختتارهم الذين ومن ،أوغلو داود وأمحد ،بيغوفيتش عزت علي مثل
  ؟الترشيدو  التوفريأو املفاوضات جناح على حرصت إذا

 الباز فاروق الدكتور فوقي من األمريكية الفضائية ناسا وكالة يف وهل
 طبية مجعية أي يف وهل رئيس مركز االستشعار عن بعد يف بوسطن،



 

 

٢٨٠٧ 

 الطبيب املشهور يف أمريكا القاضي أمحد الدكتور يفوق منأمريكية، 
  ؟والشرق

 ويقول السيسي، ضد ينولكن مصري أنا: املصري لك يقول وملاذا
  ؟ الشرفاء من ولكين فتحاوي أنا: الفلسطيين

مصر وبالد الشام واملغرب من خرباء " سامسونج"اختارت شركة وملاذا 
  . يعملون يف كورياوغريها

 ،العقاد حممود عباس من أعظم هو من الغربيني املفكرين بني جتد وهل
 وكيف لو أن أحدا من هؤالء واملسريي؟ واملودودي، إدريس، شيخ وجعفر
  غريب؟

ل قربته ويذهب والواقدي متروك عند أهل احلديث، مع أنه كان حيم
إىل أماكن الغزوات كي يكتب عن معرفة، ولو كان غربيا جلعلوه ثقة حمققا 

  .مدققا
 نعمته ويل على السيسي انقلب فلما ،خمادع كل يعتمد الدين علىو
 ،ورؤساء الكنيسة القبطية )السلفي (النور وحزب األزهر بشيخ جاء ،مرسي
 للشعوب أتيح لو أنه يعلم كما ،العريب بالربيع قام الذي من الغرب ويعلم

 احلكومات يدعم ولذلك ،اإلسالم إال اختارت ملا ختتار أن اإلسالمية
، وقد قال جهاد اخلازن إن احلكومات العربية جترب شعوا على االستبدادية

  !السالم
املوت (وملا أراد الرافضة استجالب مشاعر املسلمني رفعوا شعار 

ادت السعودية مجع مشاعر الناس ضد ، وملا أر)ألمريكا املوت إلسرائيل
  .احلوثيني قالت إم استهدفوا الكعبة

 أذهان يف يسبح خياالً كانت معجزات البادية أهل حقق وبالدين
 اليت الطبقات بني املساواة السيما" مور توماس"و" الفارايب "مثل ،الفالسفة

 مةبزعا الصني وأرادت ،احلمراء بالثورة تفرضها أن املاركسية أرادت
إيطاليا  يف" شيمغرا "أراد وكذلك الثقافية، بالثورة فرضها تونج يسماوت



 

 

٢٨٠٨ 

 بالدميقراطية جلبها أوروبا يف اليسارية األحزاب وأرادت أمريكا،و
 اليساريني إخفاق السيما معلوم، هو كما مجيعا فشلوا ولكنهم ،واالنتخاب

 يف الطالبية الثورة بعد مث الفرنسية الثورة بعد باريس كومونة تأسيس منذ
 بزعامة صديق العرب الومهي االشتراكيون حكم أن ىلإو ،١٩٦٨ سنة فرنسا

 اإلشتراكية أخفقت كما ،"ماكرون"، مث الصديق اآلخر "أوالند فرانسوا"
 ،"نكورب جريمي" الربيطاين العمال حزب زعيم ا ينادي اليت الفابية

 فيه فشل ما يف ينجح أن اهللا رمحه الدرويش الكرمي عبد الشيخ واستطاع
 هائلة جهادية قوة إىل احلريب بثيم بن سعد بدأه ما حيول وأن مجيعا هؤالء
 تغيب ال ،آنذاك عظمى كانت اليت ،الربيطانية اإلمرباطورية فرائص هلا ترتعد

 يف اإلسالمي اتمع الدرويش الشيخ استلهم وإمنا مستعمراا عن الشمس
 اقترحها اليت وال ،جنيف يف كالفن هاأنشأ اليت اهللا مدينة ال ،املدينة

 يكن مل إذا الدائم احلديث وزهده الشيخ كرامات وكانت أوغسطني،
  .وعمل عبادة حالة يف االخوان

وإمنا يتهافت الناس يف كل معرض سعودي، على كسوة الكعبة 
املشرفة، وإمنا حيبون كل سعودي ألجل احلرمني، حىت لو جاءهم من الظهران 

أنت حمظوظ تستطيع :  مكة، وقد قال يل من لست أعرفيقولون جاء من
  .الذهاب إىل مكة

 من باً ويستبدل ا ثناء كاذفمن الذي يفرط يف هذه املشاعر العميقة،
  بعض الصحف أو القنوات الغربية اليت ال تثين إال مبال؟

 سلطة بني صراع إىل السلطة على عائلي صراع من األمر حتول وبالدين
  !بليةق وعشائر ،فتية

ويريد اليهود والنصارى واملنافقون إسقاط الدولة بإسقاط الدين فهل 
  نطيعهم؟

 وجيعل الشحناء ويذهب الفرقاء جيمع الذي هو الدين أن واملقصود
  .أتقياء عباد إىل احلنشل حتول وبه واقعا والعدالة أمنا اخلوف



 

 

٢٨٠٩ 

 هوعلي األربع؟ الشام دول يف الناس وأكثر املصريني أكثر عاد وإليه
 أنه ،أنفسهم الغربيون املفكرون واعترف املعاصرة، العامة الصحوة قامت
). مثال رينان اعترافات انظر (الفطرية والنوازع االجتماعية الضرورات أقوى
 الدين عن يتخلى الذي ومن يهيمون، واد أي ويف الليرباليون يذهب فأين

  . متهما أهل الدين بالتطرف واإلرهاب لريضيهم؟
 ذلك مزجوا أحقادهم ونفث ،مسومهم إفراغ أرادوا إذا يونوالليربال

وأعقبوا ذلك بالتشنيع على من ! الوطنية وادعاء للحكام التطبيل من بشيء
 وليا ابنه السالطني بعض جعل ملاقدميا و ،ميانواإل العلم أهلمن  هلماقوأ ينكر
 أبا ماماإل أن غري ،]١٢:مرمي[) & ' )( لنياملطب بعض قال للعهد

 فقد زكريا بن حيىي غري يف اآلية هذه جعل من": قال ،احلنفي البلخي طيعم
 الليرباليون يفعله ما عصرنا يف املتدينني غري رأى وملا". كذب على اهللا

  :-قباين لرتار والشعر- قال التطبيل من املداح واالعالم
  ودـعم هـل وذا يومية  زاوية هـل ذاـه

  السجودو الركوع   طريقة  بينهم  فيماوالفرق
وحنن ال ننكر عاطفة احلنني للديار وحب الوطن وإمنا ننكر أن يصبح 

ذلك ديناً يواىل ويعادى فيه، وأن يعبد الناس قدمياً احلجر والشجر فيأيت 
  ).الوطن(هؤالء فيجمعون تلك األوثان يف وثن واحد يسمونه 

 قدمية، وهي  فهيمشكلة التطبيل واحتراف املديح وقلب احلقائقأما 
ش وتعمية فوق أا كذب صراح، فلما ضرب الزلزال مصر قال أحد غ

  :املطبلني لسلطاا
  لكنها رقصت من عدلكم طربا  ما زلزلت مصر من كيد يراد ا

ولو أن هذا الشاعر حيا اليوم جلعلوه وزيرا أو مديرا لقناة، أو رئيس 
  .حترير إلحدى الصحف



 

 

٢٨١٠ 

 بعض قال ،املصلني بعض على احلرام املسجد يف الرافعة سقطت وملا
 حادثة لكل واملطبلني الليرباليني عند وهكذا! سجدت إا التطبيل حمتريف
 .هاتأويل

 اخنفاض سعر النفط، إذ هي أخالقية وليست مصيبةفمصيبتنا أكرب من 
  . فقطاقتصادية

وفيما حيكى قدميا أن أحد السالطني جيء له بباذجنان فمدحه فمدحته 
ه البطانة يف اجللسة نفسها، فقيل ألحدهم متدحه مث البطانة، مث إنه ذمه فذمت

  ! هو السلطان ومايل وما للباذجنان يهمين ما:تذمه يف الوقت نفسه، فقال
 ألمة تقرب أمثال هؤالء، وتبعد املخلصني، وحاهلا كما قال فيا عجباً

  :الشاعر
  وحلم الضأن تأكله الكالب متوت األسد يف الغابات جوعا 

 الذينلدين هو مصدر شرعية النظام السعودي، وأن وصفوة القول أن ا
 والرافضة والتنويريني والليرباليني العلمانيني ليسوا الدولة السعودية، أسسوا

 وإمنا، ديوث أو حداثي أو قومي أو نصراين منهم يكن ومل واإلمساعيلية
 تدينت إال الطاعة يف تدخل اليت القبيلة عن يقال يكن ومل الدين أهل أسسها

 الوحدة هذه يف السبب هوو ،املوحد وهو األساس هو فالدين ،دينت أو
 وال ،باملتناقضات حولنا اتمعات متوج بينما ،جمتمعنا يشهدها اليت الفكرية
 اهلجر يف املطاوعة هؤالء وكان ،"وهلاأ به صلح مبا إال الدولة هذه آخر يصلح

 الرياض ولدخ قبل أي هـ١٣١٠ سنة احلريب مثيب بن سعد أسسها اليت
  .مكة لديهم البقاع أحب وكانت ،هـ١٣١٩سنة 

 االمرباطورية حىت والقوى العاملية امجهم وترتعد عند ذكرهم،
 جندي ألف مخسني إليهم أرسلت لو بأا اعترفت احلني ذلك الربيطانية
، وهلزمهم اإلخوان هزمية منكرة الشمس حرارة من رؤوسهم لذابت بريطاين

  .يف سلطنة عمان) بين بوعلي(كما فعلت م قرية 



 

 

٢٨١١ 

 يؤمنون وال باالجنليزية، يرطنون ال أم ااهدين أولئك يضر يكن ومل
 الدولية باملواثيق

 بأن فواوخ وملا ،املادية قوته كانت مهما العدو من خيافون يكونوا ومل
 ،" وإال الطيارة فوق اهللالطيارة فوق اهللا" قالوا طائرات بريطانيا لدى

  .ببنادقهم بعضها وأسقطوا
ولو أن أحداً قال إم إرهابيون لكان كالمه ينسحب أيضاً على دخول 

  !الرياض وضم احلجاز
 فيجب ، يف ملعب اجلوهرةاهليئة مع عوناملشج وقف جدة يف وهنا

 كل على والتعميم  والتمسك به،الديناحلرص على   يا آل سعودعليكم
 والتطرف باإلرهاب  أهلهماا تترك بأن واملواقع والصحف القنوات

 ،األمن وتعكري الفتنة وإثارة ،والظالمية واملاضوية والطائفية واألصولية
متوج به  ما على اإلعالمي التركيز يكون وأن، الوطنية اللحمة ضد والعمل

 اهلالك ونذر ،والدياثة اخلمر وشرب واالنتحار كالتثليث دول الكفر
 أهل يفعله ماعلى مث  به هم يعترفون ذلك وكل الغرب، يف اليوم املوجودة

 اهللا ضيف وقتلوا اخلرب يف فجروا أم ذلك ومن ،والقتل التفجري من البدع
  . وال يزالوناألمن رجال الكثري من قتلوا أم علما ،القرشي

 فهما يتحققان وإذا كان اهلدف هو االستعداد للمستقبل وحتقيق األمن،
2 3 4 5 (: تعاىل قال حلقرية،قبل هذه الدينا اتبالدين حىت مس
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، )احلكام (األمر ألويل املطلقة الطاعة على الناس بعضهذا ويستدل 
وإن جلد (ورمبا على السكوت عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر حبديث 

 ).ظهرك وأخذ مالك



 

 

٢٨١٢ 

 السمع وله ،والرأس العني فعلى  اهللا رسول عن ثبت شيء وأي
 ألنه السنة من شيئا نرد وال ورسوله، اهللا خيتاره فيما دائما واخلري والطاعة،

 .والبدع األهواء أهل شأن فهذا باهللا عياذا هوانا خيالف
. له الصحيح املعارض من وسالمته ذلك ثبوت يف هي أوال املسألة وإمنا

 قال ماذاو ،صحيحا ترتيال الواقع على ونرتله صحيحا، فهما نفهمه كيف مث
 يقوله ما أو مذهبنا أو رأينا لتوافق النصوص أعناق نلوي وال ،العلماء عنه

  .وكرباؤنا سادتنا
وعلى ضوء ما قرره جهابذة احلديث وأهل مصطلحه نقول وبكل 

  :حيادية
 يف وليس ،املتابعات يف اهللا رمحه مسلم اإلمام رواه احلديث هذا -١
  . فةحذي عن األصول
 مل ،مرسل عندي هذا": احلديث هذا عن الدارقطين اإلمام قال -٢
 يدل فهذا العراق نزلوا الذين نظرائه من وال ،حذيفة من مسالّ ابن يسمع
 شيخ قال. ومعلول منقطع الدارقطين عند احلديث نأ أي. "إرساله على

   :تيمية ابن اإلسالم
 وأكثر ،البخاري مع فيه احلق البخاري على الدارقطين انتقده ما أكثر"

  ".الدارقطين  معفيه احلق مسلم على انتقده ما
 ،لشواهده اهللا رمحه األلباين الدين ناصر حممد الشيخ حسنه واحلديث

  .الزيادة هذه فيها ليس ولكن
 أما به أخذنا األلباين فضع إذا: "قال السلفيني اإلخوة بعض أن على

  .وعدمها ةالصح يقبل تصحيحه أن أي ،"فال صحح إذا
 يأخذ أن أحدا أرضى فال أنا ماأ(: أيضا السلفيني خوةاإل بعض وقال

 يأخذ تدعه ال( حبديث يعمل سوف أنه أي ،)ظهري جيلد أن وال مايل
  .، وغريه مما سنذكر إن شاء اهللا)مالك



 

 

٢٨١٣ 

وبعضها يف الصحيحني،  ثبوته يف الشك مبا معارض احلديث هذا -٣
  :ذلك منو

 )" # $ % & ' ) ( * + , - . ( :تعاىل اهللا قول -أ
لظلم ملن  ومنعه من ا، واجلهر بالسوء يستلزم ذكر املرء مبا يكره]١٤٨:النساء[

قدر عليه بال مفسدة، ومن ذلك ما يكتب اليوم يف املواقع أو ينشر يف 
  .الصحف أو يقال يف الفضائيات، واملهم هو لزوم العدل وقول احلق

 ،كانوا أينما باحلق يقولوا أن على ألصحابه  مبايعة حديث -ب
  .وجامعها دمشق سوق يف  الصامت بن عبادة يفعله كان ما وهذا

 بن جرير فعله ما وهذا ،مسلم لكل النصح  على تهمبايع حديث -ج
  . البجلي عبد اهللا

، وال ورسوله اهللا عنه ى الذي الغش من النصح وترك احلق قول فترك
  .تعارض بني الطاعة وقول احلق

 يريد األئمة بعض نأ بلغه ملا  العاص بن عمرو بن عبد اهللا صةق -د
 السالح بلبس غلمانه وأمر سالحه فلبس ،بالطائف )الوهط( أرضه أخذ

 ،)مالك يأخذ تدعه ال( حلديث إعمال  منه وذلك ،األرض عن للدفاع
  .، الذي رواه البخاري ومسلم)شهيد فهو ماله دون قتل من( وحديث
  :فهضع من غري احلديث هذا يف ماءالعل قال ماذا -٤
 ذكر بدليل الزمان آخر يف يكون إمنا احلديث هذا بعضهم قال -
  .فيه الدجال
 كالم يتناقض وال ،متناقض انقطاعه مع احلديث هذا: بعضهم وقال -

 وال ،السيف هو املخرج أن فيه أن مع ،بالصرب األمر فيه فإن ،أبدا  النيب
  .أبدا جيتمعان
  :املعاصرون أو املتأخرون فيه قال ماذا -٥

 لزاماتاإل على تعليقه يف الوادعي هادي بن مقبل الشيخ زميلنا قال
 عليه املتفق حذيفة حديث يف ليست زيادة هذا حذيفة حديث ويف (:والتتبع



 

 

٢٨١٤ 

 من ألا ضعيفة الزيادة فهذه ،)مالك وأخذ ظهرك ضرب وإن( قوله وهي
  .كالمه هـا )أعلم واهللا املنقطعة الطريق ذهه

  :تقدم ما إىل أضيف وأنا
 املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك على حبال احلديث يدل ال -١

، بل جيب على كل مسلم إنكار ما يرى من املنكرات بغض صح وإن حىت
  .النظر عن موقفه من النظام

 من أفضل وهو ،الصرب على يدل فإمنا -صح إن- احلديث هذا -٢
  .اهللا إىل دعا من وكل نفسي أوصي وبه ،العلماء كل عند االنتقام
 إىل األمر الستحال ماله وأخذ جلده عن امتنع أحد كل أن لو -٣
  فوضى

 األمر يكون وقد معه، احلق أن يرى وهو إال الناس من أحد من ما -٤
  .ذلك خبالف
 ذكر الروم بأحوال اخلبري وهو  العاص بن عمرو أن مسلم روى -٥

 ظلم من أمنعهم أم وهي محيدة أخرى خصلة لرومل أن ،ذكر ما ضمن من
 له يأخذ من ىلإ أمريا أو ملكا كان ولو ظلمه من يشكو أن فللمظلوم" امللوك
  .، وجيوز له االمتناع عن جلد غريه وأخذ مالهمنه احلق

) الكاف (الضمري وتأمل الشخصية احلقوق يف هو إمنا احلديث هذا -٦
 وال به، والتصريح احلق قول فيه يجبف اهللا حق أما ،)مالك ،ظهرك( قوله يف

  .األمثل السبيل فيه يسلك وإمنا ،الئم لومة اهللا يف قائله خيشى
 بذلك يقل ومل ،مطلقة طاعة واجلماعة السنة أهل عقيدة يف ليس -٧

  .قط السلف من أحد
 عليه وجب ،برهان اهللا من فيه عنده بواحا كفرا املسلم رأى إذا -٨
  . واملرجئةاق أهل السنة وباتفاإلمكان مع اخلروج
 هو األمري كان فرمبا احلديث هذا يف عنه مسكوت األخروي اجلزاء -٩
  .، ويقبل دعاءهللمظلوم ينتصر تعاىل اهللا ولكن الظامل



 

 

٢٨١٥ 

 إمهالمع  -صح وإن- واحد دليل إعمال مسألة أي يف يصح ال -١٠
 ،والسنة للكتاب بأقرا ويعمل األدلة جيمع أن املؤمن وعلى ،عداه ما

 اهللا ويسأل العلماء، وترجيحات وأفعاهلم الصحابة بأقوال ذلك على ويستعني
 ويشكر من مجع أمكن ما اجلمع عن يعدل وال ،مهيفه أن سليمان مفه الذي

  .ويدعو له
 كلو ! احلديث موضوعه الطاعة واملعصية، وليس كيفية االختيار-١١

  يف الطاعةلإلمام عةوالطا السمع وجوب من والعقيدة السنة علماء ذكره ما
 حق يف وهو ،اتباعه املسلمني على جيب حق عليه اخلروج وحترمي ،معه والغزو
ولذلك نصوا يف عقائدهم على  الشرعية الشروط فيه توفرت الذي اإلمام
 تقول كما املنكر إنكار أجل من بالسيف اخلروج يرى ملن خالفا هذا،

 وهذا. املرجئة تقول كما طلقةامل الطاعة يرى ملن وخالفا واخلوارج املعتزلة
 يسكتون ال ولكنهم  ألجل اجلور،جونخري ال فهم السنة أهل طتوس من

  .كلها األمور يف وسط السنة وأهل. املنكر على
 ،النصارىغلو و اليهود  اامبني السالم عليه املسيح يف وسط  مثالفهم

 إىل تعاىل نبه وقد امللل، يف وسط اإلسالم أهل أن كما الفرق يف وسط وهم
Ï Î Í Ì Ë Ê É ( :قائل من جل فقال التوسط أمهية

 Ó Ò Ñ Ð( ]٦٧:الفرقان[.  
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  .]٢٩:اإلسراء[ ﴾:
 وخالف علم من بني ،وسطا مستقيما عليهم أنعم الذين صراط وجعل

7 (: تعاىل قال ،هلباجل اهللا بدوع العلم عن أعرض من وبني ،علمه عمله
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٢٨١٦ 

 أحد حماربة على والتركيز ،املستقيم الصراط عن امليل هو اليوم واملشاهد
 انتشر ولذلك ،املقابل االحنراف عن يتحدث من وندر ،فقط الغلو جانيب

  .الفسق وعم اإلرجاء
وليس األمراء فقط، ومن  أن أويل أألمر هم العلماء واألمراء معاً، -١٢

  .شكى األمراء للعلماء فليس خارجاً عن الطاعة
  : قدر بالد احلرمني-

 اإلسالم وليس ،اهللا أنزله كما اإلسالم هو البالد هذه قدر أن اعلموا
 أو هيئة أو وزارة كل إخضاع جيب ولذلك معتدال، يسمونه الذي األمريكاين

U T ( :تعاىل قال ،املنكر عن والنهي باملعروف لألمر إدارة أو جملس
 ̀  _ ^ ] \ [ Z Y X W V

a( ]أوليست إدارة مكافحة املخدرات وإدارة محاية ]٤١:احلج ،
 والتفتيش الذي تقوم به البلدية، وإدارة الدفاع املدين، وكل ،املستهلك

اجلهات الرقابية اليت حتارب الفساد والتبذير وحتفظ احلقوق وتصون اتمع 
 أولستم ملا قلّصتم صالحيات عروف والنهي عن املنكر؟ألمر بامل لإدارة

اليهئات احتجتم إىل غريها لعدم اخلروج على اآلداب العامة؟ أوليس الناس 
 باسم خمالفة العادات والتقاليد حىت ولوظلوا ينكرون املنكر وحيتجون عليه 

  تغريه اجلهات املختصة؟
 املفسدون أما ،ك هي ذل كما يف كتاب اهللاميةاإلسال احلكومة ووظيفة

 يكون نوأ ،الكتاب ألهل ذيال احلرمني بالد تكون أن فرييدون نووالتغريبي
 ما يصلحون الذين والغرباء ،األرض يف الفساد عن ينهون الذين البقية مثوى
 اهللا أن غري ،األمة لتغريب اجلو هلم وخيلو ،ذهبان أو احلائر هو ،الناس أفسد
 خرق يريدون من أيدي على يأخذون ذينال ويعني ،نوره يتم أن إال يأىب

  .اتمع سفينة
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ومعلوم أن السعودية ليست من دول الصمود والتصدي، وهي تعلن أا 
دولة غري طائفية، وأا متشبثة باملبادرة العربية، وملتزمة بالقرارات األممية، 

محاس، (وهي تؤيد السلطة وال تؤيد اإلرهابيني كما يسميهم األعداء مثل 
  .وغريها) هاد، وألوية صالح الدين، وكتائب شهداء األقصىواجل

 أكثر الدول جهادا وعداوة على أن واجبها الشرعي هو أن تكون
لليهود، إذ أن احتالل اليهود للمسجد األقصى منكر شنيع جيب على كل 

  .مسلم إنكاره وأول من جيب عليهم إنكاره أهل احلرمني
  : االسم-
حلاكمها أو تكون مشيختها وراثية يف تنتسب القبيلة  أن يصلح قد
 .املعقدة العصرية للدولة يصلح ال ذلك ولكن ،املاضي
 ،احلاكمة األسرة أو القبيلة إىل الناس ينتسب أن القبلي العرف كانقد و

، العثمانيني أو خفاجة أو خالد بين أو هالل بين إىل ينتسبون كانوا مثلما
و فؤاد محزة الذي كان درزيا مث والذي مسى اململكة ذا االسم احلايل ه

أشهد عند موته أنه عاد لعقيدة أهل السنة، كما ذكر زميله خري الدين 
  ".األعالم"الزركلي يف 

واملسلمون مل يسموا أنفسهم حممديني كما مسى النصارى أنفسهم 
مثلما ) العمرية(، ومل يسموا املدن اليت اختطها عمر بن اخلطاب )مسيحيني(

صدام سابقا، أو مدينة الصدر حاليا، والعزيزية، والفيصلية، مدينة : يقولون
وليس تغيري االسم جبديد على العامل، بل كثري من والناصرية، واملشعلية، 

 -٢،  كان امسها التارخيي احلبشة: إثيوبيا-١: الدول غريت امسها ومنها مثال
  العربيةوكان امسها اجلمهورية:  مصر-٣امسها التارخيي شنقيط، : موريتانيا

 -٥وكان امسها سيام، :  تاليند-٤املتحدة، فأصبح مجهورية مصر العربية، 
 ملا احتدت -٧كان امسها بروما، :  ميامنار-٦وكان امسها سيالن، : سيالنكا

  .زجنبار وتنجانيقا مست نفسها ترتانيا، ومثل ذلك كثري
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ل وأنتم هنا شكلتم جلنة لذلك ال يزال بعض أعضائها أحياء، وال تزا
 )اململكة اإلسالمية املتحدة(قراراا حمفوظة، فاقترحت اللجنة تسمية الدولة 

، ومع أن أمريكا اسم لكل قارات العامل اجلديد، فقد استأثرت به مثال
  .الواليات املتحدة

سمية باسم جامع تلتئم عليه األمة، وليس هذا فيجب إحياء ذلك والت
 لغري القوم ال جيوز  االنتساب، ولكن)السعودية"استهانة باالسم احلايل 

شرعا، وقد أوضح ذلك مشاخينا األجالء، كالشيخ ابن باز، والشيخ ابن 
  .عثيمني، والشيخ الفوزان، بل اللجنة الدائمة لإلفتاء كلها

 أسرة كرمية من هذه األمة املباركة، وإن شئت فقل هي قبيلة وآل سعود
، ال سيما وأن تاريخ هذه من قبائلها، وال جيوز أن تنتسب األمة كلها هلا

 هم اخللفاء الراشدون، وخيطئ البالد غري ذلك، وأعظم رجاهلا بعد النيب 
وال مانع من حتديد مدة يتم ! من يقول إم سعوديون كما مسعت بنفسي

  .فيها تغيري اللوحات والكتب
كما جيب وضع مادة يف النظام األساسي تنص على أننا نسري وفق 

األئمة (جلماعة ونعمل بالراجح من فتاوى العلماء مذهب أهل السنة وا
 وغريهم، ومن مثرات ذلك قطع الطريق على املناوئني للعقيدة وقوهلم )األربعة

إننا على مذهب اخلوارج، أو أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب جاء مبذهب 
خامس، وتبيني أن القول الراجح مرجعه هيئة كبار العلماء وفقهم اهللا إما 

ما اللجنة الدائمة لإلفتاء، وجيب اتباع كل القرارات والفتاوى كلهم وإ
الصادرة منهم، ومع األسف أن املعمول به اليوم هو إمهال كثري من الفتاوى 
غري ما هو حرام صريح كالربا والتربج، ومن الفتاوى غري املعمول ا على 

  :سبيل التمثيل ال احلصر
  .رة العرب الفتوى بشأن منع الكفار من دخول جزي-١
  . الفتوى بشأن االبتعاث-٢
  . الفتوى بتحرمي قول شهيد الواجب-٣
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  .، واملسلسالت الضارة)طاش ماطاش( الفتوى بشأن مسلسل -٤
  . الفتوى بشأن تعظيم اآلثار-٥

 إيران عداوة وتصحيحا للموقف من إيران أنصحكم بأن تعلنوا أن
 القومية تقاومها سيةفار جمرد وليست شيعية فإيران ،والرفض للتشيع عداوة
، وأذرعتها يف كل دولة هم الشيعة، والشيعة واملعارضون يف السعودية العربية

عريب يقر، وفارسي يرفض، كما :  وال نقول إن التشيع نوعانمرجعهم إيران،
يقول احليدري وموسى املوسوي بل خالفنا مع التشيع عقدي ويف أمور أكرب 

طحي ال معىن للنار بدون إيران وال إليران  واعلموا أنه كما قال أب.من ذلك
من دون النار، وأا حتتفل بالنريوز، وأن امسها نفسه يدل على انتمائها 
القدمي، وأن الذي حوهلا للرفض هو الشاه إمساعيل الصفوي، بعد أن كانت 
صوفية، ودستورها وثورا صرحيان يف انتمائها للرفض، أما الشعائر اوسية 

يست على الرافضة بغريبة، واحلديث اإلعالمي عن مظامل العرب والصفوية فل
يف إيران صحيح لكن ال يكفي، وكذا اللقاءات املستمرة مع عرب األهواز، 
ومن التناقض القول بأن الشيعة مواطنون مع مراقبتهم والتشديد األمين 
عليهم، والعدل هو إعطاؤهم حقوق املواطنة، ومنعهم من حقوق السيادة 

 يف الدفاع واخلارجية والداخلية، وهم كما قال شيخ اإلسالم بني كالعمل
  .احلذر والعقوبة

ليس احلل ملشكلة اليمن وبالد الشام وغريها هو استبدال من ثار عليه و
 حيكم ال من استبدالو الناس بآخر مثله يدين بنفس أيدلوجيته الفكرية،

 إحالل ، أوشرعال نائبه إىل بشار من احلكم قلنك ،مثله بآخر بالقرآن
  .صاحل عبد اهللا علي حمل هادي منصور عبدربه إحالل أو ،عباس حمل دحالن

وإمنا احلل يف تنحية من ال حيكم بالقرآن وايء بآخر عكسه، وبذلك 
  .دأ الفنت ويستتب األمر وحتبط سياسة إيران
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 :اإلعالم ضرورة إصالح -

 ولعل أوضح جييب مصارحتكم بالفساد اإلعالمي فكريا وسلوكيا،
 ،الرمسية للسياسة ختضع ال مستقلة قناة تكون أن إمامثال هو قناة العربية اليت 

 نطالبكم فنحن قلتم، كما عندها من" حسن حكاية" لفيلم نشرها ويكون
 عليها قامت اليت والعقيدة والسنة الكتاب نتبع بأننا علما مثلها مستقلة بقناة

  .والسنة الكتاب وفق تسري أا على لةللدو األساسي النظام نص وقد ،الدولة
 عن باحلديث اختصاصها بدليل الرمسية للسياسة خاضعة تكون أن وإما

 عليكم فيجب  والتعميم على الدوائر احلكومية مبشاهدا،)٢٠٣٠ رؤية(
 تستمر أن حبال يصح وال ،واألخالقية العقدية املنكرات من فيها ما إنكار
 الدولة بأن الشعب خداع يصح فال عليه تبقي وإذا احلايل، منهجها على
ومثل ذلك كل القنوات والصحف، واخلطة  !والسنة الكتاب على تسري

اإلعالمية اجلديدة للسعودية تقتضي دمج بعض القنوات، فينبغي أيضا دمج 
  .األندية الكروية وإلزامها بالدين

ومما يدل على ضرورة تغيري منهج السياسة السعودية حاليا ما كتبه 
  :األمري تركي الفيصل الرئيس السابق لالستخبارات والعضو البارز يف األسرة

  ):هـ٢٥/١/١٤٣٨ (الفيصل تركي كتبه ما
 ال أوباما اامات على ردا الفيصل تركي كتبه )أوباما سيد يا ال(مقال 

 تغيري أي دون منه فقرات نورد ،السرب خارج تغرد السعودية إن قوله سيما
  :األوسط الشرق جريدة ونشرته وقد ،-مالترقي إال اللهم-

  :قال مسوه
 على قاتلة إرهابية هجمات منعت اليت معلوماتنا شاركناك من حنن -١"
  .أمريكا
 التحالف تكوين إىل أدت اليت االجتماعات عقد إىل املبادرون حنن -٢

  .)داعش (فاحش يقاتل الذي
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 دةإبا يف فعالية أكثر التحالف يكونل جنودنا قدم من حنن -٣
  .اإلرهابيني

 حملاربة مسلمة دولة ثالثني من أكثر ضم حتالفا أسسنا الذين حنن -٤
  .العامل يف اإلرهاب أطياف كافة

 السوريني لالجئني تقدم اليت اإلنسانية للنشاطات متربع أكرب حنن -٥
  .والعراقيني واليمنيني
 وعلى ديننا الختطاف تسعى اليت املتطرفة العقائد حارب من حنن -٦

  .اجلبهات لك
  .املتحدة األمم يف اإلرهاب مكافحة ملركز الوحيدون املمولون حنن -٧
  .حنن نشتري سنوات اخلزانة األمريكية وبفوائد أقل -٨

  .عالية وبتكلفة بالدك جامعات إىل الطلبة آالف يبتعث من حنن -٩
 وبأجور كييأمر مواطن ألف ثالثني من أكثر يستضيف من حنن -١٠

  .مرتفعة
 سوريا يف الطائفي الصراع بتأجيج وتتهمنا علينا تنقلب نآلوا -١١

 يف إيران مع نتشارك أن إىل بدعوتنا بلة الطني وتزيد ،والعراق واليمن
  .منطقتنا

 ،املصري للشعب اململكة دعم من استيائك من نابع هذا هل -١٢
  أنت؟ دعمتها اليت املسلمني اإلخوان حكومة ضد هب الذي

  .ونصححها أخطاءنا ونقبل قدمةامل يف نقود حنن -١٣
 عندما ننسى ولن ،حليفنا كيياألمر الشعب اعتبار يف وسنستمر -١٤

 جلنوده وإرساله معنا )بوش ووكر هربرت جورج( وقفة الوطيس محى
 وقفوا حني الكويت على اميالصد العدوان صد يف معنا ليشتركوا كينيياألمر

  .لكتف كتفا جنودنا مع
   أهـ."املسلمني اإلخوان حكم من العامل خلصنا -١٥
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 سعودية جريدة وهي األوسط الشرق جريدة نشرته الذي كالمه هذا
 ميكن وال، "املواطن"كما نشرته صحيفة سعودية اليكترونية هي جريدة 

 نظره وجهة عن يعرب أو أنه ،للسعودية عدو الفيصل تركي األمري بأن القول
ل إن كل األحداث السابقة  ب!آخر منحى السعودية للسياسة وأن ،الشخصية

 .والالحقتة لتؤكد كالمه
 ،وتصحيحها األخطاء قبولب  صرح كما،واملوقف من أمريكا صرح به

 شك وال ،شيء كل تربير على دأبوا للذين قاضية ضربة مسوه يسدد وبذلك
، وغريه أوباما من قبوهلا من أوىل املواطن من  وتصحيحهااألخطاء قبول أن

  .روا على ضوئه لكي تغيوهلذا وجب النصح لكم
 يف  الغربيني ومنهم األمريكيونتفضيلك وهناك ما مل يذكره مسوه

 اليت والعالوات حراستهم يذكر مل مسوهكما أن  املواطن، على الرواتب
  !يقبضون

 مسألة ليست املسألة أن ودع السندات، بشراء الربا أكلب كما صرح
  الدينحتارب بل ةديعق رباال حتارب ح السعودية أن ودع ،"قطّ "استعانة

 يف والزيدية سورية،النصريية يف و العراق يف للروافض وتتربع ،)التطرف(
 عنه حتدث الذي االستخبارات نادي يف االستخبارايت التعاون ودع ،اليمن
 أمريكا فيه وتشترك ،"الغضب خريف" كتابه يف هيكل حسنني حممد

 دبره الذي االنفجار فضحه والذي ،املعروف املشترك العدو ضد وإسرائيل
 بني التعاون وأيده ،بشار أنشأها اليت اخللية ضد ،الشام بالد يف الثوار

 بقيادة السودان تحريراجلبهة الشعبية ل املسماة النصرانية واجلبهة السعودية
  ).املشاركة املعلوماتية(، ومساه تركي الفيصل "قرنق جون"

 وسفري للسعودية باراتلالستخ رئيسا كان اجلميع يعلم كما ومسوه
 طلب بدون اليمن يف احلوثيني قاتلت والسعودية .لدى الواليات املتحدة

 شاءت أو شئنا إذا أننا أي الفيصل تركي األمري قال كما ،أمريكية قوات
  .لالستعانة بغرينا حنتاج ال أمريكا
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  يف أي شيء نتفوق؟
 كثرة هو يه فمرتبتنا وتتقدم فيه نتفوق الذي الشيءيؤسفين القول إن 

 شواطئ به تتفوق الذي والتلوث والتدخني، املخدرات وإدمان احلوادث
 استرياد إىل فيها لو أبيحت ملا احتجناوحمليا  ننتجها اليت عةأن البضاو ،جدة
 !اخلمور صناعة هي

 جهدا أمانتها وبذلت للشعب ومتنفسا رئة جدة تكون أن أردمت وقد
 ولكن" فارسي علي حممد "يرهامد كان أن منذ سيما ال ذلك يف كبريا

 ،االحتسايب العمل وظهر القرآن حتافيظ وكثرت !الدين فيها انتشر أنه النتيجة
  !واإلرهاب التطرف كثر اإلعالمي التصنيف حسب أنه أي

 ،باحلق وينصحكم اخلري على يدلكم من مستشاريكم يف أن أعلم وأنا
 الليرباليني على إال أيديكم تقع وال الناصحني حتبون ال أنكم يبدو ولكن
  .، ولذلك أنصحكم وأنا خارج البطانة)الولد ذاك إال البلد يف ما (وكأنه

  : حرية التدين-
 يفعلها اليت والبدع املوالد كانت إذااعلموا أن الناس أمانة يف أعناقكم، ف

 فألزموهم باطال كانت وإن ،الرعية ا فألزموا حقا والرافضة الصوفية
 !!باحلق

 ،معاً للطائفتني غش فهو تريد ما على طائفة كل وترك السكوت أما
 عليه اهللا حرم إال لرعيته غاش وهو ميوت راع من ما (احلديث جاء وقد
  ).اجلنة

وليس يف اإلسالم حرية منفلتة، بل جيب على اإلمام أن يلزمها باحلق 
 يعلم وأن يغشها وال بالنصح األمة حيوطوحيث عليه ليل ار، كما جيب أن 

 ما يعتقد إنسان كل وترك ضيع، أم أحفظ القيامة يوم عنها سائله اهللا أن
 وقرارات اإلنساين واملذهب والتتار عريب وابن احلالج لفلسفة إعمال يشاء
 ابن اإلسالم شيخ أبطلها اليت القاعدة وفق العقيدة حرية عن املتحدة األمم
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 اإلسالم، قال ، وكل ذلك ال جيوز يف"يشتهي ما دينه يف يعمل كلٌّ" تيمية
  .اآلية]٤٣:الفرقان[ )Ä Ã Â Á À(: تعاىل

آمن الناس حبرية التدين أصبحت إقامة حد الردة مما ال معىن له وإذا 
  .وكذلك إنكار املنكر وهذا مناف للكتاب والسنة واإلمجاع

  : احلوار-
 احلوار نرفض إذ وحننألغوا كل احلوارات اخلارجي منها والوطين، 

 يبدأ وإمنا وأنكى أشد هو الذي التقسيم كذلك رفضن يسمى كما الوطين
  .والفيدرالية الذايت احلكم بدعوى أو املزعوم احلوار ذا االنقسام

بع الشعب السعودي كما زعم غازي القصيب، وال وليس الشيعة هم ر
هم أهل الشرقية كما زعم حممد رضا نصر اهللا، بل كل األقليات ما هي إال 

ضفاف ر السنة العظيم، ولذلك جيب على الدولة مستنقعات جانبية على 
  .إلزام الناس كلهم باحلق وجعل األصنام كلها جذاذا كما فعل خليل الرمحن

ولو أننا مجعنا كل النخاولة والبحارنة واإلمساعيلية والليرباليني ملا بلغوا 
من الشعب، فالوقوف معهم ليس شرعيا وال دميقراطيا، اضف إىل % ١٠

ضة، تلفون فيما بينهم إىل حد التكفري والتقاتل كما يقع بني الرافذلك أم خم
 وهكذا السليمانية والداودية من وهكذا اإلخباريون واألصوليون منهم،

ري والبعثي والقومي، اإلمساعيلية، أما الليرباليون فمنهم الشيوعي والناص
  .ومنهم الدشري كما قال األستاذ حممد سعيد طيب

 ومكة والقصب والزلفي بريدة يف اهللا بيوت رعما هم الشاذ ليسف
 الزلفاوي العمري وعثمان الربيداوي، احلمد تركي هو الشاذ وإمنا غامد وبالد

 الغامدي وقينان املكاوي، طيب سعيد وحممد القصيب، الراشد وعبد الرمحن
 العرايب فهد رئيسه ألن أسبار مركز مراقبة من خري ة هؤالءومراقبونظراؤهم 

 والدميقراطية، العدل تعلمنا اليت أمريكا عنوانه كتابا أصدر" اهلامشي" احلارثي



 

 

٢٨٢٥ 

وقد حظي الكتاب بقبول شعيب ال سيما وأن منهجه علمي وموثق من 
  .التاريخ األمريكي نفسه

ومما يدل على شذوذ القوم أنه ملا أجرت احلكومة انتخابات بلدية مل 
 الناس وخالفا لرغبة ء الشواذ، فلم السري عكس إرادةينتخب الناس هؤال

  اتمع؟
 ):من يستحق أن يتوىل امللك (-

الذي ثبت يف الكتاب والسنة هو الشورى واختيار األتقى من قريش، 
ولذا أنصحكم بذلك، كما أنصح من يتوىل من قريش أن يفيد من خربتكم 
يف اال السياسي، وكونكم وزراء عنده أو مستشارين له خري لكم يف الدنيا 

ة من أن تكونوا أنتم املسؤولني عند الشعب مث عند اهللا، وأجنى لكم واآلخر
من النار وأعذر لكم عند اخللق، وهذا املطلب وإن كان شاقا على النفس 

 :فأنتم أهله وأوىل الناس به، ويف ذلك مصاحل وإجيابيات شرعية منها
إن هذا األمر ( : اهللا رسول قال أن بعد ذلك يف لنا خيار ال أنه -١

، أي مهما صغرت الرقعة اجلغرافية أو قل )اثنان الناس من بقي ما قريش يف
  .العدد

 لقول خمالف قول بأي عربة وال الساعة قيام إىل مستمر حكم فهذا
 وال خيار ألحد بعد حكم اهللا ورسوله، قال ، اهلوى عن ينطق ال الذي
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: تعاىل

فقطع سبحانه : " هذه اآليةابن القيم رمحه اهللا عن، قال ]٣٦:األحزاب [)0
  ".وتعاىل التخيري

 فيه أو ،خالص منافق أنه على ذلك دل اإلسالم يدعي من خالفه فإن
، وهو يسعى إىل إماتة احلالني يف صحيحة عقيدته ليستو النفاق من خصلة

 ، فإنه ملا رجم الزانينيما أمر اهللا بإحيائه، وهذا عكس ما فعله النيب 
  ).اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه: (اليهوديني قال
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̀ f e d c b a( :تعاىل اهللا قالو  ،]١:احلُجرات[) ̂ _ 
 وال شهوة قانونا وال نظاما وال عادة وال عرفا ورسوله اهللا أمر على نقدم فال

  . شيءأيوال 
 وهو سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، وأعلم بأحوالنا ومبا يصلحنا، ويف
ذلك انتقال سلس للسلطة وجتنيب لألمة شر التنازع والفنت، مع أنه التزام 

  .بشرع اهللا وعمل مبقتضى الدين
 األمريكي النظام هو تطورا اليوم الدميقراطية األنظمة أكثر أن -٢
 أربع حيكم إمنا األمريكي والرئيس  عندنا،احلكومي الرمسي اإلعالم حسب
 أي اختاذ يستطيع الف العرجاء كالبطة فيها نيكو اليت املدة منها ،فقط سنوات

 متقدمني كونواي أن فإما ،األعمال ريسي مبن أشبه هو وإمنا ،مصريي قرار
 ،كافرون وهم مسلمون فنحن ،تقدما منهم أكثر بل مثلهم نكون أن فيجب

 األمريكان بأن والقول ،بالتقدم وصفهمفال جيوز  متأخرين يكونوا أن وإما
 يسيطر إذ ،احلاضر الوقت يف عليه االقدام بل عليه اإلمجاع يستحيل متأخرون
 الشعب مطالب حتقيق إال يبق فلم ،الرمسي اإلعالم على اليوم الليرباليون

 ال إذ الليرباليني مطالب حتقيق وبذلك يتم أيضا بإحياء الشورى، الدين وأصل
  .الدميقراطي احلكم على يعترض أن منهم ألحد ميكن

 ،واألمة اهللا رضى ويربح ،اختياراً احلكم عن زليتنا مل من أن -٣
 لكل منه البد املوت أن إذ ذلك من شيئا يربح وال اضطرارا يتركه سوف

  .حي
 وشهواا النفس كربياء قمع يف هي احلقيقة يف اإلميان قوة -٤
 يف والعلو الرياسة شهوة منها اليت بالشهوات النار حفت وإمنا ،ورغباا
-يف زريبة الغنم  عاث إذا اجلائع الذئب من املرء ينلد أفسد وهي األرض

  .-نزهكم اهللا عن ذلك



 

 

٢٨٢٧ 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ( :تعاىل قال وقد
Ä(] ٨٣:القصص[.  

 كان مهما قرار ألي أهل ولكنكم ريب، ال جريء قرار هذا أن -٥
  .، ال سيما ومصلحته ظاهرة وعاقبته مضمونةجريئا

 فقد األسباب من لسبب لكذ يفعلون املعاصرين احلكام بعض -٦
 عن ثاين آل محد وتنازل ،السودان حكم عن الذهب سوار عبد الرمحن تنازل
كخالد بن يزيد بن  املاضية العصور يف احلكم عن ختلى من دع. قطر حكم

   وقد.اهللا لوجه بالتنازل أوىل أنتمشيء ما فل غريكم تنازل فإذا معاوية وغريه،
ينقل اخلالفة إىل القاسم بن حممد بن  أن العزيز   أراد عمر بن عبد

 ية وضعوا له السم كما يقال واهللاأيب بكر أحد الفقهاء السبعة لكن بين أم
  .أعلم

 على فماذا ،احلتمي االنتقال بذلك إرهاص إمنا للعهد ويل تعيني أن -٧
  ؟ورسوله اهللا ألمر استجابة ذلك على واحدة خطوة يزيد أن املؤمن

ن تنقلوا احلكم إىل األحفاد وأن تلغوا منصب وقد استطعتم بال ضجة أ
، فكيف ال تستطيعون استبدال بطانة السوء وجعل األمر )ويلِّ ويل العهد(

 شورى؟
 حكاما إليه األمة تسعى الذي اإلصالح من جزء هذا أن -٨

 أصال م عربة ال وهؤالء املاديون النفعيون إال منه يتضرر وال وحمكومني،
  .ولن يتضرروا كلهم

 طويلة سنوات ظل وبعضهم الوزارة وليتم بعض الناس قد أنتم -٩
 أعلى بلغ وبعضهم ،وزارة إىل وزارة من نقلتموه وبعضهم ،مريض هوو حىت
، ، ومل يبق إال من يتوىل امللكوزارتني وليتموه وبعضهم عسكرية، رتبة

ومقتضى املساواة أن التقاعد يشمل امللوك والوزراء كما يشمل سائر 
 .املوظفني
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 ،خلأ. .وحمنكة ورشيدة صائبة بأا قراراتكم العلماء بعض يصف -١٠
 فقد السنة اتباع من خلت وإذا ،قلناه ما على تنطبق ،عظيمة أوصاف وهذه
  .خري كل عن خلت

أنه لو كان األمر يبقى لكم لبقي ملن كان قبلكم، ولو بقي ملن  -١١
هي سنة اهللا الدائمة يف كان قبلكم ملا وصل إليكم، ولكن املداولة بني الناس 

  .املؤمنني والكافرين
 أن ذلك ال مينع من فترة انتقالية حمددة مث إسناد األمر إىل من -١٢

  .خيتاره جملس الشورى الذي سنذكر أعضاءه
 الذين هم اخلوارج أن تعلمون وقد قريش من لستم أنكم تعلمون أنتمو

 هذه أحد من كمل البد فحينئذ قرشي غري اإلمام يكون أن جبواز قالوا
  :املواقف
 ترضونه ال وهذا اخلوارج مذهب على أنكم للناس تعلنوا أن إما -أ

  .لكم نرضاه وال ألنفسكم
  .به ننصحكم الذي هو وهذا لقريش اإلمامة عن تتخلوا أن وإما -ب
 أن  يفاحلق لألمة وحينئذ ،أئمة لستم أنكم للناس تعلنوا أن وإما -ج

 شاغر الزمان أن تعتقد أو ليحكمها ،الشرعية الشروط عليه تنطبق من ختتار
  . كما يف حديث حذيفةإمام وجود عن

 وأنا ،النفس علماء يرىنعم حب السلطان دافع إنساين قوي كما 
وإمنا ينافس على السلطة من ال  ،باهللا باإلميان الدافع هذا ملقاومة أدعوكم

جلمهوري يف يؤمن باآلخرة كما نرى اليوم من حال احلزبني الدميقراطي وا
 جيدا، وال تبالوا بشيء مقابل األمرأمريكا، وقس عليها غريها، ففكروا يف 

  .استنقاذ أنفسكم من النار
 يثور أن إىل تؤدي الوراثية امللَكية أن على االجتماع علماء جيمع كما

 يغركم وال لألمة، وال لكم نريده ال ما وهذا ،بالقوة حقوقهم وينتزعوا الناس
 مل اهللا رمحهم العلماء أن اعلمواو ، إن وجدالعلم أهل بعض من لكم يفيت من
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 على جيمعون فكيفللحكم،  فيصل وترشيح سعود امللك خلع على جيمعوا
، فكونوا كالشجرة اللينة اليت متيلها الريح مينة ويسرة، وال تكونوا بعده من

  .مثل الشجرة الصلبة اليت تنجعف مرة واحدة
ة االستبداد واالنفراد بالرأي، واام الناس ومن مساوئ امللكية الوراثي

ف، وكثرة اإلشاعات ولو كانت كذبا، وحتكم النساء والصبيان لكل تصر
  !ولو بعد حني

  .ليس فيه كسروية وقيصرية مطلقاًواإلسالم 
ومما يؤكد وجوب الرأي اجلماعي أن مرحلة املركزية والرأي الفردي 

سيا، ومرحلة الرأي اجلماعي قد انتهت، سواء كان الرأي علميا أو سيا
والالمركزية من فوائدها الشفافية والوضوح، مع إتاحة الفرصة للرأي 

  .أن يبديه صاحبه وينشره للناس يف حدود القانوناملخالف لألكثرية 
وللتخلص من هذه املشكالت ومن كل مشكلة جيب الرجوع إىل 

 أوهام من حكم اهللا ورسوله، وما أوضحه علماء السلف الناصحون، وترك
  .فتنه امللك وغره املتاع الزائل، فظن أنه ميلك البالد والعباد إىل قيام الساعة

 أن إىل عباس آل يف يبقى سوف األمر إن العباسي السفاح قال وقد
 وهكذا النتيجة، كانت ماذا ومعروف السالم، عليه مرمي بن لعيسى يسلموه

 وظن آية، ريع بكل نتب اليت عاد ظنت ذلك وقبل سليم، السلطان يظن كان
 الفاكهة من رأسها فوق ما وميتلئ تسري منهم املرأة كانت الذين سبأ من املأل

 يعطونه سوف اإلجنليز أن يظن علي بن حسني الشريف كان وقد ،الساقطة
 حبلفائهم، تضحية وأكثر االجنليز من أغدر اليوم واألمريكان خالفة؟ أو مملكة
 أحدا يعد مل تعاىل واهللا ،دائمة صداقة هلم وليس دائمة مصاحل هلم فعال وهم
 ،كثري ابن احلافظ ذكر وقد القيامة، يوم إىل ذريته ويف فيه امللك يبقى بأن

̀ ( :تعاىل قوله عند اهللا رمحه  _ ̂  ] \ [ Z Y X W
 b a( ]وفيها عساكر ابن احلافظ رواها الىت القصة ]٢٦:آل عمران:  
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  الفلك يف السماء ومجن دارت   وال والنهار الليل اختلف ما
  ملك إىل سلطانه زال قد     ملك عن النعيم بنقل إال

  مبشترك وال انـبف سـلي    أبداًدائم العرش ذي وملك
 أحدا العمل هذا على نويل ال إنا( : قال ،هايولَّ مل األمارة سأل ومن

 ويف ، للنيب والة أو عماال يكونوا أن اطلبو وإمنا ،)عليه حرصو سأله
 مل رمبا بل األمة، أمر يوليهم أن يطلبوا ومل فالن، بين كصدقة ودةحمد أعمال
  . هلمالتزكية إال ذلك من نيريدو يكونوا

 إفساد الدين بطلب الشرف واملال بإفساد الذئبني وقد شبه النيب 
اجلائعني لزريبة غنم، وخصص ابن رجب رمحه اهللا لشرح احلديث رسالة قال 

 ،"املال على احلرص من إهالكا أشد فهو رفالش على املرء حرص أما: "فيها
 يف قال مث. "والشرف الرئاسة طلب يف بذلي املال فإن" بقوله ذلك بني مث

 احلرص وهذا ":واملال والسلطان بالوالية الشرف على احلرص أنواع بيان
 اهللا قال ،وعزها وكرامتها اآلخرة خري من مينع الغالب يف وهو ،جدا خطر
 ¾ ¿ º ¹ Æ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½( :تعاىل

 Ç( ]٨٣:القصص[. 
 قالو ،اإلمارة سؤال عن النهي يف الواردة األحاديث رجب ابن ذكر مث

 شرا يستلزم الواليات بطلب الشرف على احلرص أن واعلم" :اهللا رمحه
 يقع الذي العظيم باخلطر وقوعه وبعد أسبابه يف بالسعي ،وقوعه قبل عظيما

  .اهـ" املفاسد من ذلك وغري ،لكربوا الظلم من الوالية صاحب فيه
وذكر أن ذلك قد يكون شركا أو سببا للشرك ومزامحة لأللوهية، 

 إذا ،الناس أمور وتدبري والنهي األمر على باحلرص الشرف حب إن: "قائال
 وإظهار ،عليهم والتعاظم اخللق على املرتلة علو جمرد بذلك القصد كان

 فهذا ،منه حوائجهم طلب يف له موذهل إليه الناس حاجة الشرف هذا صاحب
  .اهـ كالمه رمحه اهللا ،"وإهليته تعاىل اهللا لربوبية مزامحة نفسه
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 وقبلكم: بقريش صلة هلا ليس البالد هذه تاريخ يف أسرة أول أنتمو
 والم وكان القرشي، أدبايل ذرية من أم قرأت الذين العثمانيون كان

 قريش من وهم عائض آل الناسكان حيكم و ،شهورامل ذوو النسب األشراف
  .أيضا

 وفيهم. العرب وجزيرة مكة يف فقط وليسوا كثرية بالد يف اليوم وقريش
  حيكمون؟ ال فلم احلمد وهللا كثري صاحلون

اليوم أكثر عدداً باإلمجاع من يوم كان الصديق من بين متيم مث وهم 
علي من بين أعقبه عمر من بين عدي مث تاله عثمان من بين عبد مشس مث تاله 

  .هاشم
 :مقدمته من ربعنيواأل السادس الفصل يف خلدون ابن العالمة قالوقد 

 )¡ ¢ £( :بقوله كالمه وختم "يرتفعال  بالدولة نزل إذا اهلرم إن"
  .قال ما على للداللة اقتبسها كرمية آية وهي ،]٣٨:الرعد[

جلرمية وما نراه اليوم من الترف وسوء اإلدارة وكثرة املظامل وانتشار ا
 ما هو إال من عالمات اهلرم اليت ننصح ،وحتكم النساء والصبيان وأمثال ذلك

  .بإزالتها
 الأ اهللا على حق( قوله يف  املصطفى بينها رباينة سنة الدول وزوال

  ).وضعه إال الدنيا من شيء يرتفع
 الكافرة بالدولة أو بالفرد اهلرم نزل وسواءاجتماعية،  سنة كذلك وهو

 ،الزوال مصريها الكافرة والدولة املوت، مصريه فالفرد املسلمة، الدولة أو
 احلديثة اتواإلمرباطوري الرومان وإمرباطورية اليونان امرباطورية زالت كما

 اليوم، األمريكية اإلمرباطورية  ستزولمث الربيطانية كاإلمرباطورية واملعاصرة
  .العثمانيون والعباس وبنو أمية بنو كان كما املسلمة الدولة وكذا

 الراشدون اخللفاء أمجع ذلك وعلى األحاديث، صحت وبالقرشية
 فيعيش ذلك، خمالفة إنسان ألي وال لكم نريد وال أمجعون، والصحابة
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 ليس األمر أن مع النار، يف وجهه على اهللا يكبه مث ضنكا، معيشة املخالف
  .الشروط فيه توفرت ملن بل قرشي ألي

ال السلس للحكم، وتدرأون عنها وبذلك تضمنون لألمة االنتق
االضطرابات االجتماعية، وتقدمون هلا خدمة لن تنساها، وتدخلون التاريخ 
من أوسع أبوابه، وما لديكم من خربة وعبقرية ودهاء ميكنكم تقدميه ملن يأيت 

  .بعدكم
وامللك هللا يؤتيه من يشاء، وال تكونوا كاليهود الذين اعترضوا على 

  ).حنن أحق بامللك منه(وقالوا إيتاء امللك لطالوت 
ومن عالمات آخر الزمان أن تسلب قريش ملكها، ومن نازعها فيه كبه 
اهللا على وجهه يف النار، والبديل عن ذلك هو إما امللك غصبا، والعمل 
مبذهب الرافضة يف أن احلكم ألسرة معينة، وإما الدميقراطية الغربية اليت هي 

  .على مذهب اخلوارج
د الشباب باجلهاد واخلشونة، وقد ذكر ابن خلدون يف فصل يتجددوإمنا 

  :آخر أن الدولة غالباً ال تتعدى ثالثة أجيال وهي
 .وهو جيل بداوة وخشونه وقتال: املؤسسني(جيل األباء  .١
 .وهو جيل بناء واستقرار: جيل األبناء .٢
 وهو جيل ترف وتنعم وفيه تتحكم النساء والصبيان :جيل األحفاد .٣

  .ولةوبه تنتهي الد
ومع معرفة تلك السنة الربانية والعمل مبقتضاها جيب أن نعلم حقيقة 

 وهذا ،أجنبيا املسلم يعدون ال قرنا عشر أربعة املسلمون ظلاألجنيب، فقد 
 اجلنسيةمتنح  متقدمة يسموا اليت الدول إن بل ،اليوم احلال عليه ما عكس

 فالربماوي هنا أما ،جلنسيتها حاملة مراةا تزوج أو أرضها على ولد من لكل
 بل واهلندي والنيجريي اليماين وكذلك هنا ولد وإن حىت برماويا يظل مثال
، أخرى عقوبة بال املسلم يرحلون مإف وتكرموا اعفو وإذا مسلم، كل

 خيلو يكاد ال أنه مع ،مالئكة غريهم وكأن الوافدين على مصيبة كل ويعلقون
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، إلينا حباجة فقط هم وليسوا ليهمإ حباجة فنحن ،سائق أو خادمه من بيت
وحنن الذين استقدمناهم وليسوا هم الذين أجربونا، وارمون من محلة 

 عملهم لقاء مكاسبهم من  الوافدونهحيول ما كل مجعنا أننا ولو ،اجلنسية كثري
 احلقيقي الصديق ترامب دونالد الرئيس فخامة( يسمى من يطلبه اأقل مم لكان

 ينفقه أهل الفسق أكثر مما حيوله  وما)-يقولون كما- واملسلمني لإلسالم
  ، والدولة ال تدفع هلم األجور فلم هذا التباكي؟الوافدون

  !!كما أنه يف مقابل من يرحلون تستقدم الدولة مثلهم
 يصور كما إيران هو واحد عدو السعودية العربية للمملكة ليسو
، ومها وإسرائيل مريكاأ:  آخران أشرس مهاعدوان هلا بل السعودي، اإلعالم

 صلبة قوة اموهل ،أشد عداوة مبقتضى الشرع املطهر، فالكافر أشد من املبتدع
 للتطبيع، ذاا من قابلة أصبحت إذاإال  واحتالهلا السعودية بتفتيت ا يهددان

 واملشروعات، الشركات على ا يسيطرون ناعمة قوة امهل أن كما
، وحنن أحوج شيء والترف امللهياتب الشعب ويشغلون ةروالث ويسترتفون

 الداعي باجلهاد يكون إمنا األعداء على والتغلبللتغلب على كل عدو، 
 نعين وال االسترياد، وعبودية االستهالك ثقافة عن والتخلي الزهد، إىل بطبيعته
 املسلمني كلمة جبمع الطريق فلنبدأ أنواعه، أحد فهذا القتال، جمرد باجلهاد
 "!الوحدة الوطنية" وندع االزامية القائلة مبا يسمى داء،األع خماطر وبيان

 الناصع تارخينا ومن وسريته،  رسوله وسنة اهللا كتاب من ذلك مستمدين
  .ذلك وكيفية التغيري يف اهللا سنن على الدال املشرق

ومن السياسة غري الشرعية بل هو انتكاسة فكرية أن نعطي أمريكا 
وأن نعطي إسرائيل عن طريق " جستا"نون مئات املليارات بعد إصدار قا

افعل بنا ما شئت : عميلها السيسي مليارات الرز، وكأننا نصيح بعدونا
  .فمحن أمة ال تعترب

 الاليت احملجبات النساء عرض جيبكما جيب عليكم إصالح اإلعالم، و
 سي يب اإلم وقنوات واإلخبارية العربية يف عليهن والتركيز النساء أكثر هن
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 يف أما  الجئات،باعتبارهن تصويرهن يصح وال ،وسيلة وكل اناوالروت
 وال يصح االستهزاء باحلجاب مثلما يف برنامج !!كاشفات فهن املسلسالت

  ).غرابيب سود(
  : بناء املعابد يف جزيرة العرب-

لكي نكون دولة إسالمية فعال، وحنكم بالكتاب والسنة ونغار على 
 اإلمارات مثل العرب جزيرة يف سيما ال سالكنائ يبين من الفةخم جيبالدين 

صحه وحتذيره من هذا العمل الشنيع، وهذا قد ، ولنبدأ بن وقطروالكويت
 ! ماليني نصراين٤جرأهم لطلب ذلك من السعودية وقالوا إن فيها 

 وجيب، احلرمة زادت اإلمارات فعلت كما للنار بيتا املبىن كان وإذا
 هو جيب ما فأقل  ذلك،فعل على صرواأ وإن جيوز ال ذلك أن وبيان نصحهم
  .اخلليجي التعاون جملس يف أعضاء يكونوا وأال عداوم

" شورش"الذي وضعه " الفرقان"كما ال جيوز السماح بكتاب 
األمريكي مضاهاة للقرآن كما فعلت الكويت، وال أي عمل تنصريي كما 

  .يف البحرين وغريها
  تضمنون أن ينقلبواوالتناقض إذ الوأنصحكم باجتناب أهل الغلو 

عليكم فجأة مثلما انقلبوا على ماضيهم املتدين، ومثلما انقلب عليكم عبد 
فالتقلب مرضى نفسي ورمبا . العزيز اخلميس ومجال خاشقجي ومن تعلمون

  .ال يعرف صاحبه االسقرار أبداً
ومنهم منصور النقيدان " إخوان بريدة"هؤالء اموعة املسماة ومن 

ي وتركي الدخيل وفهد العبيد وعبد احلكيم احلميد وهم ومشاري الذايد
  .جمموعة حتولت من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار

أن كانوا حيرقون كتب أهل العلم أصبحوا يدعون املسملني للتسامح وبعد 
مع أهل كل دين وبعد أن كانوا يستحلون إطالق النار على الدشوش 

يو أصبحوا من أكرب دعاة الفساد يف وإحراق اجلميعات النسائية وحمالت الفيد



 

 

٢٨٣٥ 

وأقرب الفرق إليهم وإن كانوا متدينني فرقة األميشيني النصرانية يف . اتمع
بنسلفاينا، مع أم أهل توحيد وبعد أن كانت الوسائل احلديثة عندهم من 

  !!السحر أصبحوا مديري قنوات ومراكز
) املتوسطة(اءة ومما يستلفت النظر أن بعض هؤالء ال حيمل شهادة الكف

! يكتبه هلم غريهم، وعملهم هو جمرد القراءة يف العربيةورمبا كان ما يقولونه 
وممن أعرفه منهم معرفة مباشرة األستاذ تركي الدخيل مدير قناة العربية 
وكذلك منصور النقيدان الذي عينوه يف مركز يبحث يف احلركات 

 املرحلة، أما منصور اإلسالمية، وتركي الدخيل أقرم للصراحة عن تلك
النقيدان فهو كما قال األستاذ أمحد بن عثمان التوجيري مسطول، وأنا ال 
أنفي أم أذكياء وأم حباجة إىل ردود علمية مقنعة، ولكن أخشى عليكم 

  .من تقلبهم
أنكم حباجة إىل شخصيات مستقرة نفسياً وليس شخصيات واملقصود 

  .قلقة متذبذبة
  :األسرة داخل اخلالف

هذا الكالم صعب مر، ورمبا كان جارحا ال يرغب أحد من األسرة 
التحدث عنه، لكن الصراحة تقتضيه والصدق يستلزمه، وأي خطأ يف كالمي 

  :فأنا مستعد للرجوع عنه، فأقول
 ال سيما بعد سجن الناس، لكل معلومااليوم  أصبح األسرة بني اخلالف

 والقال للقيل حدا تضعوا أن معليك وجيب األمراء وجتمع بعضهم يف الديوان،
 خمالفا صدر فعل أي من أتربت منشورة بتصرحيات وذلك حولكم، واإلشاعات
 كل جعلوا إذا الناس تلوموا الو ،يكمعل حمسوب إنسان أي من لسياستكم

 بن للوليد ينسب مثلما كلها، األسرة على حمسوبا منكم أحد يقوله كالم
عبد  بن ممدوح األمري يقوله وما ،اجلنوب قبائل ضد عنصري كالممن  طالل
 ألمراء املنسوبة التصرحيات من كثري ومثل للدعاة، صرحية اامات من العزيز
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 مسعته ما وهو باحلكم، -يقال كما- السديرية أوالد استئثار عن آخرين،
  .ذلك وأمثال عبد العزيز أوالد بعض من مباشرة

 يكيدا ويسجن بعضكم بعض أن حد إىل بينكم اخلالف وصل وقد
 اجلربية اإلقامة حتت ويضعه ،بعضا بعضكم خيتطف أن بل لبعض، بعضكم
 اإليقاع وصل فقد ،، وأشد من ذلك أن يغتال بعضكم بعضاقصره حبيس
 إن مث ، كما سنذكرسحره حماولة حد إىل العزيز عبد بن تركي باألمري

 هاختطفو الذي تركي بن سلطان كاألمري أبنائه بعض اختطفوا املسؤولني
 وال ماال اإلنسان تعطوا أال ،واالختطاف الكيد عن يغنيكم كان وقد مؤخرا،
 آحاد كرأي رأيه ويكون الناس سائر يعيش كما يعيش تتركوه وأن منصبا،
  .الشعب

، وأقرب امللوك إلينا هو امللوك إىل وصل بل باألمراء، خيتص ال وهذا
ن ينتمي إليه فهو  معبد اهللا الذي أبناؤه بني معزول ومسجون والجئ، وكل

  .على األقل خائف
 بني فاخلالف كلهم، الناس ويعلمها حديثة قدمية األسرة بني واخلالفات

ويف تاريخ الدولة السعودية  السنية الدرر يف لمسج تركي بن فيصل أوالد
  .الثانية

 مدة البالد وحكم ،للعهد وليا أبوه جعله العزيز عبد بن سعود امللكو
 حىت وجردمتوه عزلتموه ولكنكم ،ملكا صار بعده مث أبيه، مرض أثناء طويلة

 تدرس الزمن من طويلة مدة التعليمية املناهج وكانت لك،امل لقب من
 من امسه وحمومت لقب، أي بدون) عبد العزيز بن سعود (هكذا الطالب
 السعودية السياسة وفضح مصر، إىل سافر عزله بعد ولكنه وغريها، اجلامعة

 الدفاع وزارة سعود بن حممد ابنه توىل وملا آنذاك،) العرب صوت (إذاعة يف
، فإذا كان هذا هو احلال مع من األسرة من سلفه أولياء من تطهريها إىل عمد

  .واله األب نفسه فما الظن بغريه
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 مسلم أنا "نفسه عن وقال جدا، خيالفكم عبد العزيز بن طالل واألمري
 هيئة قرارات على واعترض طة،، وذكر أن قصور أبيه كانت خمتل"ليربايل
 ينأخرب كما ،اخلزينة يف ما كل أخذ للمالية وزيرا عينوه ملاو علنا، البيعة
 الطائلة، لثروته األوىل النواة الوليد ابنه وكون ،معه العاملني بعض بذلك
 األمراء وعينه احلني، ذلك يف املعارضة صوت القصيم جملة طالل وحرر

 بإلغاء وطالبوا ،أمري لقب عن حىت األمراء هؤالء زلوتنا هلم، رئيسا األحرار
  .لكيةاملَ

 مل وإن كاملة، صفحة عنكم يكتب كان عبد العزيز بن تركي واألمري
 مسجونا، الفاسي صهره كان أيام سيما ال استأجرها، جمانية صفحة يعطوه

 تركي ضد وسيلة كل األمراء بعض واستخدم اململكة، دخول من ممنوعا مث
من آل (الوزير الفالين  أن عن حتدث ،السودان من السحرة حدأ أن حىت

  !املال من كذا مقابل تركي األمري يسحر أن أمره )سعود
 أنه خليفة املسلمني، فإن كان قرشيا فمن الذي اختاره، وادعى الفاسي

  !!وإن كان غري قرشي فليس لدعواه حقيقة
 السياسية فيها لفخيا معلنة آراء له كان عبد العزيز بن سلطان واألمري

 وابنه ،"أنقل إليكم حتيات الشعب السعودي"، وقال ألهل جازان الرمسية
 داخل اخلالفات عن حتدث" احلياة "جريدة مالك سلطان، بن خالد األمري

 الدفاع، وزارة يف املسؤولية توىل وملا ،)الصحراء من مقاتل (كتابه يف األسرة
  .دخان بلج معركة يف معلومة زمية القوات منيت

 طائلة حتت إال بنسبه األسرة بعض يعترف مل سلطان بن بندر وأخوه
  .التهديد

 صحف أو فضائيات مع مقابالت وجيري انشقاقه، يعلن األمراء وبعض
 يتركوا ومل ساخطون، األمراء من وكثري االنشقاق، أسباب فيها يبني ،عاملية

 ذلك ومع املسلمني، مال بيت من مليارات أعطيتموهم أن بعد إال مناصبهم،
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 جرح على للصقة وضعا يكون أن األمر يعدو ال إذ قلوم من الغل يذهب مل
  .غائر

 إال معي يكن ومل وحدك فتعال إيلَّ تأيت أن أردت إذا بعضكم يل وقال
  .املالكة األسرة نفس من فقط واحد

 أوقات يف بالوزارة يقوم وكان ،نايف لألمري نائبا كان أمحد واألمري
  !معدودة أشهرا إال وزيرا يبق مل لكنه بنفسي، أعرفه بعضها ةكثري

، "ياليتك منا"وامللك خالد قال للشاعر عبد الرمحن العشماوي علنا 
  ".فالن حرامي"وقال عن بعض األمراء 

 يكن مل ،مهم سيادي منصب وهو اخلارجية، وزارة اجلبري عادل وولَّيتم
 وكيل جمرد السقاف عمر سياسيال وكان نفسه، امللك إال قبل من يتواله

 أن مع الفيصل، سعود حياة يف املنصب هذا اجلبري عادل توىل وقد للوزارة،
 وإقامته) سي دي واشنطن (أهل هلجة على باالجنليزية ورطانته اجلبري مظهر

 بالكفار، وتشبهه األمريكية احلياة بطريقة تأثره عن تنبئ بأمريكا الطويلة
 لدينا، املقبول النموذج هو فهذا وزيرا يكون أن أراد من: يقول احلال ولسان
  .يرضونه ال األمراء من وكثري

وقد أمرمتوه خبلع السترة والبنطال ولبس البشت والعقال، أفال تامرونه 
" محاس"بأن خيلع الفكر الغريب ويتربأ من حياته السابقة، أم أن قوله إن 

  منظمة إرهابية سياسة عامة؟
 عزلتموه مث والده، أيام للديوان رئيسا كان فهد بن زعبد العزي واألمري

 بعد اهللا عبد بن متعب األمري عزلتم كما!  وأشيع أنه قتلوالده وفاة بعد
  .، أما عبد العزيز بن عبد اهللا فقد طلب اللجوء يف باريسأبيه موت

 ومشاكلكم البالد مشاكل عن االنترنت يف كتب األمراء وبعض
 داخل كان من غري يعرفها ال خاصة أسرار نع كتب وبعضهم الداخلية،

  .، إن مل يكونوا جمموعة من األمراءاألسرة
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مها جمموعة من ) العهد اجلديد(أو ) جمتهد( القراء يقول إن وبعض
  .األسرة، واهللا أعلم

 خالد كاألمري األسرة داخل من حىت الدولة لسياسة املخالفون كثر وقد
، وممن حدثين عن اخلالف سعود آل نالعبيكا عبد احملسن والشيخ سعود آل

لسراة الليل حتف (جيري صاحب كتاب داخل األسرة الشيخ عبد العزيز التو
، وهو شخصية معروفة وله عالقة وطيدة بامللك عبد اهللا، وهو والد )الصباح

 .خالد التوجيري
 وقد ،عبد العزيز بن نواف األمري العائلة لبقية خمالف رأي له كان وممن

أو يرأس جمموعة من األمراء لذلك ) جمتهد (باسم يكتب الذي وه إنه قيل
 ذلك ومن الصريح بامسه كتابات وله ،توقعاته كلها تصدق واهللا أعلم

 جملة أسست اليت) العربية اجلزيرة بنت مسرية (املدعوة ملؤلفات مقدماته
 ال فكرا له أن على تدل هلا ومقدماته ،، وهي أخت عدنان خاشقجيالشرقية

 دعاة أو) املفسدين (سعود آل العبيكان عبد احملسن الشيخ مساهم عمن فخيتل
  .التغريب

اليت  تواملشكال األزمات عن احلديث مههم جعلوا  من األسرةوكثريون
  .تتعرض هلا الدولة

مث إن اخلالف اليوم أصبح علينا مشهوراً وأنا أخشى أن يكون مصري 
وأصبح املألوف حملياً ودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة كمصري الدولة السع

 أن تقوم السلطات باختطاف أحد أو حرف وجهة الطائرة، وهذا عاملياًو
آخر يؤكد قصة اختطاف ناصر السعيد وحماولة اختطاف بن الدن، ومن 

لطان بن تركي بن عبد العزيز، والعرض املختطفني من األسرة األمري س
الرابح فيه خاسر، وهو يفقد التارخيي للخالف يطول، وهو كله شر، و

  .الشعب الثقة يف اجلميع
 يتأثر كان امللوك بعض أن -صادق وهو- عبد احملسن الشيخ ذكر وقد
 منها ،نوعان العلمانية أن عليه خفي الشيخ وأظن ،باإلسالم ويفتخر ،مبواعظه



 

 

٢٨٤٠ 

 وحب ،وأهله الدين حب (األمران جيتمع أن غرابة وال ، الدينيعادي ال نوع
 من للمطاوعة املتروك القسم يف يدخل الدين حب فإن ،)وأهله التغريب

 يف خاصة البالغ أثرها هلا السلفية عبد الوهاب بن حممد الشيخ ودعوة ر،واألم
  .والرقائق باملواعظ التأثر البقايا ومن مشهودة، وبقاياها جند،

 وإن مبخدوع ليس فهو خمدوع، )فالنا( أن الظن يف همع اختلف وأنا
 فالقضية احنسار يف مفهوم ال إله إال اهللا تصرف، كل عاقبة لميع ال كان

 له تنقيص خمدوع بأنه واامه ،وحقيقة الدين وليس خدعة كما يظن فضيلته
 طاعة ال احملسن عبد الشيخ طاعة عليه الواجب وكان قدره، من وحط

z yx w v u } (: صاحل نبيه عن يقول تعاىل واهللا املفسدين،
 وأخرب ،]١٥٢-١٥٠:الشعراء[ )| {~ � ¡ ¢ £ ¤

 :فقال -عددهم كان مهما- عظيم تأثري هلم املفسدين هؤالء أن سبحانه
)V U T S R Q P O N M( ]٤٨:النمل[، 

  .البناء من أسهل واهلدم
 .عليه يفوت هذا مثل أظن وال ،اهللا لكتاب حافظٌ والشيخ

© ( احلق أمام غثاء ولكنهم األرض، أهل أكثر هم العصاة أن على
³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª( ]عليه نبه ما وهذا ،]١١٦:األنعام 

  .الفتاوى جمموع يف اإلسالم شيخ
 واهللا والوزارات، الديوان من وطردهم املفسدين استئصال هو والواجب

 خمرجا، له جيعل يتقه ومن واتقاه، له أخلص من كل يعني أن ضمن تعاىل
 وحده الشيخ وليس ه،ويؤيد ينصره اهللا ولكن واحدا، قومه يف يبعث والنيب

 أن والغريب املفسدون، هم فالشاذ والشعب، العلماء فمعه اإلصالح يف
 اإلصالح، أهل سكت إذا خلقه يف اهللا سنة وتلك األيام، مع إفسادا يزدادوا
، وملا قضى هارون الرشيد على اخلب خيدعه ال ولكن ،خبا ليس واملؤمن

  !الربامكة مل يذهب ملك بين العباس



 

 

٢٨٤١ 

 العدل وزير اصطحب ملاذا ،خريا اهللا جزاه الشيخ فضيلة لأسأ وأنا
 تركيا إىل رحلته كانت لو ذلك سيفعل كان وهل ألمريكا؟ رحلته يف النساء
 شواهد هذا لعمله أليس القيادة؟ أنف رغم يصطحبهم أن يعقل وهل مثال؟
 قال اليت الالإنسانية احلياة من جزءا احلجاب أليس بعد؟ ومن قبل من كثرية

 يقولوا إن الرافضة إخوة لنا؟ أمل منصبه؟ يف ظل ولكنه قبل من بعضهم نهاع
  .الباليا من ذلك مثالوأ

 فهل ،خدعة كانالشيخ  ذكر اليت اإلعالمية اللجنة بقاء أن فرض وعلى
 ما يكتب أن احلمد لتركي السماح وهل أيضا، خدعة اجلبري عادل تعيني
 ،بالرياض امللكية لقصورا يف العمري عثمان سكانإ وهل خدعة؟ يشاء

 من التحذير العلم أهل على الواجب أن أم خدعة؟ بياض على شيكا وإعطاؤه
 من فضيلته يرى وماذا، وبيان حقيقة اإلسالم الرباين املتبع؟ املنهج هذا خطر
 غريه؟ خيدعه من حيكمهم أن للمسلمني جيوز وهل اخلدع؟ كثرت إذ حلٍ

  فضيلتكم؟ مثل نبهه إذا يفيق أو خداعه؟ ميكن ال من وغريها األسرة يف أليس
 قال ملا كان مما أكثر اآلن وهو يوم، بعد يوما يزداد الفساد أن والواقع

 أو ،وبياه اهللا فحياه يزورين أن فضيلته من وأرجو ،قال ما احملسن عبد الشيخ
 خري وهو والعدل، احلق إال غاية يل فليس.  الزيارةيستطع مل إن إيل يكتب

 ما أقول أن وأستطيع ماء، فمي يف ليس احلمد وهللا وأنا ذلك،ب خيربين من
 وعلمت فضيلته، عنه يعجز ما فعلت ورمبا ،وحده اهللا إال أخشى وال أعلم،
  .علما به حيط مل ما بعض

- بالكتابة أو مباشرةً ،اإلسرار جمرد أن على يدل الشيخ كالم أن على
 . ملن مل يقبل النصحقباحل التصريح جيب بل جيدي ال -املرجئة يقول كما

 الديوان يف مستشارا وكان ،سعود آل من هو بل نكرة ليس والشيخ
 العمري وعثمان احلمد تركي من وعائليا عقديا أقرب وهو وزير، مبرتبة امللكي

 وكل العام، والصاحل واإلصالح للخري دعوته هو وفصله قاله وما وغريمها،



 

 

٢٨٤٢ 

 مثل مساعد بن عبد مطوع العبيكان الشيخ لكن ،ذلك على يدل كالمه
  . هلم دائرة حمدودةيكون أن املطاوعة وعادة العزيز، وخالد اجلبري،

 يف التعليم وزارة من النساء دخل ما اهللا حفظه الشيخ تساءللقد 
 العلماء كبار هيئة يف عضو هو الذي العدل وزير اصطحبهن حيث ،القضاء

  ؟"أمريكا إىل
 ،باحلكم لإلطاحة خيططون -الفساد أهل أي- أم أستبعد ال أنا :وقال

  ".احلكم نظام قلب "يريدون أم وصرح
 ذلك فضيلته قال وقد السكوت؟ مىت وإىل األجالء املشايخ نتظري فماذا

  صاغية؟ أذانا جيد لعله وكرره
 اللجنة عن  فضيلتهوحتدث، قاضية املرأة تكون أن يريدون هم: وقال
 إن وقال هلا، ملكيا أمرا استصدروا يناملفسد وأن ،اإلعالم بوزارة اإلعالمية

 أنه فضيلته وبني ملكية مبراسيم صدرت اليت واألنظمة للشرع خمالف ذلك
 السموم (عن وحتدث. ذلك يف معه وحنن اللجنة، هذه على ويعترض اعترض

  .وصدق) احلق يقول من على املفسدون يشنها اليت واهلجمات واالفتراءات
 اإلعالمية القضايا يف النظر من القضاة مينعون أم عن وحتدث
 من هذا وأن رفعها؟ قضية يف القضاء ينظر مل هو أنه وذكر والصحفية،

  .للملك التغريب أهل خداع
  !!خمدوع بأنه للملك العذر ويلتمس

 والصغار والكبار والعلماء الشعب "معناه ما عبد اهللا امللك عن وينقل
  :نتساءل أن لنا حيق وحنن ،"متدينون كلهم

 الديوان من فَصله ملاذا ولكن كالمه، يسمع ال امللك: قال حني دقص
  . مبشورته؟ العمل دون مستشارا يبقى أن ميكن أنه مع

 امللك أن وهب ،)قال كما (عليه الدخول من منعه امللك أن يكفي أال
 املفسدون يدبره ما نعلم وحنن خمدوعني، حنن نظل مىت فإىل فعال خمدوع

 السجن؟ يف املصلحون يودع بينما املفسدون هؤالء يولَّى وكيف ويريدونه؟



 

 

٢٨٤٣ 

 مع أن أهل الدين حاهلم كما قال األقل؟ على بينهم يساوون ال وملاذا
  :الشاعر

  أنا أرضى بنظرة من بعيد  ليس يف العاملني أقنع مين
 ذلك بدأوا وقد ،قاضية املرأة جيعلون سوف سكتنا إذا أننا أشك ولست

 ومستشارة حمامية عينوها وقد أحد، أي يطبقها أن ميكن مدونات بإصدار
 اهيعينو أن املانع فما أمن ضابطة عينوها من بعض أعرف وأنا ،قانونية
  قاضية؟

 امللك يقوهلا عبارات يفرغون املفسدين أن العبيكان الشيخ وذكر
  املعىن؟ من" شرعية قراراتنا كل "كعبارة الشرعية األنظمة يف وتصدر

  .حساس أمر يف احلديث أراد إذا خاصة املذيع قاطعه ما وكثريا
  .واهللا وصدق ،"أفعاال بل وعودا نريد ال" الشيخ وقال
 وأقسم ،"تنفيذ بال سنوات وتبقى الوعود يكررون الوزراء إن" وقال

 ،"أنفسنا عن نعلم مما أكثر عنا يعلمون اململكة خارج الناس أن" الشيخ
  .هلم زياراته خالل وعرفه شاهده ما وذلك

 وأن ،)مثاال لذلك وضرب (امللك حيب يعد مل الشعب إن: وقال
 .استشرى قد الفساد

 بعض أنوذكر  الدولة، يف واملسؤولني الوزراء بعض العبيكان وهاجم
 بقول مكتفيا امسه يذكر وال يكتب وبعضهم مستعار، باسم يكتب األمراء

  .ذلك حنو أو) املالكة األسرة من واحد(
  األمور ومل يعد خافيا على ذي لبة اتضحتوبعد التصرفات األخري

  .ماذا يريد املفسدون من األسرة وغريها
 الصريح؟ الكالم ويتركون بالظن االام إىل الناس بعض يلجأ فلماذا

 الفضائية احملطات بعضبل  ،الوحيد ماملتهِ هو احملسن عبد الشيخ وليس
 جيعلوا ال لماذاف يكرهها؟ ومن األسرة من ميلكها من الناس يعلم املفسدة
  املسلمني؟ مال من ميولوا وكيف يغلقوا؟ أو إسالمية



 

 

٢٨٤٤ 

  أليس فسادها أكرب فساد؟
 أدري، لست املعارضني أو الناصحني ركب إىل الشيخ انضم وهكذا

  !قبول لكالمه ليس أصويل متطرف ولكنه
 خطأ به كان إن ولينبهين ،رأيي عن أعرب أن الشيخ فضيلة يل وليسمح

  :اعتذاره عن سيما ال
 الذنب من أقبح هو إذ عندي مقبول غري خمدوع امللك بأن اعتذارك .١

 .نفسه
 نظام قلب يريدون املفسدين وأن خمدوع أنه له تبني مل أنك يعين أنه .٢

  .قلت كما احلكم
 يريد ما معرفة يف كاف وبيانك ،مرتني جحر من يلدغ ال املؤمن أن .٣

  .املفسدون
 الشيخ فقد وعظ موعظتهم، تنفع ملو وعظوا وبعدك قبلك الواعظني أن .٤

 وما املنكرات قضايا لبحث دوريا به نلتقي كنا الذي باز، بن عبد العزيز
 حدثين الذي قعود بن عبد اهللا الشيخوعظ و الدعوة، أمور من يستجد

 عبد الرمحن الشيخ وكذا استقالته، قدم يئس وملا أنكر، ما بعض عن
 إىل املباشر الوعظ أسلوب يرغ زيد أبو بكر الشيخ أن كما الفريان،
  .كثري وأمثاهلم الفتاوى، إصدار أسلوب

 عن قال الذي فعالً، املخدوعني املشائخ بأحد يذكرين هذا قولك أن .٥
  ).يدري ما امللك أكيد (األقصى للمسجد اليهود احتالل

  أعظم فاملصيبة تدري كنت وإن مصيبة فتلك تدري ال كنت إذا
  :ذلك فقالوقد أخذ عبد اهللا الربدوين 

  وأفظع منه أن تدري   فظيع جهل ما جيري
  .نصح ملا فصلوه الذي الوحيد لست أنك .٦
  .يعلم مما كثريا بين قد الناصحة البطانة بعض أن .٧
  .، وكتبه وصرح به للناسبنفسه ذلك قال بل راض غري األسرة بعض أن .٨



 

 

٢٨٤٥ 

 املنهج على سار من وبعده قبله كان فقد الوحيد، ليس ذكرت الذي أن .٩
 السلف أحد قال وقد واحد، املنهج ولكن ختتلف فالشخصيات ،نفسه

 سعود أن تعلم وأنت ،)فيه ينفق ما إليه جيلب كالسوق السلطان (الصاحل
  !.البطانة من مثال القحطاين

 للناس ذلك خيرج وأن ،وصراحة جرأة أكثر يكون أن لفضيلتكم ينبغي .١٠
 1 2 3( ذكر كما الكعكة يأكلون الذين على احلجة ويقيم

  .، والواجب هو نصح احلكام فعسى ولعل]١٦٤:األعراف[ )4 5
 أجدى، ذلك كان فرمبا ،غريها جترب وأن وسيلتك تغيري عليك أن .١١

  . وجنح غريها جرب نصيحته رفضوا ملا عبد السالمبن  الدين عز فالشيخ
 هو املخدوعف القرار؟ أصحاب بقية فأين خمدوع أحدا أن قدرنا لو أننا .١٢

  . مثلي ومثلكيقال ملا قاملصد السماع
 الراشد، عبد الرمحن وإكرام العمري عثمان أفعاهلم مع اخلدعة من وليس

 ضمن اآلثار وإدراج عكاظ، سوق وإحياء احمللية، لالنتخابات النساء وترشيح
 سجناء واعتقال ،الربا قراركإ منه أشد هو ما بل ذلك، وأمثال العاملي التراث
  !لك كله خمدوعون، إذ ال يعقل أن يفعل ذالرأي
° ± ² ( ذلك ومع للضرار مسجدا اختذ الناس بعض أن .١٣

¹ ¸ ¶ µ  ́  الشرعيني القضاة عمن إن بل ،]٤:املنافقون[ )³
 تكون أن وقبل املخدوع يتوىل أن قبل كان البنوك قضايا يف النظر من

  .مستشارا
 خنني، بن راشد كالشيخ العلماء كبار هيئة أعضاء بعض أعفوا أم .١٤

عبد  الشيخ قابلت ولكين راشد الشيخ أقابل ومل قعود بن عبد اهللا والشيخ
 اهللا شاء إن نذكر وسوف استقاليت قدمت أنا: يل وقال قعود، بن اهللا

  .آتية فقرة يف املفصولني بعض
 .مفسدا وال بطانة فيها يستشري وال ذكرت من يرجتلها اآلراء بعض أن .١٥



 

 

٢٨٤٦ 

 له اعتذروا ،شقيقال السعودي الشعب وقال فصلك من أخطأ ملا أنه .١٦
  ؟قرار زلة فصلك كان فهل لسان زلة ذلك بأن

 هو الذي أصله إىل ويرجع بالصواب، خيطئ أن البد املخدوع أن .١٧
 األمور هذه مثل يف خيطئون ال القوم أن واملالحظ والوضوح، الصدق
  .قط وزيرا يعينوه أو هلم خمالفًا يصطحبوا فلم اخلطرة

  . ألحد ينخدعون ال ،كثريين دهاة -أدرى وأنت- األسرة يف أن .١٨
 غري كثرية أعذارا ذكر كتابه يف تعاىل واهللا ،صحيحا عذر كل ليس أنه .١٩

 ،]٣:الزمر [) ` f e d c b a( قالوا الذين كعذر ،مقبولة
 قال من وكعذر ]١٨:يونس [)| { ~( :قالوا الذين وعذر

 )O N M L( القائلني وعذر ،]٤٩:التوبة[ )5 6 7 8(
 وكذلك ،]٦٥:التوبة[ )Y X W V(قالوا والذين ،]٨١:التوبة[

̂ _( قال من   .ذلك وغري ]٦٢:النساء[ )] \ [ 
 يف ولكن وتنصح، تبني مل كونك يف ليست احلقيقية مشكلتك أن .٢٠

 على وتسري ،زوجتك وحتجب ،ملتحٍ أنك إذ عندهم، متطرفًا كونك
ائس  وال ترضى ببناء كنالرافضة تكره وأنت ،واجلماعة السنة أهل مذهب

 وال متطرفني ليسوا أم بأفواههم يعلنون وهم ،إخل ..يف جزيرة العرب
 .وهذا هذا يلتقي فكيف طائفيني وال مذهبيني

بالتدخل فيما ال ! وأنت فيما يبدو جتاوزت حدود الوعظ واإلرشاد
 !يعنيك كما يعتقدون

 شيعي وهو تعرف، الذي العلوي حسن يفصلوا ومل كوفصل وأنت
 فعينوه الرياض إىل جاء مث سنة،) ١٥ (حسني صدام عند عمل علماين

  .تعلم كما بالديوان مستشارا
 سائرون وهم والسنة، الكتاب به أمر الذي العدل إىل تدعوهم وأنت

  .يلتقيان وال خلفان سياسة على



 

 

٢٨٤٧ 

  من يسمونهكل مع دأم فذلك يفصلوك، أن استغرب مل ولذلك
 الصليفيح محد والشيخ ،جربين بن عبد اهللا الشيخ قبلك فصلوا فقد أصويل،

 عالن، على يثين أو فالن، منهج على أنه يبلغهم من وفصلوا معهم، ومن
 وافق فيما عليه أثىن ورمبا ،كاذبة التهمة كانت ورمبا حماكمة، أو يقني بدون

 اخلطابة من احلرمني أئمة بعض منعوا كما العدل، من وهذا والسنة الكتاب
 االختالط استنكروا ملا منها، العلماء كبار ئةهي أعضاء بعض فصلوا إم بل
 موظفون حنن (العلماء كبار هيئة أعضاء بعض قال وقد ،اجلامعات بعض يف
  ).مثلنا تكونوا فال

 بل شيء، يف ذلك ينفع فلم لديهم وتوسط قابلهم املشايخ وبعض
 خالفهم لكنه عليهم، مثنيا هلم مؤيدا رهعم طول كان من واسجن فصلوا أو

  .رأيهم هو ذلك أن طاملا ،واحدة مرة الرأي
وال - للسنة اهللا هداه الذي املؤيد حسني الفاضل الشيخ أن وعندي

 ،الرأي مستقل يريدون ال القوم ولكن العلوي حسن من هلم خري -أعرفه أنا
 مع قرابة عالقة وتربطه الشيعة أعالم من بكثري شخصية عالقة للمؤيد أن مع
 الكبار الشيعة علماء شهد وقد احلكيم، آل عم مصاهرة وعالقة ،الصدر آل

 لكنهم ،عندهم املطلق االجتهاد درجة وبلغ شاب، وهو وعبقريته بنبوغه
 عن  سالم بن اهللا عبد قال كما ت قوم فهم ،تسننه بعد عليه انقلبوا
  . اليهود

 يدي بني مسؤولون هم نعم شيء، كل السوء بطانة حتميل يصح ال .٢١
 العاقل احلاكم ولكن ، وعلموه من الضاللاكماحل به غشوا عما اهللا

 .املفسدين أقوال وينبذ خيتار،
 وأنت فيها، تناقض ال اليت واجلماعة السنة أهل عقيدة هو والصحيح

 فأطاعوه، كالمك عكس قال وغريك ،يطيعوك مل لكن فصدقت، نصحت
 وما طاعة هو ما الواحد اإلنسان يف جيتمع العقيدة هذه  أنه مبوجبوحسب

 الكتاب من كثرية أدلة هذا وعلى ،إميان هو وما كفر هو ما بل معصية هو



 

 

٢٨٤٨ 

 اهللا حيب ولكنه اخلمر، يشرب كان الذي الرجل حديث ومنها والسنة،
 الكتاب ببعض يؤمنون أم اليهود عن أخرب تعاىل أنه منه وأعظم ،ورسوله

 نرى كما إخراجهم، عليهم حمرم وهو األسرى ويفادون ببعض، ويكفرون
 بن وحاطب حمرم، نفسه السجن أن مع واخللوة بالزيارة يسمحون إذ ومالي
 قال العلماء بعض أن حىت املشركني كاتب ذلك ومع بدرا شهد بلتعة أيب

 القول يصح وال ، النيب على جس فقد وإال بدرا؛ شهوده تكفريه من املانع
 لعقيدةا هذه حسب وللقلب األمران، جيتمع قد بل ،خمدوع حاطبا بأن

  .غلب البطانتني أو املادتني ألي وهو بطانتان حاكم ولكل ،مادتان
 ،واملرجئة اخلوارج عقيدة فهي هذان فيها جيتمع ال اليت العقيدة أما

 وال يتجزأ وال ،كله يبقى أو كله يذهب أن إما الفرقتني عند اإلميان حيث
 مياناإل كتاب إىل يرجع أن قارئ ألي ميكن ذلك يف وللتفصيل (يتبعض
  ).الفتاوى جمموع من السابع اجلزء( تيمية ابن اإلسالم لشيخ

 اليت  العبيديةالباطنية ظهرت مث املعتزلة سارت اخلوارج مذهب وعلى
 وقد الفاطمية نفسها وتسمي اإلسالم عن مرتدة فرقة هي بل كفرا أشد هي
  :شاعرهم قال

  دلـوالع التوحيد وديين   أيب وإمامي رسويل جدي
 الشريف، البيت آل من ليسوا إذ كذب فهو رسوله جده كون فأما

 وحده، ينفع ال صحته فرض وعلى األربعة، املذاهب أئمة بذلك كتب كما
 كذلك بقي ليته فنقول املعتزلة قالت كما والعدل التوحيد دينه كون وأما
  .باطنيا يكون أن من أخف فهو

 وليس  الرسول باتباع أمرنا اهللا أن غري فصدق أبيه إمامه كون وأما
 مع وهذا ،]١٠٤:املائدة[ ), - . / 0( نقول فال اآلباء، باتباع
 من فكل أيضا، التاريخ به يشهد ما هو شهادة أعظم هي اليت القرآن شهادة
 كان خان جنكيز منهج على التتار سار وملا مصريه، فهذا بأبيه يقتدي

  .معروف هو ما مصريهم



 

 

٢٨٤٩ 

 املنكر، عن والناهني باملعروف يناآلمر أو الدعاة سلك يف كان من أن .٢٢
 حترير رئيس أو لقناة مديرا أو وزيرا يعينونه ،عقبيه على انقلب مث

  .لترقيته متهيدا لصحيفة
 النساء إمكان يف أليس واملرجئة، املطبلني وأسأل فضيلتك أسأل أنا .٢٣

 حضورهن عن عوضا ،حمارمهن بواسطة أو ،اإلنترنت عرب رأيهن إبداء
 .فضيلتك؟ أشار كما آخر أمرا يريدون أم الشورى؟ لسجم إىل كاشفات

 التعاون جملس يف عضوا لتكون املغرب يدعو من خمدوعا يكون كيف .٢٤
 حتضرها اخلليج دورة وأن اخلليج، على ميناء للعراق أن علمه مع اخلليجي
 أن على الدائم إصراره عن فضال العضوية، هلذه العراق يدعو وال العراق
  تدخل؟ ال اليمن

 من وحتذيرهم نصحهم الواجب وإمنا ،خمدوعني ليسوا القوم أن احلقيقةف
 زين قد اهللا أن فاعلم أبوا فإن للحق يهديهم أن اهللا وادع واملفسدين، اإلفساد

له أسبابه وال راد ملا قضى، وأن  وأنه إذا قضى أمرا هيأ !!عملهم أمة لكل
 يتحركون إال إذا أكثر الناس إمنا يهمهم استمرار العلف أو شيء منه، وال

  .مسه أحد
عن االحنراف  املرجئة اعتذار يشبه ،خمدوع فالنا بأن اعتذاركم أليس .٢٥

 من التقصري وأن منها، بد ال البشرية األخطاء بأنه جمرد أخطاء، وأن
 اإلنسان؟ طبيعة

 املنكرات زادت هل ،أعلم وأنت ،نظرك يف املخدوع ذلك موت بعد .٢٦
 أيضا؟ اخلداع استمر فهل ادتز أا اجلواب كان فإن نقصت؟ أم

 يف اهلوميل حممد األستاذ قاله مما قريب كالمك ،احملسن عبد أخي .٢٧
 األستاذ أن إال ،)صحويون ال فهديون (بعنوان" الثقافية اجلزيرة "جريدة
 الثوابت، وضد الصحوة ضد العمل يتعمدون الليرباليني بأن صرح اهلوميل

 يف ،األمحر الليربايل بالتدخل أفعاهلم ويصف ،الثقافة الختطاف ويعملون
 !والدم للثورة سعيهم إىل اإلشارة



 

 

٢٨٥٠ 

 على وافقوه العلماء إن: اإلعالم يردده له كالم يف طردك الذي يقول .٢٨
  خمدوعون؟ أم خمادعون العلماء فهل أوامره

عنون يف اهلواء، اقرأوا كالم تام أقول ملن حياربون األوهام ويطويف اخل
ته؟ وانظروا إىل أقواله وزنوها أسرته؟ وما رتبن الشيخ كامال، واعلموا م

  .بامليزان الذي أعطاه اهللا لإلنسان، وال تطغوا يف امليزان
 كل يفسر ال ولكنه ،مطلقا أنكره أو اخلداع أنفي ال أنا أقول أخريا

 األعذار له نلتمس أم مذنب أهو الناس من فالن بشأن واالختالف شيء،
 6 7 8 9 (: جيل أكرم عن قال ىلتعا اهللا فإن فيه، حرج وال قدمي

 مؤمنا، أراه إين رجل عن  النيب حبضرة رجل وقال ،]٨٨:النساء[ ):
 اهللا رمحه حجر البن" التهذيب ذيب "كتاب ويف ،)مسلما أو) : فقال
 رجل عن املعتربين والتعديل اجلرح أئمة أحد يقول فقد ،لذلك كثرية مناذج

  .ضعيف هو آخر إمام ويقول ثقة، هو
  !!.عقيدته يف اموه ،يعلم مما كذا الناس أحد قال فإذا اآلن أما
 :العظيم واحلنث القدمي امليثاق -

 عبد الوهاب بن حممد الشيخ ادد اإلمام بني حدث ما فهو امليثاق أما
 بعيدا الصحراء قلب يف فهناك اهللا، رمحه سعود بن حممد األمري وبني اهللا رمحه
 والسيف، والقلم واحلديد، الكتاب تعاقد اسطنبول، يف املركزية السلطة عن
 وقامت الصاحل، السلف منهج على الدين وإقامة التوحيد إىل الدعوة على
 اإلصالح جتارب من جتربة وهو متساندين، عمودين على التوحيد دولة

  .وحياد بعمق دراستها جيب اليت املتنوعة والتجديد
 ما أسوأ فإن حاهلما، على ودانالعم يظل أن اهللا سنة غري من كان وملا

يارمها هو توقعييار وسبب معا، احيث الدنيا إىل الركون  هودائما اال 
 لشهوة العبودية ذل يف احلاكم ويقع السالطني، عن االستغناء عزة العامل يفقد

 للجدلية كثرية مناذج التاريخ ويف املستقل، سببه لكليهما إن مث السلطة،



 

 

٢٨٥١ 

 العامل كان فكلما ، عند افتراق القرآن والسلطانواألمراء اءالعلم بني الدائمة
 وأقوى أدهى احلاكم كان وكلما أظهر، احلق استعالء كان وأقوى أتقى
  .أغلب الباطل صولة كانت عامل، بدون

 بوفاء مرتبط الكيان بقاء أن هو التجربة هذه يف الضعف عنصر إن
 التارخيية لتجاربا دلت كما ،مضمون غري أمر وهو للقرآن، السلطان
 السلطان يتخلق أن أي التقاسم، وليس التوحد هو األصل ألن الكثرية،
 بقاء شرط كان وإذا والسلطان، احلديد يف وامليزان الكتاب ويتجسد بالقرآن

 وسنة القوة، يف التكافؤ على يقوم هنا التوازن فإن التوازن، هو العمودين
 على يتسلط عادة احلديد أن ىعل تدل بل التكافؤ، استمرار تأىب احلياة

 إمكان ففي ميسور، الصحيح واملخرج بامليزان، تطيح القوة وأن الكتاب،
 يف التفقه وهو شروطها، بالتزام كاملة الشرعية على يستويل أن احلكم عمود
 أما أصال، الرتاع سبب ينتفي وحينئذ والسنة، الكتاب مبقتضى والعمل الدين،
 احلاكم سلطة من جزء إىل العامل حتول يف يأ ذلك، عكس يف فهي الكارثة

 واحدا عمودا العمودان يصبح األوىل احلالة ففي عنده،" موظفا "يكون بأن
 التوازن خيتل األخرى احلالة ويف التوازن، أشكال ويتحقق شكل من قويا،
  . احلنث العظيم ويقع،معا العمودان فينهار

 العامل حيكمها نيح هي اإلسالمية الدولة أيام أصلح كان هنا ومن
 للشرع، املنقاد احلاكم حيكمها اليت مث عبد العزيز، بن كعمر الفقيه الزاهد

 األقوياء العلماء غياب مع بالدين اجلاهل حيكمها حني هو وأسوأها
 وماليل الكنيسة بابوات مثل املتعصب، الكهنوت عليها يتسلط أو الناصحني،

 خروج فذاك مضطهدين علماءوال طاغوتا احلاكم يكون حني أما الرافضة،
  .اإلسالم عن

 ايار فعند ،أيضا  واقعية قريبةجتربة عن حيدثنا نفسه التاريخ إن
 حتمل أن سلفية دولة استطاعت األوىل، السعودية الدولة بسقوط العمودين

 دولة وهي الشرعية، حيث من كليا ولكن اجلغرافيا، حيث من جزئيا الراية



 

 

٢٨٥٢ 

 الذي الرجل هذا ، اليزيديجمثِّل بن علي العادل العامل حكمها اليت عائض آل
 املنهج على بالسري نفسه على العهد أخذ لكنه اخللق من أحدا يعاهد مل

ي ألنه سار على السلفية نفسها، واستطاع  وقد لقبه بعضهم بالنجدالقومي،
 السعودية الدولة إمكان يف كان إنه نقول هنا ومن باشا،الأن يهزم جيوش 

 خيانة ذلك يكون أن دون العامل احلاكم لألمة خترج أن الثالثة أو الثانية
 ما الدين يف يتفقهوا أن األمراء على فماذا توثيق، أميا له توثيق ذاك بل للعهد،
 سالك والدرب مطروق والطريق السيما به؟ إال شرعيتهم تقوم ال دامت

 اجبوو عقال ممكن هو ما إمكان على واقعي دليل وهذا ؟والتجربة قريبة
  .حاكم كل يف شرعا

 الشرعي العلم كليات يف وال فقيه، األمراء بني ليس سنوات مرت لقد
!  والشهادات غربية، وإن وجد فهو قليل ال يكاد يذكرأمري وحلقاته

  !والتخصصات غري شرعية
 احلقيقة، هذه يعلم األمراء ببقية مقارنة الشريعة دارسي نسبة يعلم ومن

 طلبة من واحد فيهم ليس إذ األمثلة، أوضح هم دولةال يف املتنفذون واألمراء
  !!الشرعي العلم

  :أمرين أحد إال هلذا تفسري وال
  .)العلماء (اآلخر العمود على العلم يف باعتمادهم إما -١
  .به اهتمامهم وقلة الشرعي العلم عن إعراضهم وإما -٢

 شريوني ما وتنفيذ عنهم والتلقي العلماء إعزاز هو األول األمر ومقتضى
  واحلال؟ الواقع عليه يدل فأيهما معروف، اآلخر األمر ومقتضى به،

 يف احلقوق كلية وخريج اململكة يف الشريعة كلية خريج بني مقارنة إن
  :لذلك صورة تعطينا سنة ٤٠ قبل السعوديني من مصر

 يف مستشاراً يعني واآلخر املتوسطة، املرحلة يف مدرساً يوظف فاألول
 التوجه على داللته ذلك ويف منصب، أي يف أو وزيرا أو الوزراء جملس

  العلمانية؟ حنو اجلنوح أي الدنيوية، بالدعوة الدينية الشريعة الستبدال



 

 

٢٨٥٣ 

 وحيول األمة، بيضة يكسر الذي البشع الغول هي العلمانية كانت وإذا
 بلد يف وهنا اخلاص، ولوا املتميز أسلوا بلد كل يف هلا فإن اجتماعها، دون
 الدين عمود خنر يف سبيلها العلمانية وجدت الدين، ميثاق على شرعيته متقو

، وكان شعار الليرباليني يف هذه به مغررةً اآلخر العمود إىل مستندة وتقليصه،
، وهذا هو ما يريده أهل الكتاب ال سيما )لنحكم أو لنهدم(البالد 

  .األمريكان
 فعل كما الدين على املباشر اخلروج محاقة هنا  العلمانيةترتكب ملو

 بل ،"عبد الناصر"أو : بورقيبة" أو األفغاين" اهللا أمان "أو مثال،" أتاتورك"
 يف هلدمه معاوهلا وجهت مث الدين، ملفهوم التدرجيي التقليص طريق سلكت
 مؤسسات من يسري جزء يف الدين حصر أي الدينية، املؤسسات هدم صورة
، وفسر الليرباليون التاريخ تفسريا كله عموده إلسقاط ممهد أكرب وهو الدولة

، وقال " على الدين لتصل إىل احلكمتإن السعودية تسلق: "ساذجا، وقالوا
 حممد كما عقيدة، وطالب ثالث بتصحيح "السعودية دولة مدنية: "آخر

  ! إبراهيم حسب زعمهعقيدةمساها مثلما صحح حممد 
 عمود على لكن سيبقى، التوحيد كيان إن: اهللا يف بثقة أقولأنا و
 يستطيع، مبا كلٌّ وتثبيته بنائه يف جنتهد أن إال مجعيا علينا وما جديد، متوحد

 أن عليه اخلوف وإمنا يستسلم، أو ينهزم أن التدين أثبت وأقوى من تيارو
  .يتشرذم أو ينخدع
 تعليم رئاسة "مؤسسة دينية رمسية التهمت اليت املعارف وزارة إن
 يقل ال نم املخلصني الرجال من فيها إن بل ، كاملةعلمانية ليست ،"البنات

السياسة التعليمية للسعودية و ،ودعوة عن الدعاة املنكرين للدمج إخالصا
  .صرحية يف أن اإلسالم هو األساس

 فوقي، قرار إىل املعارف يف ودجمها فيها العلمنة مترير احتاج هنا ومن
 األمة، عليه أمجعت تربوي مهين قرار إىل وليس سياسي، تنفيذي أمر إىل أي

 للمملكة، التعليمية السياسة ينتقص إمنا ،العلمانية خيدم حني السياسي والقرار
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 شرعيته وسقطت العظيم، احلنث يف وقع نقضها من اليت السياسة هذه
  .القدمي امليثاق من املستمدة

 مدارس صالحية اهليئات وتقليل تقليص: منها  غري ذلككثرية واألمثلة
 بنوعه اليوم ماملعلّ وعبني ن تقارن أن  ذلكيدلك علىو الكرمي، القرآن حتفيظ

  .وبني واقع الدعوة والبيئة اليوم وبني واقع ذلك قبل عقود ،من قبل
 بال األمور ترك وأن احملال، من احلال دوام أن املسؤولون يعلم أن جيبو
 هنا ومن كلها، األمة ضررها يعم وخيمة، بعواقب ينذر وضمانات ضوابط
 حق ومن حللها، يستطيع مبا يسهم أن منها األمر يهمه من كل على وجب

  .أمورها وتتدبر مصريها تعرف أن األمة هذه
ن أو ي ملحدواوآل الشيخ هم الطرف يف هذا امليثاق وال يصح أن يكون

  . عن العلم بالكرة والبلوتنيمشغول
 ما،تفاق إال املشاكل يزيد ال احلامسة القضايا وتعليق املصري غموض إن

 أو التأجيل طال ومهما املستويات، كل على مجة ملصاعب الباب ويفتح
 مدروسة، غري مرجتلة قرارات اختاذ إىل النهاية يف فسيؤدي التسكني

  .الكارثة حتل ورمبا األزمة فتتضاعف
 والعقد، احلل أهل  مستقل منجملس إنشاء: هو نقترحه الذي والضمان

 أو طوارئ مبجلس أشبه هو بل غريها، أو احلالية ىالشور صفة له يكون ال
 ، والعمل بالكتاب والسنةبالشرع واحملكوم احلاكم لزمت ، متنفذةأزمة خلية

 يف ساويتو الرعية بني بالقسط كمحت أي العطاء، يف الناس بني اويتسو
 النظام تعديل له جتيز اليت الدستورية صالحياته كل لمجلسول العطية،

 وسيأيت بيان كيف .الهتمام بكل قضايا املسلمني، وااحلاكم وتعيني األساسي
  نكون هذا الس وممن يتكون؟

 كقضية الشيشان داخلي، شأن املسلمني قضايا بأن القول جيوز الو
 اليت الدول أو املتحدة لألمم تركها أو راكان وإفريقيا الوسطى وغريها،أو

  .الرتاع حملل رةمستعم كانت
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 ملن املال وبذل وماديا، سياسيا عدمومسا األتراك حمبة دينا وجيب
 متد أن رفضوا الذين حائل كأهل  مع الدولة العثمانية ضد االجنليز،وقف

 عبد اهللا بن حممد حيكمهم وكان ، ويافاالبصرة بني حديد سكة بريطانيا
 األمن من عهده يف كان ملا املهدي أنه جند أهل من كثري ظن الذي الرشيد،
  .والرخاء
 :تماعياالج عقدنا -

 ،"هوبز "يفتريه افتراء وال ،"روسو "ختيله خياال االجتماعي عقدنا ليس
 أئمة شروطها وكتب الراشدون، اخللفاء جرا واقعية شرعية بيعة هو وإمنا

 نبدع أن لنا وآن تيمية، وابن امللك ونظام املاوردي مثل ون،رباملعت اإلسالم
 التفصيالت لنا وترك الكلية اعدالقو إىل أرشدنا سبحانه العليم فاحلكيم وجندد
 االجتماعي العقد حنقق ولكي نسيان، غري منه رمحة والزمان املكان حبسب

 اهللا كتاب من ذلك نستلهم أن علينا الغراء شريعته يف وجاء اهللا أمر كما
 الغربية باملذاهب نكفر وأن الصاحل، السلف عليه كان وما ، رسوله وسنة

 آلية، وال فلسفة ال إليها حاجة يف فلسنا مباشرة، أو نيابية مثال كالدميقراطية
 والنظم، واإلدارة السياسة يف األمم جتارب من اإلفادة إىل حاجة يف حنن وإمنا

، وال نضع قوانني انتخابية بل ضوابط بدينه املستعلي بإميانه املعتز أخذ نأخذها
 وإذا للشورى، والبيعة عقد بني طرفني لكل منهما حقوق وعليه واجبات،

قام اإلمام بواجباته كان أجره عظيما، وإذا مل يقم ا كان إمثه عظيما، 
  !!واإلمامة تكليف وليست جمرد تشريف

والناس هنا إمنا يبايعون على الكتاب والسنة ال على غريها، ومل يبايع 
أحد أبدا على العمل بالدستور أو اتباع النهج الغريب، ومن احليف أن ننظر 

ى احملكوم فقط، دون ما جيب على احلاكم أو العكس، فالعقد إىل ما جيب عل
أصال تباديل وليس من طرف واحد فقط، والشاذ هو الذي يدعونا لغري 

  .ذلك
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وعلى هذا ينبغي أن يكون عقدنا االجتماعي، وينبغي أن نعمل به 
 إال إذا حلت ذكراه، يذكرونهباستمرار، وال نكون مثل الليرباليني الذين ال 

  .د مظاهر شذوذهم عن األمةوهذا أح
بعث اإلسالم من جديد على يد اإلخوان ومثلما خاف الغرب أن ي

 من خاف أن تثور الشعوب على أفكاره فينبعث من جديد، وهكذا خافوا
وهذا اخلوف مع غريه  املسلمني، إىل بقية يسمونه كما العريب الربيع امتداد
 يعلنون الروس جعلو املنطقة عن التخلي يف يبدؤون األمريكان جعل

  .الشام، قبل أن حيل م ما حل يف أفغانستان بالد من االنسحاب
 أن يعلم فالكل إسرائيل، مع مواقفها تراجع الغرب يف الشعوب وجعل

  .تكرههم الشعوب
  :نوعان العريب والربيع

 قامت اليت الثورات خالل من سخطه، عن عرب متضجر ثائر  ربيع-١
  .الدول من كثري يف

 مل إن ما، يوما ينفجر وسوف القدور، كغلي يغلي غاضب ع ربي-٢
  .املوافقة وليس الكتمان على يدل وصمته األوضاع، تتحسن

 يفرض الذي وهو بنوعيه، يبالعر الربيع وراء الديين األثر يعلم والغرب
 اختار أنه أي اإلسالم، هو عنها البديل أن ويصرح املتسلطة املستبدة األنظمة

  .الشرين عنده أهونبتأييد األنظمة 
والشعب هنا صابر خائف، وهو مل يطالب حبقوقه إذ خيدره علماء 
السوء ودعاة السوء، وإعالم السوء بأن املطالبة باحلق خروج على ويل األمر، 
ومن مداخل الشيطان وأوليائه نشر الفساد يف هذه البالد حبجة أننا الدولة 

االختالط، وكذا، ورمبا كان ذلك الوحيدة يف العامل اليت حترم دور السينما و
 فيها احلرمان الشريفان،  اليت أيضا الدولة الوحيدة يف العاملناصحيحا، ولكن

، وهي وحدها اليت وفيها نزل القرآن وفيها بعث اهللا نبيه الكرمي حممدا 
  تقول إن دستورها القرآن، فكيف نفخر على غرينا ونقلدهم يف آن؟
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 مما هو بل ،يعاب مما املادية وضاعاأل وحتسني املشروعات طلب ليس
 ،بذلك اخلطاب بن عمر الشام أهل طالب وقد اهللا، طاعة على به يستعان

 نفسه عمركتب و ،قيس بن األحنف لسان على البصرة أهل به طالب كما
 اإلنفاق يف داخل وذلك ،الرمادة عام املدينة أهل امداد طالبا مصر أهل إىل

 بني عليه امع )الوقف( ذلك ومثل ،كثريا اإلنفاق يف الواردين والصدقة
 موظفا، أبوه كان وإن ،اإلسالم يف مولود لكل فرض وعمر املسلمني،
  .يعمل حىت عاطل كل ويعطي ،إعانة مولود لكل يفرض اليوم والغرب
 من سواء ،منتقدوكم عنكم يقوله ما بأنفسكم تتابعوا أن أنصحكم -
 تنظروا وال ،العيوب إصالح عليها يكون اليت ةآاملر همف غريهم، أو املواطنني

  .بالعلم يتمسحون ممن كانوا ولو ،واملطبلني والغشاشني املداحني لكالم
 ،املنافقون يزعم كما األمن تعكري أو الفتنة يريدون ال اإلصالح ودعاة

 ،احلرب وإيقاد ،الفنت إثارة وحديثا قدميا دأم من مع التطبيع هي الفتنة وإمنا
 واملناطق القبائل بني اجلاهلية النعرات وإحياء ،الفتنة طريف لكال السالح وبيع

 قامت لو(و ،"حيميها رب للقدس" يقول من قول لكم الغش ومن ،واألقاليم
 اليهود، جهاد ميكن ال أنه أي )العربية الدول مثل فستكون فلسطينية دولة

 والسياسة عربيةال املبادرة على اعتراض هو الفلسطينية الدولة قيام بعدم وقوله
  .أعلم وأنتم ،كلها السعودية
 ،)٢٠٣٠ رؤية( من والفساد الفتنة دعاة يتسلل أن واحذروا -

 النساء كدخول ،بالرؤية اهل عالقة ال فيما حىت ملآرم ا ويتذرعون
  .، ومسابقات البلوتاملاجنة واحلفالت للمالعب
 غالء بدل  فقطالعام القطاع موظفي بإعطاء أنصحكمال  وأنا -
 للموظفني سنة كل العالوة اعطاء يف باالستمرار أنصحكم بل ،معيشة

 عمل ال من منهما وأوىل ،أيضا اخلاص القطاع موظفي وإعطاء ،واملتقاعدين
  .الغربية الدول تفعل كما له
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 -منهم وأنا- الناس كان كما ،القوم بكبار مرتبطة اخلدمات جتعلوا وال
 وإذا ،تصل سوف اخلدمات ألن شروا استبالكبار أحد احلي يف سكن إذا

، وكنت أقول ألبنائي إذا صرخوا اصربوا فإن فورا سيعود منها شيء انقطع
  !فالناً سوف يعيد اخلدمة

Ì Ë ( :يقول تعاىل واهللا سيما ال ،لغرينا خرينا يكون أن يصح وال -
Ñ Ð Ï Î Í( ]الكرمي ورسوله ،]٢١٥:البقرة  يقول )ابدأ 

 أن يصح ال كما ،)أدناك أدناك مث وأخاك، وأباك مكأ(: ويقول ،)تعول مبن
 فوق أخذه له الشكر ويكون ،يشاء ملن ويقرضه الدويل صندوق منا يأخذ

  .القرض ربا
 املنكرات من كثري يف احلكومة على األوىل املسؤوليةأن  اعلموا -

 يستقدم وبعضهم ،بالشغالة خيلو أن لديه مانع ال الناس فبعض ،والفواحش
 الناس وبعض يفعالن؟ ماذا يعلم وال ،آخر بلد من والسائق بلد من اخلادمة
 يستخدموا ملن أرضه يؤجر الناس وبعض ،لدينها داعية أو ساحرة يستقدم

 اجلمعة يوم الكفار بعض ورأيت ،أصحابه من لديه إقامة ال ملن مقربة
  !ااري مياه يف السمك يصيدون

 يستقدم وأال ،مطلقا كافر أي يستقدم أال والواجب ،كثرية واملآسي
 يفعله عما متلهيا بدنياه أحد يشتغل وأال ،فقط التقي املؤمن بل مسلم كل

 إىل أدعو ال هنا وأنا ،خلفه الفساد أو ،لدينهم الدعوة من والسائقون اخلدم
 الدولة من وأرجو ،الشر منافذ سد إىل أدعو وإمنا ،باهللا عياذا الظن سوء

 القيام ،واإلعالميني واهليئات الدعاة ومن ،داماالستق مكاتب ومن والعلماء
  .اهللا يدي بني مسؤول وكل ،ذلك يف بواجبهم
 أعداء أن شبهةعند الساكتني عن اإلنكار  رمبا كانت أكثر الشبهات -
  ! لو ذكرناهااملنكرات ذه يتعلقون سوف الدولة
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 يف ظاهر هو ما علىإال  اإلنكار وهل ،منها شيء عليهم خيفى وهل
  والصحف؟ والقنوات والشوارع واقاألس

 التفاوض مع اكتشفواأمل يقل األمري خالد بن سلطان إن األمريكان 
  الصينيني عرب األقمار الصناعية؟

حنو وملاذا يقول الغربيون إن هذا خطوة يف االجتاه الصحيح أو خطوة 
  عطاء املرأة حقوقها؟إ

ن أرك املنكرات ومن الشبهات اليت يتعلق ا بعض الناس ويربرون ا ت
  .ذلك جمرد أخطاء بشرية أو تقصري طبيعي

ومع أن هذا القول باطل كما سنذكر إن شاء اهللا فهو أيضاً دليل على 
 فأين وتقصري أخطاء جمرد ذلك أن هبو. اجلهل حبقيقة املعركة الدائرة اليوم

 أخطائنا يف ونستمر ،وباطنة ظاهرة نعمه علينا أيسبغ ،اهللا من احلياء
   وما حكم النصح لتاليف التقصري واخلطأ؟؟ناوتقصري
 وختشع نكف أن لنا آن أما ؟املخالفات هذه  رقيف نظل مىت إىل -

 ،التقصري وتاليف التوبة حنو فعال ونتدرج احلق؟ من ومانزل اهللا لذكر قلوبنا
 أو ،بشرية أخطاء جمرد بأنه ذلك نربر وال ،واالحنالل املعصية حنو نتدرج وال

، بل نرد أخطاء جمرد هو حيدث إمنا ونقول جمتمعنا ونزكي امباألوه نتمسك
 وغريه البخاري روى كما  عمر قال وقد ذلك إىل تفريطنا يف جنب اهللا،

 فلم ال نعكس )يل وال علي ال كفافا األمر هذا من خرجت أين لو وددت(
  النظرة؟

  أمل؟ولنفرض جدال أن ما نرتكبه جمرد صغائر فأين اإلميان بعظمة اهللا
ال تنظر إىل صغر املعصية، وانظر إىل "يقل التابعي الواعظ بالل بن سعد 

  ؟" من عصيتةعظم
وأنا أقول إنه جيب التدارك قبل فوات األوان، وإن املسألة ليست جمرد 

، وإليكم ما حيضرين أخطاء، بل هي احنراف منهجي يوجب النصح والتحذير
  :من األمثلة
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 ؟خطأ جمرد قيادم تحت والعمل الكفار مع التحالف هل -
 حرمان مع املليارات مئات والسيسي صاحل عبد اهللا علي اعطاء وهل -

  ؟خطأ جمرد ذلك من واليمن مصر يف الدين أهل
  خطأ؟ جمرد خلفان كالم اتباع هل -
  خطأ؟ جمرد الزوج تغرمي وهل -
  خطأ؟ جمرد والروافض اإلمساعيلية استشارة وهل -
 وزراء والليرباليني العلمانيني عينيت مع سنوات الدعاة جنس وهل -
  خطأ؟ جمرد قنوات ومديري حترير ورؤساء
  خطأ؟ جمرد واآلثار للسياحة هيئة تأسيس وهل -
  خطأ؟ جمرد الشرقي ضعافأ الغريب إعطاء وهل -
   خطأ؟ جمرد املهملني حماسبة ترك وهل -
  خطأ؟ جمرد الربوية البنوك إقامة وهل -
 املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة حبق احفة القرارات وهل -

  خطأ؟ جمرد
 أو القنوات يف واملذيعات املذيعون هم السعوديون املثقفون وهل -
  ؟غريها

  خطأ؟ جمرد اخلليجية للقمة الصليبيني بعض حضور وهل -
  خطأ؟ جمرد حقوقلل كليات افتتاح وهل -
  خطأ؟ جمرد دخول النساء املالعب وهل -
  ما جمرد خطأ؟ وهل افتتاح السين-
  خطأ؟ جمرد مملوكة مساكن بال الناس من% ٨٥ كون وهل -
 جمرد األقوياء عن وسكوا الضعفاء على التعديات جلنة قوة وهل -
  خطأ؟

   وهل رصد جوائز للمتفوقني يف لعبة البلوت جمرد خطأ؟-
  جدا؟ كثرية أسئلة ذلك ومثل
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 طريق عن صواب هو ما واحدة فنفعل مرة طئخن مل ملاذا: أخرياو -
  اخلطأ؟

والناصحني املشفقني  خاصة العلم وأهل عامة املسلمني على جيب اذاوم
  ؟اءخطاأل تراكمت إذا

، واهللا تعاىل قطع كل روابط الوالء واملودة إال رابطة العقيدة وحدها
! " # $ % & ' ) ( * + , (: قال تعاىل

 ،ية اآل]٢٢:اادلة[ )- . / 0 1 2 3 4 5
 حاكم  جدا مثل عنا وهو بعيد النسبالة حممد فكيف مبن كفر برس

  دونالد ترامب؟و ،الصني
 وقعت الفتنة يف األرض والفساد الكبري، ،وإذا مل تكن األواصر إسالمية

} (: فتعكر األمن وقامت الثورات وانتشر الظلم، وغري ذلك، قال تعاىل
©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |( 

 وقعت القطيعة وفشلت كل األواصر من ،ا، ومع تداعي االمم علين]٧٣:األنفال[
  .وطنيةخليجية أو عربية أو إقليمية أو 

أمراء املسلمني  اخلروج على قتصر علىتمفارقة اجلماعة ال أن  اعلموا -
 إىل اعتزال  وإمنا أرشدنا النيب ، مفارقة السنة إىل البدعة هيأو اخللفاء بل

ل شجرة حىت نلقى  ولو أن نعض على أص، اهللا ورسولهخالف أمركل من 
  .اهللا

حنن نؤمن باخلالفة الراشدة ومن سلك سبيلها يف أي عصر من ملك  -
 وليس من ديننا أن يكون احلكم وراثيا، بل من حق األمة أن ختتار انأو سلط

من حيكمها بشروطه الشرعية اليت منها الصالح والعدل والقرشية، وهذا 
ن جتتمع عليه األمة قط، وإمنا  أما امللك العاض أو اجلربي فل،دعوة للجماعة

جيمع األمة اتباع القرآن والسنة، واإلميان باجلمل الكلية فيهما، وبذلك 
  .تتوحد يف جهادها وعملها كما تتوحد يف قبلتها وصومها وحجها



 

 

٢٨٦٢ 

عن وقد قرر الشاطيب رمحه اهللا أن االجتماع على غري السنة خارج 
  .معىن اجلماعة

 األئمة اجتماع بل ينبغي هلا ،حدوهذه اجلماعة ليست حكرا على أ
  .الربانيني الذين خيشون اهللا وال خيشون أحدا إال اهللا

وملا حتطمت السفينة الكربى السائرة على منهاج النبوة، كان ال بد 
 لكل ،للمسلمني من زوارق صغرية يلجأون إليها، فكانت منهم مجاعات

  .مجاعة منهج وأسلوب يف اإلصالح
 ،د األمة على يد املهدي أو عيسى بن مرمي ينتظر توحوبعض الناس

 يف فراغ والبد من التهيئة هلما نلكن املهدي وعيسى ابن مرمي ال يعمال
  .واإلعداد لقدومهما

، وال بد  التفرقاومن ذلك أن جتتمع كلمة املسلمني على احلق وينبذو
  .لكي ينصرنا اهللا أن ننصره

 عقيدته نلماء على أن مواجلماعة إمنا هي احلق، وهلذا نص كثري من الع
قد فارق اجلماعة، واتفقت األمة على أن الرافضة " القرآن خملوق"ن أ

اجلماعة هم أهل :  وقال البخاري،والفالسفة واخلوارج ليسوا من اجلماعة
  .العلم

  ."اجلماعة هي االجتماع" :وقال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا
 واإلسالم ،"اجتمعوا على إمامهم مجاعة املسلمني إذا " :وقال الطربي

دين اجلماعة فال بدمن صالة اجلماعة ومن الصيام مجاعة أما احلج فهو مجاعي 
  .وهللا احلمد

 وقد وصف صدام حسني ،أما هواتف العملة فهي ليست من اجلماعة
   بأنه هاتف عملة فبماذا يوصف السيسي اليوم؟)حسين مبارك(

 لليهود ويزور إسرائيل، ويظن  يؤمن بأن املستقبلوكذا من كان خاسراً
  أننا ال نعلم مل زارها؟



 

 

٢٨٦٣ 

قكم بعض الناس فهل ال ميثل إال نفسه وصد" عشقي"وقد قلتم إن  -
  عادل اجلبري أيضا ال ميثل إال نفسه؟ وما عقوبة من ال ميثل إال نفسه عندكم؟

  وهل جيوز ألحد أن يزور قطاع غزة ويقول إنه ال ميثل إال نفسه؟
تمع من مرحلة البداوة إىل مرحلة الدولة املركزية  نقل ا معحنن -

احلديثة، ولكن ذلك ال يقتضي القضاء على الفضائل االجتماعية للقبيلة مثل 
 وأن تكون املراكز االجتماعية يف اخلرج ووادي ،الغرية والوفاء والكرم

  .مبصر) سرس الليان( نسخة ملا عمله الغربيون يف ،فاطمة
 وقد مجعتم قادة مخسني دولة ،ا فال تكونوا ذنباجعلكم اهللا رأسقد  -

لدونالد ترامب فامجعوهم ملن هو خري منه وهو اهللا تبارك وتعاىل، وللجهاد 
 وتفكروا يف أنفسكم ماذا جنيتم من إمارات بن ،وحترير املسجد األقصى

 فكيف جتعلون مهكم ، إال اخلسارة،)ترامب( ومصر السيسي وأمريكا ،زايد
، وقد أتاح اهللا لكم األفق اإلسالمي املتنافرةائرة اخلليجية حمصورا يف الد

أما الفئران فيصعب مجعها . الواسع ولكم يف كثرة احلجاج واملعتمرين عربة
  !يف صندوق

كما جيب عليكم أن تولوا املراكز اإلسالمية أهل العلم الشرعي  -
يخ حممد بن  اليت كان يرأسها الش، كاجلامعة اإلسالمية مثال،املوثوق بدينهم

 مث الشيخ عبد العزيز بن باز، وأخريا توالها من ال صلة هلم بالعلم ،إبراهيم
 وأنكم جيب إرجاعكم عن ،عرفت أنكم حمتاجون جدا للنصحف ،الشرعي

  .طريق الذين يشريون عليكم مبا هو ضد مصلحتكم
 التقومي اهلجري بإعادةأنصحكم أن تعيدوا لألمة أصالتها ومتيزها  -

 عليه النظام األساسي للمملكة وألزموا كل وسائل اإلعالم الذي ينص
 وذلك ،واملواقع باستخدامه فإن مل تفعلوا فأنتم أول من خيالف األنظمة

اعتراف منكم بأن النظام االساسي إمنا وضع ذه الصيغة مؤقتا، وكنتم 
 وهو ، واستبداله بالتقومي الغريب التقومي اهلجريتنتظرون الفرصة لتغيري

يقاع األمة يف هذه االزدواجية حيث تتعبد إراف كذلك بأنكم السبب يف اعت



 

 

٢٨٦٤ 

الشهور  الناس ال يعرف أكثربتقومي وتستخدم تقوميا آخر، واحلقيقة أن 
، مث صارت الرواتب حبسب التقومي الشمسي،  أصال الغريبالغربية وال التقومي

 وأصبحنا !اوميواإلعالم يستخدم التقومي اجلرجيوري فأصبح يف البلد ثالثة تق
ه ال نعرف رجب من اجلدي من أبريل، وخذوا رأي املشايخ ومستشاريكم في

أنتم الشيخ سعد الشثري والشيخ عبد اهللا املطلق، وكالشيخ صاحل بن حيد و
ربح ب تضحواقد جعلتم إجازة املوظف يومني يف األسبوع، فما الضري أن 

لنظام األساسي وبرأي  وتكونوا عاملني باإلسالم وباعشرة أيام يف السنة؟
  األكثرية؟

وبذلك نكون منسجمني مع ديننا وعبادتنا وأنفسنا، أما التقومي الغريب 
 فهو تقومي الكنيسة الغربية الذي ال يوافق عليه أكثر النصارى العرب

  .، فضال عن املسلمنيالشرقيني
اعلموا أن من أسباب سقوط الدول هو ما قرره نظام امللك يف سري  -
وأقره شيخ اإلسالم ابن تيمية وحتدث عنه العالمة ابن خلدون يف امللوك، 
  .، وهو الظلممقدمته

 أن تعطى أموال املسلمني ملن ال يستحقها،  بعد الشركالظلم كرِأنومن 
  .بل يعادى الدين وأهله

 ينقلب عدوا مبينا ويتخلى عنكم إذا انتهت ال تؤمن غائلته وقدوممن 
 أدري كيف جتمعون بني عدم استنكار  ولست!"دونالد ترامب"مصلحته 
مبنع املسلمني من دخول أمريكا وبني خدمة املسلمني ) ترامب(قرارات 

  وقضاياهم؟
ال يغرنكم من حيتفل باليوم الوطين كما يسمى، فمنهم من هو غري  -

هو والنظر فيما ال حيل له، واعلموا أن راض، ومنهم من جيد ذلك فرصة للّ
، وقد فرح بعض أهل  ميكن حصول اإلمجاع عليكمالكراهية لكم قدمية وال

  . وتولوا املناصب للباشا، جيوش الباشا الدرعيةتجند ملا خرب
  .وبعد الغزل مع إسرائيل كرهكم أكثر املسلمني
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 واإلمساعيلية والبحارنة النخاولة أما الشعب من األكثرية مع كونوا -
 وأنا ،%٥ عن تزيد ال مبار أقلية إال منه يعادلون ال كلهم فهم ،والليرباليون

 ؟%٩٠ يذهب فأين ،%١٠ أم لنفرض وأقول الضعف عندي من أعطيهم
  .منها أم النخاولة بعض ادعى ملا )حربقبيلة ( ضجت كيف وانظروا

 به املعمول هو شرعا الواجب كونه  معاحملقة األكثرية ومراعاة
  .دميقراطيا
 التركي االستعمار لةمقو السيما لألتراك، إعالمية مة أي احظروا -

 مهما ورسوله اهللا حيب من بني مسلم يساوي وهل ،التركي االحتالل أو
 أن ويزعم ،القرآن وحيرق )احلق الفرقان( كتاب يضع من وبني ،بدعته كانت
 التوحيد، وليس التثليث هو الصحيح الدين وأن ،كذاب مفتر  اهللا رسول

  !االستراتيجي احلليف يسمى من به يؤمن ما اخل
 العثمانية الدولة أن يرون ،مكة وأشراف رشيد وبن عايض بن كان وقد

 من خري أخطأ أو ضل مهما املسلم أن شك وال جنليز،اإل من خري سياسياً
 كشف الذي الصباح مبارك إال ظاهرا آنذاك االجنليز مع يكن ومل الكافر،

 ،رشيد البن سعود ابن رسالة فبعث أخطأ حني ،ومقاصدهم مقاصده اهللا
 ألف خري التركية العسكرية والقاعدة ،األمريكان ورثهم واليوم والعكس،

  .األمريكية القاعدة من مرة
 ال جيل فهو ،املعاصر اجليل يف املنحرفة اإلعالمية التربية أثر ظهر -
 ،املباالة عدم عليه ويغلب ،قريب وال حاكم وال ،عامل وال معلم حق يعرف
 أن وإما ،شهواته يف ينغمس أن فإما ،أمر أي يف االعتدال يعرف ال غالبا وهو

 وقليل ،املصابني بدماء مبال غري ،ويسرة مينة ويضرب ،املوت لساحات يندفع
 فأل جمتمع يف وحنن ينفعه، ما منه فيتعلم عامل عند ركبته يثين من منهم

 جاهزا يأيت الذي الواحد الرأيعلى و ،اآلخرين على واالعتماد تكاليةاال
 شيطاين وهم علينا وسيطر ،عامل فتوى أو ،السلطة من أمر كلش يف ،فعليا
 غفلتنا مستغلني األعداء إلينا وتسلل ،احلق قول ترك يف هي السالمة بأن
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 هلا نعم ،"حيميها رب للقدس" يقول من مسعنا حىت أحد، كل يف ظننا وحسن
 فسوف نكلنا وإن ،نعمل ال فلم ،واجلهاد باإلعداد أمرنا لكن ،حيميها رب

 أصبح حينما ذلك بوادر بدأت وقد ،شيئا نضره وال غرينا قوما بنا ستبدلي
  .العرب من كثري من خريا مثال األتراك
 لنجاح متهد أو الصهاينة ختدم اليت السياحية املشروعات احذروا -

 اآلن حىت تسرب وما ،أمريكا تقترحه الذي )نيوم( كمشروع ،مشروعام
 يقترحها اليت القناة وخدمة ،املشروع غاءإل يف كاف ،القرن صفقة يسمى عما

 وليست سياحية إا ويقولون ،األبيض بالبحر العقبة خليج لربط ،اليهود
  !السويس كقناة ةيجتار

 العمال العرب على بينما ،التقنية اخلربة عليهم أن يصرحون واليهود
  !واملال

 طينيةالفلس الدولة إلقامة منها جزء أو بسيناء يتربع أن السيسي وعلى
  .غزة قطاع مع

 إسرائيل متد فسوف ،املقترحة الدولة إىل هلجرةا الفلسطينني من أىب ومن
 عند بذلك ىوكف ،األقصى املسجد إىل سدي أيب من الشيوخ عليه يعرب جسرا
  !ودميقراطية وإنسانية للعبادة حرية أمريكا

 على وحرام ،وحيي كعب ألحفاد حالل فهي )نيوم( يف السياحة أما
  .وعمر بكر أيب أحفاد هم إذ ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة

 جيب أن يعلم دعاة االختالط أن الفاسقات هن الشاذات، وأن -
من نساء اتمع % ٩٩األكثرية الكاثرة اليت ميكن القول إن أكثر من 

 .شريفات أصيالت بنات محايل وال يردن االختالط أبداً
 فوق أنه منكر وحرام شرعاً هو غري فاالختالط الذي يدعون إليه

 كما تفعل بعض ،دميقراطي أصال، وليس احلل يف تربية النساء على الفساد
 وإجبارهن عليه، بل يف تربيتهن على احلشمة والطهارة ،القنوات الفضائية

  .والعفة وتنمية الفطرة واألصالة فيهن
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 خطوة إال هموكل ما أتيح للفاسقات يف بالد احلرمني، ما هو عند
 فرض  يف االجتاه الصحيح، لكن لنا حنن اجتاه مغاير متاما، وحىت علىصغرية

 فقد مضت عقود بل قرون  هم،ستعملوهي فلم ملاملزعوم صحيحا أن اجتاههم 
ألمريكية رئيسة للواليات املتحدة، أو وزيرة للدفاع، ادون أن تكون املرأة 

ضدهن، ويقمن ) ترامب(وال يزال كثري من األمريكيات يعانني من متييز 
  .املظاهرات للحصول على بعض حقوقهن

وإمنا يركز اإلعالم على ممثالت هوليود وأمثاهلن، كما يركز على 
  !فنانات بشار مع أن الالجئات أكثر منهن بكثري

وقدوة العفيفات عندنا هن أمهات املؤمنني الطاهرات، وليس ممثالت 
  .ص ا شواطئ أمريكا ومداهوليود، وال عضوات نوادي العراة اليت تغ

 من السهل جدا أن تسخر من العلمانيني وتنشر لك العربية وأخواا -
ويلمع جنمك عند القوم، وذلك بأن تكتب أبو فالن وتكتب أنك صحوي 
سابق، وختتلق أكاذيب عن الصفات الشائنة اليت عند أهل الدين، وأم 

ة واملصادر الصناعية، وقل أنا كثر من املصطلحات الغربيحيتقرون املرأة، وت
اآلن يف اخلارج ومل أتزوج، وترسل ذلك ألي قناة أو صحيفة ليربالية، 
وعندها سوف يتوسطون لك، ورمبا عينوك يف منصب كبري ذي راتب 

 فرمبا توسطوا ،، وشتمك للمتدينني أكثر،ضخم، وإذا كانت شهادتك عليا
 األلقاب العريضة، ولكن لك لتكون وزيرا أو بدرجة وزير، ويسبغون عليك

 !ذلك معناه شراء الدنيا باآلخرة
 فليس كل من ، ال بد أن يكون احلكم على كل أحد بالعلم والعدل-

يوايل احلكام جاميا وليس كل من خيالفهم حزبيا، والعجيب أم فصلوا أناسا 
 .هنا أو قاعدوهم بدون حماكمة، مكتفني بتقارير املغرضني

ليل أو استنباط لكي يعرف ماذا تعين أمريكا  ال حيتاج أحد إىل حت-
وإسرائيل باالعتدال والتشدد، فأمريكا تصرح يف مناسبات كثرية، وعرب عقود 
طويلة، بأن االعتدال هو االعتراف بإسرائيل، وأن التشدد هو رفض ذلك، 



 

 

٢٨٦٨ 

ولكن كل من يقرأ القرآن وما ذكره اهللا عن بين إسرائيل وأهل الكتاب، 
 وما صح من أحاديث الفنت وأشراط  سرية النيب وكذا كل من يقرأ

  !الساعة يعلم ماذا خيتار
 كل من يرفض مبادرات احلل كما تراها أمريكا مواملتطرفون عندمها ه

وإسرائيل والصهاينة العرب، ولو أن أكثر الشخصيات يف التاريخ اإلسالمي 
 إال ظلما وهو احلجاج بن يوسف الثقفي عاد للحياة ملا كان عند القوم

متطرفا متشددا، بل هو إرهايب ألنه يبعث اجليوش لفتح البالد كما بعث 
  !!حممد بن القاسم أو قتيبة بن مسلم

مستمدة من التقرير الذي كتبته شركة ) ٢٠٣٠رؤية (من املعلوم أن  -
وغريها، إن مل تكن ومصر وقطر األمريكية للصني واليابان ) ماكيرتي(

األمريكية تعىن بالشؤون ) رتييماك( وشركة الشركة هي اليت صاغت الرؤية،
االقتصادية، وإذا احتاجت أي دولة لرؤية تضغط زر احلاسوب وتقدم هلا 
الرؤية جاهزة، لكن مباليني الدوالرات ورمبا باملليارات، مث إن صندوق الفقر 
الدويل يشرف على تطبيق الرؤية، ويثين عليها لوجه الشركة، ويقول إا 

قة وإن األمم املتحدة استفادت منها، وميكن للباحث املتعمق رؤية بناءة عمي
نوعاً من استعمار احلياة والقوة ) ماكيرتي(مشورة يعلم أنّ  يف األمور أنْ

األمريكية الناعمة، وهي شركة هلا فروع يف السعودية، ويعترف اإلعالم 
 السعودي كما تعترف الشركة نفسها بأا إحدى الشركات االستشارية اليت

 -كما زعموا-صاغت برنامج التحول يف السعودية، وهو الذي جيعل الدين 
 وجيعل املؤسسة الدينية هي حجر العثرة، ولذلك ،سبباً يف هضم حقوق املرأة

 .وظفوا النساء وال يوظفون الرجال
 احلقوق عن الدفاع جلنة "وقيام" شوال خطابات "أن اعلموا -
 وإمنا فراغ من تنشأ مل وأمثاهلا" مةاأل حزب "أو" حسم "مجاعة أو" الشرعية
  .واالستئثار بالظلم الشعور من اهلائلة الشعبية واكتسبت نشأت



 

 

٢٨٦٩ 

الذين كانوا  واألنصار املهاجرين كحال حالنا يكون أن من أحقر وحنن
 أحد كل إمكان يف حيث ،اليمن عن حاال نقل اليعربون عن رأيهم، لكننا 

 لرئيس نصيحة يكتب أو شاء إن حزبا أو مجعية ينشئ أو رأيه عن ريعب أن
  .يشاء كما الدولة

وننصحكم بالتعامل مع الشعوب وليس احلكام، وأعيدوا النظر يف 
الربيع "عالقتكم بالربيع العريب الذي عاديتموه، بينما رحبتم مبا يسمى 

  ".اإليراين
 وأحسنوا ،البلد اهذ إىل الوافدين اهللا إىل الدعاة قدر اعرفوا -

 املسلمني، من حمبيهم من خلفهم من تقدرون هلم بتقديركم فإنكم استقباهلم،
 أمثلة وخذوا البنتاجون، من أو األمريكية اخلارجية من زائر أي من أوىل وهم
  :ذلك على

 من وفد ومعه -اهللا نصره- اجلزائري بلحاج علي الشيخ قدم ملا -١
 كان لكنو م، وأنعم احلرم أئمة بعض الستقباهلم أرسلتم االنقاذ جبهة
 يكتف مل يومها حسني صدام فإن رمسيا، استقباال أنتم تستقبلوهم أن األوىل

 وأشادت مقره، يف به للصالة علي الشيخ قدم بل شخصيا استقبلهم بأن
 فازت اجلبهة أن تعلمون أنكم ريب وال تلفزته، ووسائل إذاعاته بقدومهم

  .اجلزائريني أصوات من% ٩٠ من بأكثر
 -اهللا رمحه- الشمري الضاري سليمان بن حارث يخالش مدقَ وملا -٢
 اهللا عدو تستقبلون كما تستقبلوه مل العراق، يف املسلمني علماء هيئة رئيس
 واإلرهايب ،"العبادي حيدر "اآلخر والرافضي ،"املالكي نوري "كاظم جواد

 إبراهيم "واملشاعر مكة يف لتفجريا خطة أشرف على الذي الرافضي
 العهد ويل أو امللك أمام التحدث جمرد حارث الشيخ طلب بل ،"اجلعفري

 االعتداءيف  يفكروا مل العراق يف السنة أهل بأن علما! له تستجيبوا فلم
 جزءا أنفسهم يعدون بل السبهان، ثامر اغتيال حياولوا ومل قط، عليكم
  .إيران وجه يف عنكم الدفاع وخط منكم،



 

 

٢٨٧٠ 

 أنه مع أحد، به يعلم مل اهللا هحفظ الزنداين ايد عبد الشيخ قدم ملا -٣
 للروافض وعدو هادي، منصور ربه عبد ونائبه املخلوع من وأحب أشهر

 حكم الذي الرئاسي الس يف معه عضوا ليكون املخلوع واختاره كلهم،
  !!اليمن

 يف الليرباليون احذروا الليرباليني واعرفوا املقصد من إسقاط الدين، ف-
 أقطام أكرب ومن ،احلكم على والتسلط الدين إفساد يريدون احلرمني بالد

 أن شك وال ،معاملة أكرم السلطات تعامله الذي  القصيبالراشد عبد الرمحن
: مقالته يف املنصور عبد اهللا األستاذ قال كما ذلك يف اًدور األمريكي للويب

، ومعروف ارتباط هؤالء بوحدة التضليل )فلتسقط أو لنا الدولة الليرباليون(
  .البنتاجون فهل يسكتون أو نفضح ارتباطهم ومتويلهميف 

 املستشار سعود لآ العبيكان عبد احملسن الشيخ قاله ما ذلك ويؤيد
 وكذلك ،الروقي تركي ستاذاأل كتبه ما وكذا ،امللكي بالديوان السابق

 على ويدل ،يتملكوها أن يريدون كانوا اليت )قسب( صحيفة من مواقفهم
 متدين قاله لو الذي كالمه بعد الراشد فيها تقلب اليت املناصب ممتكنه

  .اإلرهابيني كالم هذا وقالوا مرارا ورددوهلسجنوه 
 الدولة كانت فقد ،واضح البطالن األوىل السعودية الدولة عن كالمهو
 ولذا ،والسنة للكتاب دعاها الذي عبد الوهاب بن حممد للشيخ متبعة صادقة

 حممد بن عبد العزيز اغتالوا مأ حىت ،حقداعليها  اهللا أعداء امتألت قلوب
 على تقتسل اإ الراشد عبد الرمحن فكيف يقول ،احملراب يف سعود بن

  ؟السلطة إىل للوصول الدين
فاحذروا يا آل سعود هذا العدو األرقط املتسلل إليكم، واملعتمد على 

 -ال قدر اهللا-أخطاء بعض املتدينني، وأشنع من ذلك أن تصبحوا أنتم 
  .ليرباليني وختربون دولتكم بأيديكم
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 للحفاظ مكان كل يف ،املرور شرطة من اآلالف بل املئات تمثبث نتم أ-
الشرطة  تبثون أفال جيد، عمل وهذا ،احلوادث من الناس أبدان سالمة على
 .واآلخرة الدنيا يف اهللا عذاب من لسالمتهم أيضا

 ،"املتحدة األمم هيئة "يسمى مما االنسحاب بضرورة أنصحكم -
  ."العربية الدول جامعة "يسمى الذي  امليتاآلخر واملسخ
دولة، وهو مقتضى ملة إبراهيم  لكل طبيعي حقاالنسحاب من اهليئة و

 الدخول عن أمريكا امتنعت وقد غريكم، فيه يتبعكم وسوف ،عليه السالم
 انسحبت احملكمة من غامبيا انسحبت وملا الدولية، اجلنايات حمكمة يف

 االحتاد من بريطانيا وانسحبت روسيا، وانسحبت أفريقيا وجنوب ديبورن
 يسمى ما إخفاق علميا ثبت وقد أخرى، دول تتبعها وسوف األورويب

 مسي ما عليها أسسوا اليت القومية الفكرة أفلست كما ،"الدويل اتمع"
 هذه إىل السلف عقيدة على كان من ينضم فكيف ،"العربية الدول جامعة"

  .الضالة فاألحال
 األساسي النظام شئتم إن واقرأوا ، قانوناواردو ممكن االنسحاب وهذا

  .الدولية العدل حملكمة
 بل املتحدة، األمم إىل تنضم مل اليوم ااهدة اإلسالمية املنظمات وكل

  .شر من فيها ما وترفض خري من فيها ما تأخذ
فصل بعضها وإمنا أنصحكم باملبادرة لالنسحاب منها ألسباب كثرية م

، وأذكر هنا أن هذه اهليئة سوف تفصلكم إذا )هيئة األمم املتحدة(يف مبحث 
آنست منكم اإلصالح والرجوع للدين وإقامته كله، وتتذرع بذرائع كثرية 

  :منها
ة مي أنكم ال بد أن تعلنوا العداوة لليهود، وهذا عندها بغض للسا-أ

  .ونشر خلطاب الكراهية
جاب وتنشرون الفضيلة، وهذا عندها  أنكم سوف تأمرون باحل-ب

  .متييز ضد املرأة
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  . أنكم سوف حتثون على اجلهاد يف سبيل اهللا، وهذا عندها إرهاب-ج
من فقبل أن تفصلكم بادروا أنتم باالنسحاب منها، فأنتم أوىل بذلك 

  .ليها قطدولة الفاتيكان اليت مل تنضم إ
 مسؤوهلا يكون بأن اخلارجية وزارة يف جذري تغيري إحداث جيب -
 إيران، كسفراء للعقيدة داعية سفري كل يكون وأن ،بالشرع ملتزما األعلى
 تعلمون ما سربوا وقد الضالة الفرق إلحدى ينتمي فيها موظف أي وطرد
  حمابام؟ فلماذا

 على اهللا إال إله ال كتابة مثل شعارات جمرد ليس اإلسالم أن اعلموا -
 أو ،بالدنا يف الشريفني احلرمني نإ كقول ،ناصنع من ليس مبا الفخر أو مالعلَ

 اإلسالم وإمنا وكبرية، صغرية كل يف والسنة الكتاب إىل حنتكم أننا دعوى
 إىل ينظر وإمنا واملظاهر، الصور إىل ينظر ال تعاىل واهللا ،وأعمال حقائق
  .واألعمال القلوب

  ".ألمريكا املوت "شعار الناس قلصد الشعارات تصديق جاز ولو
ذا الدين مع أصالته وفطريته يف النفوس كاملاء املتسرب خفية، وكل وه

من نصره منصور، وكل من حاربه خاسر، وهو يولد عمالقا، ويشرق فجأة، 
وال يزيده كيد األعداء إال قوة، ومن أجلى األمثلة على ذلك أنه بعد اشتداد 

ن بشغف  سبتمرب، أقبل عليه األمريكيو١١اهلجمة األمريكية عليه وأحداث 
بالقدس عاصمةً إلسرائيل قوي ) ترامب(وتضاعف معتنقوه، وملا اعترف 

  .الدين، وتزحزحت أمريكا عن مرتبة الدولة العظمى
 بن عمر سرية تركوا ملا واضمحل تالشى قد أمية بين لكم أن اعلموا -
 شغلواأو الوثنية، الفلسفات وترمجوا ،مربياً درهم بن اجلعد وجعلوا ،العزيز
 وصدق احلجاز، يف الغناء وأشاعوا والفرزدق، جرير نيب بالنقائض الناس

 يف واجبة طاعتهم أن من واملبتدعة املنافقون قاهلا اليت الزائفة الدعوى بعضهم
 سبب ذهاب )أبو مسلم اخلراساين(، وقد علل قائد الثورة عليهم شيء كل

  .العباسيملكهم بأم أبعدوا الصديق وقربوا العدو، وقال ذلك للمنصور 
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 وتبعدون أهل العلم  الغربيةفكيف تقربون الليرباليني ورواد السفارات
 واإلميان؟
 على عمموا ادرسوا بعناية وجترد حال املساجد وما آلت إليه اليوم، و-
 وحدها، للصالة تنب مل فهي الصالة أوقات غري يف أبواا تفتح بأن املساجد

، وإن مل يكن له حارس مسجدلل ارسح فهناك عليه خيشى ما فيها كان وإن
 .خاصةيف غرفة فيمكن وضع ما خيشى عليه 

 كان وقد ،فقط للصالة املساجد تكون اإلسالمي التاريخ يف مرة ألولو
، فكانت املدرسة الصدقات فيها وجيمع يةواألل ويعقد فيها حيكم  النيب

د بني البخاري والثكنة، ومقر أمري املؤمنني وغري ذلك، وق واملربة احملكمةو
  .بعض ذلك ضمن كتاب الصالة من صحيحه

 ،جديد) جستا( قانون أن حتسبوا ال اعرفوا عداوة أهل الكتاب، و-
 ،شاذة  وقراراته)ترامب( تصرحيات أن وال ،الوحيد هو الكونغرس أن وال

 بدت قد (ذلك علنتل مناسبة أي قتنصتو املسلمني عاديت الغرب فحكومات
 خان القدير عبد اموا وقد ،)أكرب صدورهم ختفي وما مهأفواه من البغضاء

 علماء واغتالوا العراق علماء وقتلوا الباكستانية، الذرية القنبلة صانع مثال
 ويغيظهم ،"اإلسالمية القنبلة "الباكستانية القنبلة كيسنجر هنري ومسي ،مصر
 بقاء دونويري  وقوا العسكرية،السياسي الهلاقواست ،ةاالقتصادي تركيا وثبة

 ا ميتلئ اليت سالموفوبيااإل من جزء كله وهذا األبد، إىل هلم عبيدا املسلمني
 إرهاب هذا بأن االام إىل سارعوا أحدهم رحج وإذا ،وجمتمعهم إعالمهم
 ،أبدا دينه يذكرون فال  منهماملئات نصراين أو يهودي لقت إذا أما ،إسالمي

  !اإلسالمي باإلرهاب له عالقة ال ادثاحل إن يقولوا أن إليه نطمح ما وغاية
 مىت ما استطاعوا وقد شاهده العداوة والتحالف ضدناوهم يظهرون 

  .املصري مجال الغيطاين عياناالقاص 
 يذهب )بلري توين( جتد ،معروف أصويل بوش ووكر جورج أن وكما

أصويل متطرف وكل ) دونالد ترامب(، وأحد كل الكنيسة إىل زوجته مع
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ذلك، وهو أشد عداوة من احملافظني اجلدد، إذ جاء هو مستشاريه ك
  !باإلجنيليني اجلدد، وهو عنصري ومتعصب حىت أمخص قدميه

 للشعب موجها اعتذاره كان  عن جربه يف العراق)بلري( اعتذر وملا
 اإلعالم أما اآلالف، منه قتل الذي العراقي للشعب يعتذر ومل خاصة الربيطاين

 ظاهره جاسوسا يكون قد ،سوريا يف واحد كيأمري لتلق فيضج مريكياأل
 املاليني ريوج!! البالد أهل من مليون قتل عن ويسكت ،صحفي أو طبيب

 أكثر  الذي دولهالدويل التحالفاألمريكان  ن ويكو،منهم يف العراق والشام
 قاسم يقودها اليت ،وحشودهم الرافضةللثأر ألمريكا، وحلماية  دولة ٦٠ من

، ويلوذون سنية ألا وحدها تركيا على االعتراض ينصب بينما ،سليماين
والرافضة حلب، فما أرخص الدم املسلم عند ) بوتني(بالصمت عندما يدمر 

  !هؤالء
ها أنتم (إال قمة الثلج، والعجيب أننا كما ذكر اهللا ) جستا(وما قانون 

  )!أوالء حتبوم وال حيبونكم
ب، وكل الشعب يشاهد  احظروا استقدام الكفار إىل جزيرة العر-

  :بعض ما يترتب على استقدامهم ومن ذلك
 اليت يكفي الواحد منها لبضعة نفر من الضخمة الرواتب إعطاؤهم -١

  .السعوديني العاطلني
  .حلراستهم واحلواجز األسوار إنشاء -٢
  .القبائل منمع مجعه  السالح حبمل هلم السماح -٣
 أوصى يف م، فالنيب  ومن أجلى األمور خمالفة أمر اهللا بشأ-٤

أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ال جيتمع (مرض موته بقوله 
، وهذا حكم قاطع أمجعت عليه )تانبلق(، ويف رواية أيب داود )فيها دينان

األمة واستمرت عليه أيام األمويني والعباسيني والعثمانيني، وبذلك أفىت 
 وبن عثيمني، فماذا تنتظرون ال مشايخ الدعوة وعلماء العصر، كابن باز

  سيما وقد رحلتم الكثري من املسلمني؟
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 احلقيقة املؤملة أننا يف السعودية أمة بال هوية، فال حنن على اإلسالم -
الصحيح وال على االشتراكية وال على الرأمسالية، فكل هؤالء جيدون يف 

ي كبري هو جمتمعنا مبتغاهم، وميكن القول إن ما نشاهده من حتول اجتماع
  ثورة ثقافية، أو ثورة اجتماعية، لكن ما وجهتها؟

ة كربى أرجو أال تكون اهلاوية مستقرها، زوإن ما نراه ونسمعه هو قف
 كتاب اهللا بني يديه كيف يسقط يف اهلاوية؟ واهللا كانوإين ألعجب ملن 

  .]١٢٣:طه[ ﴾ ½   ¾   ¿   Ã   Â   Á   À﴿: ىل يقولاتع
 :ذلك مظاهر ومن يتقدم، كله ملوالعا تتأخرون ملاذا -
- وهبة حافظ كان كما الوافدين من املناطق وأمراء حكام كان -١

 وصل الذين الشام أهل غري وهذا ،مكة على حاكما وعينتموه مصريا -مثال
 يوسف مثل ،للملك مستشارا يكون كأن ،ذلك من أعلى هو ما إىل بعضهم
 يف للسعودية مندوبا كوني أو يب،يالدوال ومعروف فرعون، ورشاد ،ياسني
 للسعودية مندوبا ظل الذي البارودي مجيل مثل ،نصراين أنه مع املتحدة األمم

  .سبعة وعشرين عاما تويف بعدها
 املاضي تركي مثل ،معروفة إىل قبائل ينتسب من األمراء منكان و
 املناطق أمراء أصبح مث ، وبتال املطريي، وفهد بن زعري،السديري وسعود
  .فقط سعود آل من كلهم

 رئيس تنتخب األقسام وكانت عمداءها تنتخب الكليات كانت -٢
  .السرية التقارير أساس على املبين بالتعيني كله ذلك أصبح مث ،القسم

 كان لكل حرفة شيخ كما للخبازين واخلياطني وهكذا، وليس هلم -٣
اليوم أي شأن، وألغيتم كل النقابات إال نقابة السيارات ألن شركات 

  لسيارات تريد االستمرار، ومن هو نقيب النقابة اليوم؟ا
 لنا أخا يكن مل فمن ،سياسيا وليس عقديا الشيعة مع اخلالف اجعلوا -

 .، والشيعة هم الفئة الضالة فعالالوطن يف لنا أخا ليسف ،الدين يف



 

 

٢٨٧٦ 

 جيد ومل ،روافض أكثرهم رفحا خميم هلم وأنشأمت استقبلتموهم والذين
 بعد فيما اعترضوا بل ،لديهم هلا فرعا فتحت سعود امللك جامعة أن معهم
  دون اعتراض،السنة أهل من كثري معه لتقُ أنه مع النمر منر مقتل على

 فلم ،بغداد يف السعودي السفري ذكر كما وهامجوها السعودية ضد وتظاهروا
 هليئة وال السعودي للقضاء وال السعودية للحكومة اعتبار أدىن لديهم يكن
 .العلماء ركبا

 السنة أهل عقيدة من ليس اخللط هذا أن مع ؟بشأم اخللط فلماذا
 رافضي حنبلي أشعري فيه قيل الذي ،الطويف عن مشهور هو وإمنا واجلماعة

 إحدى مع له مقابلة يف السبهان ثامر بغداد يف السعودي السفري شكى وقد
 اململكة إن وقال ،هميسمي أن دون الشيعة أفعال ،ومرارة بأمل احمللية القنوات

 الكافر نأي أ ،طائفية وال مذهبية غري أاو واليزيدية بالصابئة اتصاالت هلا
 أم أعلنوا الرافضة إن مث ،سواء  ومن يدعو البشر واملوحدواملسلم واملرتد
 واملغتالون باستبعاده العراقية اخلارجية وكتبت السبهان ثامر الغتيال يسعون

! العراقي اجليش السعودي اإلعالم يسميه الذي الشيعي احلشد طبعا هم
 أنه يعلن أن هو ،احلشد هذا حلماية وسيلة أفضل أن العبادي حيدر ورأى
 اجليش يرتكبه فإمنا احلشد هذا ارتكبه فعل كل أن أي ،اجليش من جزء

  !!العراق من السبهان ثامر نقلتم مث نفسه، العراقي
  .قة الشيعة فخذوا رأيهولست أشك أن بعض أفراد األسرة يعرف حقي

 فقد امللوك أحد قال كما" شر مكمن جاء ماأنتم  "لرافضةل قال منو
 هذه إىل وهم ،واخلرب مكة يف الرافضة فجر فقد احملسوس، الواقع خالف
 حاصرواو البحرين، إىل ذهبوا الذين اجلنود لقتل املتفجرات يزرعون اللحظة
 العوامية يف األمن رجال ويقتلون النار، عليه وأطلقوا ،سعود بن مشعل األمري

 ولو يؤيدكم من وخيتطفون املقابر يف السالح خيزنون الذين وهم ،وغريها
 تعاطفهم أما عندهم، للسالح خمازن الداخلية وزارة شفتوتك رافضيا، كان



 

 

٢٨٧٧ 

، وهم الذين حيثون شيوخهم على لبيان حيتاج وال فمشهور الالت حزب مع
  !لشيعة من حكم آل سعود الوهايب وختليص ا،الثورة على احلكومة

 الذين وهم ،نياحلوثي إىل  من جنرانالشاحنات يرسلون الذين وهم
 يعكرون الذين وهم ،احلجة ذي من السابع يف مبكة اإليرانيني مع يتظاهرون

 ،الشريفني احلرمني بتدويل علنا يطالبون الذين وهم ،حجهم احلجاج على
 الذين وهم والبقيع، املعالة يف اماتاملق تشييد عالنية يريدون الذين وهم

 أليس أعماهلم، لبعض فيض من غيض كله وهذا اهللا، حزب لدى يتدربون
  الشر؟ من هذا

 واإلمساعيلية إخوة لنا؟ وإذا كان من  والبحارنةومىت أصبح النخاولة
لزم به الشيعة السعوديني من هو كافر بالتشيع فلماذا ال يصرحون بذلك؟ وي

والسيف واخلنيزي وحممد رضا نصر اهللا وأضرام؟ وتصدر اجلشي والصفار 
 .به بيانات من هيئة كبار العلماء ويربزه اإلعالم السعودي

 ويرون ،خيدعونه الذين فهم إليهم بالتقرب خيدعهم أنه ظن ومن
 أنه -اهللا رمحه- الصادق جعفر عن ويروون ،اهللا إىل به يتقربون دينا تهخديع

  ".آبائي ودين ديين التقية" :قال
فاحذروا الوقوع يف الفخ باسم اللحمة الوطنية أو التالحم االجتماعي، 

  ).وهابية نواصب(وترك الفتنة املذهبية وما أشبه ذلك، فأنتم مهما فعلتم 
 لكي القصيم إىل احلوامل إرسال حد إىل والتزوير الغش م بلغ وقد

 أو الرس أو زةعني أو بريدة هو الوالدة مكان أناملدنية  األحوال تكتب
، وقدميا افتروا خلإ ،الزهراين وفالن القحطاين فالن أبناءهم ويسمون غريها،

  .على حممد بن سعود واغتالوا ابنه عبد العزيز، فما الذي جاء منهم إال الشر
وكل طائفة منهم تكفِّر األخرى كاإلخبارية واألصولية فما ظنك 

  بالوهابية؟



 

 

٢٨٧٨ 

 وهابية نكمإ يقولون منطقة أو مكان أي يف الرافضة أن اعلموا -
 شرعي حكم وهلم التقية، واستخدموا الضأن جلود لبسوا وإن ،تكفرييون

  ).التاريخ العقدي (حمله يف ومذكور إليه مسبوقون حنن
 ، عندهموعمر بكر أيب من أكفر نكمأ يعتقدون اإلمساعيلية أن اعلمواو
 عداوة منهم أهون ةوالزيدي احلوثيني وأن هريرة، أيب مجاعة ضمن من وأنكم
  .ضاللة وأقل

ن ال جياهرون بسب الصحابة، وبلغين أم يعاقبون من فعل وفاحلوثي
املوت (ذلك، ومناهجهم التعليمية يدرسون فيها عداوة إسرائيل وشعارام 

  )!ألمريكا املوت إلسرائيل
فقط من % ١٥وهم فئة من الزيدية الذين يقول عنهم الباحثون إم 

وأ أحواهلم أن يكونوا معتزلة بينما املكارمة على الفلسفة أهل اليمن، وأس
  .اليونانية

  .شد خطرا من املعتزلةأوكل طالب عقيدة يعلم أن الفالسفة 
علنا، ويقولون ملن ) مجاعة أبو هريرة(أما الصحابة فاإلمساعيلية يسموننا 

  )!عليك ما على عائشة: (يكرهون
 ويف كتبهم هـ،١٤٣٧سنة  كربالء إىل مكة من احلج الرافضة لنقَ -

 عقدية املعركة أن على إضايف دليل وهذا ،حجة ألف تعدل كربالء زيارة أن
 احملاذية  العراقيةاملناطق جعل ذلك سبق وقد سياسي، خالف جمرد وليست
هو  كما سنة أهل األنبار ألن لألنبار وليس لكربالء تابعة السعودية حلدود

 يسكنون الذين ،عقيدم لبين ديداج عداب الروافض أضاف وبذلك معروف،
 ديار بعض ويف ،حوهلا وما جنران ويف النبوية املدينة ويف ،الشرقية املنطقة يف

 البيت أهل مركز وإنشاء ،ةملؤت بزيارام الطوق إكمال ويريدون حرب قبيلة
 سبقه كما ،والشمال األردن قبائل من استطاعوا من وتشييع ،األردن يف

 معلوم فهذا ،بشار نظام مع مقاتلتهم بل مواالم عد ،مكة فيلق إنشاء
 .أحد وكل والكافر للمؤمن



 

 

٢٨٧٩ 

 الذين يقول وماذا ؟طائفية يسمونه مما يتربؤون الذين يقول فماذا
  ؟طاعته جتب أمر ويل بشار أن يزعمون
 وكما أن الرافضة يستخدمون التقية، فإن الليرباليني يكتبون عنكم -

 ألحد قلتوا املاليل مثال فإمنا يعنونكم، وقد  قالعندمامستخدمني غريكم، ف
 أجرا عليه نسألكم وال لكم ننصح وحنن تعادوننا ملاذا ،سعود آل من املتنفذين

 عن يتحدثون الذين نييالليربال تقربون نفسه الوقت ويف ،للحكم نسعى وال
 يريد وأنه صاحل عبد اهللا علي عصابة وعن ،للمال وبه حسني صدام قصور
 أنتم؟ يقصدونكم وإمنا بنائهأل احلكم

  .وهكذا، فالليرباليون هلم تقيتهم أيضا
 احذروا القوى الصهيونية جبميع أنواعها ال سيما القوة التجسسية اليت -

حتدث عنها األمري خالد بن سلطان، وذكر أن األمريكان عرفوا أن السعودية 
الشك يف سوف تشتري الصواريخ من الصني قبل شرائها، األمر الذي يثري 

ل وليس يف تبوك، وقد ألقى األستاذ عبد اهللا الدفاع وضع الصواريخ يف السلي
حماضرة منشورة ذكر فيها كيف أن األمريكان يكتشفون توالد احلشرات يف 

ديار قوم عاد ) الند سات(الصخور، وقد عرفوا قبحهم اهللا عن طريق القمر 
م أروه امللك يف حتت الرمال، وأخربين شخص آخر رفيع املستوى أ

الديوان، وأخربين شخص ثالث من بالد الشام أم صنعوا طائرات من دون 
طيار تكتشف ما حتت األرض، وهذا عندي ممكن بل هو مطلب إسرائيلي 

  .بعد اجلهل الذي عانت منه املخابرات اإلسرائيلية جتاه األنفاق
  :ويف اإلمكان حماصرة هذه القوة اخلفية بأمور

  . مطلقا حىت الطيارين من التحدث باللغة االجنليزية منع اجليش-١
 عدم استخدام احلواسيب يف االتصاالت العسكرية حبجة أا حممية -٢

ماية، اليت تتقاضى مبالغ كبرية إذ ال يصعب إدخال اجلواسيس يف شركات احل
  ).األمن السرباين(مقابل ما يسمونه 



 

 

٢٨٨٠ 

ه مع األسف أمهل، وقد  اللجوء إىل اهللا بالدعاء وهو أهم سالح لكن-٣
، أي أن )إمنا تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخالصهم (قال 

 اهللا الصاروخ احلوثي يف طبقات ضلعجوزا يف خدرها تستطيع أن تدعو في
  .لصهاينة ال يف أمريكا وال يف إسرائيلااجلو، وهذا السالح ال ميلكه 

{ ~ z } | (: ، وقد قال تعاىل بيقني قراءة القرآن-٤
  .]٤٥:اإلسراء[ )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦

 اعلموا أن كفة احلوثيني هي الراجحة حىت يف حالة التصدي -
لصوارخيهم، وذلك أن تدمري صاروخ حريب قبل أن يصب هدفه إمنا يكون 

أو غريها، والصاروخ االعتراضي قيمته أكثر من ) باتريوت(بعدة صواريخ 
  .لسعودية واملال السعوديقيمة الصاروخ احلوثي، وهذا استرتاف للقوة ا

وبالقوة االستخباراتية استطاع احلوثيون معرفة حتول املخلوع لكي 
  .، فقتلوهرة أخرىيلدغ السعودية م

 وأن غداً، يذمكم أن بد ال للدنيا، طلبا اليوم ميدحكم من أن واعلموا -
 وقبول لرأيه االستماع ينبغي الذي هو عنه حيد ومل وغدا اليوم احلق قال من
  .لهقو

 أيام كانوا أم ولو مثال، اإلخوان يف يطعنون اليوم الناس من وكثري
 لإلخوان، مؤيدين كلهم لكانوا عبد الناصر ومجال فيصل امللك بني الصراع
 وال السعيد، وناصر القوميني مع باألمس كانوا اليوم يؤيدكم من وبعض
 األنبياء نهجم واتبع اهللا إىل دعا من إال وكلمته موقفه على ثابتا جتدون
  .والنفاق التلون من باهللا عوذنو ،الكرام

 كال يف وما خلفان، رأي من قطعا أصح اإلخوان رأي حال أية وعلى
ê é è ç æ å ä ã â á à ( صاحبه فعلى خطأ من الرأيني

ì ë(] لَت٤٦:فُص[.  



 

 

٢٨٨١ 

كما أنكم تعلمون العداوة بني حزب اإلصالح والسلفيني من جهة، 
ؤمتر الشعيب من جهة أخرى، لكنكم آثرمت الوقوف مع وبني احلوثيني وامل

احلوثيني ضد العدو املشترك تبعا لإلمارات، واشترطتم على حزب اإلصالح 
 صلة باإلخوان، وهذا تدخل سافر يف شؤون حزبية خاصة، أيأال يكون له 

وأنتم تعلمون أنه مبوجب القانون الدويل ال جيوز التدخل يف شؤون دولة 
حزب رمسي، ومقاتلني سلفيني يدافعون عما يسمى أخرى فضال عن 

  )!املقاومة الشعبية(، وتتكون منهم اجلبهة القوية املسماة )الشرعية(
 أخلصوا هللا يعنكم ويوفقكم، وإن مل يعنكم فال ينفعكم الدهاء -

  :والفطنة، قال الشاعر
  فأول ما جيين عليه اجتهاده إذا مل يكون عون من اهللا للفىت 

 وفق اهللا عمر بن عبد العزيز ملا أخلص هللا وجعل اآلخرة وانظروا كيف
أكرب مهه، ففي فترة حكمه القصرية مخد اخلوارج واملرجئة وغريهم، وقامت 
وثبة اقتصادية هائلة، حىت أن الرجل يطوف بصدقته فال جيد من يقبلها، وبلغ 

  .العدل اآلفاق
 وهذه ،وحاله عصركم واقع حبسب املعروف إىل املنكر من غريوا -

 داعية املتوكل وعزل ،مظامل بين أمية عبد العزيز بن عمر رد فقد متبعة سنة
 حممود الدين نور حارب كما األموال، كل على وحاسبه دؤاد أيب ابن الفتنة
 اهللا مع صدق من وكل ومصر الشام يف الرافضة األيويب الدين وصالح زنكي

  .أسوة هؤالء يف له
ة لتعليم البنات ألغوا اليوم هيئة السياحة  مثلما ألغيتم الرئاسة العام-

  .واآلثار، وانقلوا الصاحلني من موظفيها إىل هيئات أو وزارات أخرى
 التطرف يقل أن أردمت إن الرمسي اإلعالم يف والشذوذ التطرف واحنّ -

 األوسط كالشرق الصحف من الليرباليني كل اطردوا، واآلخرين لدى
 العربية قناة قالته مما أمثلة لكم أضرب وأنا وغريها، والوطن وعكاظ والرياض

  ":العربية "الناس يسميها اليت



 

 

٢٨٨٢ 

 اليهودي احلاخام على )النار( حجازي معتز األخ أطلق ملا -١
 اخلرب القناة أذاعت" غليك يهودا "األقصى املسجد يقتحم الذي ،املتطرف

  :هكذا
 وأمت" إسرائيلي ناشط "على -للمجهول املبين بصيغة- النار أُطلقت

  .الطنانة وفتاواه األقصى للمسجد اقتحامه ومنها وأعماله امسه
 املباركة الفلسطينية االنتفاضة ضمن بواجبه العقيب مهند قام ملا -٢
  !)النقب من العقيب مهند هو االعتداء منفذ: (هكذا النبأ العربية أذاعت
 مل نصرانية تسمية وهي احلج طقوس احلج شعائر العربية مست -٣

 أي ا يرضى وال ،مطلقا الفقهاءمن  أحد وال السنة وال القرآن كرهايذ
  .حاج

 رجل أي ا يرضى ال تسمية وهي ،الجئني احلجاج العربية مست -٤
 العربية خدمة تكون قبله ومبا وذا مواطن، الو حاج وال ،سعودي أمن

  !الرمحن لضيوف
 وتلك ،السالم عليه املسيح صلبوا كيف رصو فيلما القناة هذه بثت -٥

 )O N M L K J I( :يقول تعاىل واهللا ،النصارى عقيدة هي
 ولكن ،الفاتيكان مكتبة يف اليت األناجيل يف ما هو اهللا ذكره وما ،]١٥٧:النساء[

 .رمسيا البابوات ا يعترف ال
 احلزب عن برناجما رمضان يف اإلفطار وقت القناة هذه بثت -٦

  !الشيوعية؟ للدعاية منربا المناإع أصبح فمىت العراقي، الشيوعي
 مل هذا "وتقول وتكابر عليكم تكذب أن إما القناة هذه أن أعلم وأنا

 أكثر وما ،تالفيناه مث خطأ جمرد حدث ما إن تقول أن وإما" مطلقا حيدث
 االلتزام على وحثها القناة هذه زجر عن اهللا أمام املسؤولون نتمأو األخطاء،

 وكيف مثال، اإلخبارية كالقناة الشعر تغطية سيما ال، وعاداا البالد بدين
 مشاعره؟ ويصادمون الشعب مال من رواتبهم القناة هذه يف العاملون يقبض
  الشعب؟ لونميثّ والرافضة املوارنة من فيها ما وهل



 

 

٢٨٨٣ 

 تسمي -كله السعودي اإلعالم بل- وغريها القناة هذه أن والعجيب
 حقوق ومنظمات العبادي ترفاع أن بعد حىت" العراقي اجليش "الشيعة

 العراقي االعالم أن ومع ، حقوق اإلنسانينتهك احلشد بأن قاطبة االنسان
  .هنا اإلعالم يقوله ال ما يقول الرمسي

 وتصب ،اإلرهاب على هنا اإلعالم وسائر القناة هذه تشجع وعموما
  .النار على البرتين

 إىل مؤمن وجيب أن يجمع اإلعالم السعودي كله على تقسيم الناس
وكافر فقط، كما هو كتاب اهللا، وليس من الكفار صديق ال أمريكا وال 

  .غريها
ون وفق كتاب اهللا مل ليس ااهدون يف فلسطني إرهابيني، بل هم يع-

من ميثاق األمم املتحدة، وإمنا اإلرهاب هو ما يفعله ) ٥١(ووفق املادة 
 األمريكية، يده كاإلدارةنتنياهو كإحراق الرضيع وقتل األطفال، وكذا من يؤ

 شكل بأي لليهود يده ميد أو املسلمني، حياصر أو اليهود مع ينسق من وكل
بذريعة االعتداء عليها ) جستا(وكيف تضع أمريكا قانون  جهرا، أو سرا كان

بينما تعتدي هي واليهود على الفلسطينيني، وبأي عدل تقارن أمريكا 
؟ وكيف يكون الدم األمريكي غاليا خسارا ملركز جتاري خبسارة مقدساتنا

  والدم املسلم يف فلسطني وأفغانستان والعراق رخيصا؟
 يسمى ما غواألو ،كليا ذلك غواألو إسرائيل، مع التطبيع احذروا -
 ومر إسرائيل رفضتها وقد هنا، من أصال صدرت اليت للسالم العربية املبادرة

  .الرصاص) ترامب(ها ، مث أطلق عليعقود بل طويلة سنوات إصدارها على
 وحترير ااهدين ونصرة ،الصهاينة ملضادة كله إعالمكم ووجهوا

  .وأولياؤها وأمريكا إسرائيل غضبت وإن األقصى، املسجد
 الكره على يدل اجلمعة، خطب يف سيما ال الناس دعاء أن واعلموا -

 املسجد سيدن من يكرهون ال وكيف والنصارى، لليهود الشعب يكنه الذي
، وقد  حممد نبينا ومسرى الشريفني، احلرمني وثالث القبلتني أوىل قصىاأل
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 بأي نؤمن وكيف ،عبر اجلزائريون عن كرههم لليهود فكيف بالناس هنا
 القبيحة أفعاهلم ويذكر اليهود مواالة من حيذرنا بيننا والقرآن تستبعده، مبادرة
 عن فضال- التناص من ركعة كل يف تعاىل ونسأله الذميمة، صفام ويعدد
 نذهب ومل إلينا جاءوا الذين هم واليهود طريقهم، جينبنا أن -خارجها القراءة

 !!هميلإ حنن
ما مسي املبادرة العربية للسالم ألا حتقق ) فريدمان(إمنا وضع اليهودي 

 املبادرة عيوب ببعض وأذِّكركمإلسرائيل وأمريكا ما يريدون أو بعضه، 
  :عنها للتخلي املوجبة العربية
 ااملسلمني لكل وأمهيته األقصى حساسية تذكر ال أ. 
 امطلقا العودة حق تذكر ال أ.  
 ال أوسطاء إىل أعداء من العرب حتو.  
 اا أي "بإسرائيل تعترف أبالتطبيع يسمى مبا تؤمن بل" الظلم تقر أ 

  .معها
 واملؤسف أن يكون أول املتبنني هلا هو السعودية وأن يقدمها -

  !ؤول األول فيها إىل قمة بريوت العربيةاملس
أطلق عليها رصاصة ) ترامب(واحلمد هللا أن إسرائيل رفضتها، مث إن 

الرمحة، وهذا مربر قانوين وخمرج شرعي يستوجب رفضها منكم فهل تفعلون 
  وتسمحون لنا باجلهاد؟

 هو اليهود مع سرا ولو العالقات بإقامة عليكم يشري من أن واعلموا -
 درجات من درجة على جيعلكم أن يريد وهو ذلك، يتعمد مل وإن لكم غاش

رضيت عنكم اإلدارة  ورمبا الغرقد، من سياسيا نوعا تكونوا وأن املستعربني،
 أصدق وهو يقول تعاىل اهللا ولكن األمريكية مؤقتا وبعض الشعب األمريكي،

 تنكب فلم ]١٢٠:البقرة[ )! " # $ % & ' ) ( *( القائلني
 يبسط الذي وحي عن واإلعراض يرضوا؟ لن الذين رضا لبوط الطريق؟

 السيئات ويبدل تاب؟ إذا العبد بتوبة ويفرح ،النهار مسيء ليتوب بالليل يديه
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 هم وحزبه ،النور إىل الظلمات من وخيرجنا كثري عن ويعفو حسنات
، وجنده هم الغالبون، ويف اتباع هداه سعة الرزق وسعادة الدارين املفلحون

  .اية التامة واألمن املطلقواهلد
جلنرال عيديد بعد أن قالت إنه اوانظروا كيف حاربت أمريكا 

  )!.رجلها(
 وإمنا ،متشددين وال حركيني وال حزبيني ليسوا الناس عامة أن واعلموا

 هو ورسوله اهللا قاله ما بأن املطلق وإميام السليمة فطرم مبقتضى يعملون
 .والصواب احلق

 غدا ويرى رأيا اليوم احلاكم يرى وقد متغرية فهي بشريةال السياسة أما
  .قراره يف خمطئا كان أنه بنفسه يعترف وقد عكسه

 أقرب ترونه ما ،املتناقضة املستشارين آراء من ختتارون عمليا وأنتم
 سيما ال الكفار بأن تعلمون للصواب، اهللا وفقكم وأنتم ،نظركم يف للصواب

 فشيئا، شيئا نبضها وجتسون خريا، األمة ذههل يضمرون ال والنصارى اليهود
 فعل ردة كانت فإن هو، يبدأ أن شيء كل يف يطيعكم من بعض وتأمرون
 تربأمت الرفض هي الفعل ردة كانت وإن األمر، استمر السكوت هي الشعب

  . أي أنه بالونة اختبار فقطنفسه إال ميثل ال إنه وقلتم منه
 بالقرارات االلتزام إىل لناسا تدعون واحلال املقال بلسان وأنتم
 اهللا بكتاب االلتزام إىل دعا من يكون فكيف ،النظام وتنفيذ والتعليمات

 يأتيه ال وصواب حق كله الذي الكتاب وهو ، أو متطرفامتشددا أصوليا
 وال تناقض وال فيه اختالف وال ،خلفه من وال يديه بني من الباطل

مصدر االستمداد، وتقولون ، وينص النظام األساسي على كونه اضطراب
إنكم تعملون به وعليه يبايعكم الناس؟ فمن املخالف للنظام أحنن أم 

  الليرباليون؟
والناس هنا متدينون بطبعهم، وإمنا عمل العلماء أو الدعاة هو تصحيح 
املفهومات وترسيخ معاين التدين عندهم، واخلروج من الفهم التقليدي 
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ب، وخيطئ الليرباليون حني يظنون أن األصل احملدود إىل الفهم الواسع الرح
يف الناس هو الفسق لكن الصحوة اختطفتهم، وإذا صدق أحد ما يقوله 
الليرباليون واملفترون من أن فالنا صحوي وفالنا حركي وفالنا حزيب وفالنا 

 يف بلد اإلسالم إخل، فأين من منهجه كتاب اهللا وسنة رسوله .. إرهايب
  .من هم كذلك ممن هم على األصلومهد التوحيد؟ وأين 

 اليهود وواليتم ،الشعب رغبة بعكس عملتم كلما أنكم واعلموا -
 ازداد وفاغني، وشيلوك أخطب بن وحيي كعب أبناء وقربتم ،والنصارى

 ،املستقيم الصراط اهللا سأل الفاحتة قرأ كلما وهو كيف. لكم بغضا الشعب
 مثال أوضح  أنعلمونوي والضالني، عليهم املغضوب صراط جينبه وأن

 صح وقد ،النصارى هم للضالني مثال وأوضح ،اليهود هم عليهم للمغضوب
 وليعلم ،القرآن يف ملا موافق وذلك ،عليهم امغضوباليهود  كون يف احلديث

 حياسب سوف وأنه ،اخلطأ للطريق سالك أنه ونتنياهو لترامب احناز من كل
 ما وأنه ،حيابيه لن الدنيا هذه يف التاريخ وأن ،تعاىل اهللا يدي بني ذلك على
  .، وأن اهللا كتب أن العاقبة للمتقنيعتيد رقيب لديه إال قول من يلفظ

 أو حزبيني بالضرورة ليسوا ،الرأي خيالفونكم الذين أن اعلموا -
  .صفتهم كانت وأيا -يقال كما- أصوليني أو حركيني
 ورمبا له،قائ عن النظر بغض ويقبل يؤخذ واحلق حق، على يكونون فقد

 قبوله فالواجب خل،إ.. معارضا أو عدوا أو نصرانيا أو يهوديا قائله كان
 ال ،عليه وخطؤه وفجوره كفره قائله مث وصواب، حق ألنه به والعمل
 وكون احلق، تقبلوا مل ملاذا يسألكم وإمنا عنه، اهللا يسألكم وال يضركم
 الرأيني كال ونيك فقد مصيبون أنكم يعين ال خمطئا املخالف الرأي صاحب

 .خطأ
 الليربايل إال اليهود يكره كله الشعب أن ،فيه مرية ال الذي احلق ومن

 نوع، أي من عالقات إقامة وال معهم التطبيع يريد ال الشعب وأن ،الشاذ
 له يقال أن -انيماسو أو علمانيا أو ليرباليا كان ولو- أحد يرضى ال وأنه
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 تسبحوا فال ،)خرتير( بكلمة مقترنة الغرب يف )يهودي( وكلمة أبدا، يهودي
 يسمى أن الشعب يرضى وال. املفسدين أمر تطيعوا وال ،التيار عكس

 الظروف ويأت احلدود فُتحت ولو جماهدون لهفك )إرهابيني( ااهدون
، وعلى اجلهاد قامت الدولة األقصى املسجد لتحرير باآلالف الناس لتدافع

  .الدعوة يف كل مكانالسعودية الثالثة، وعليه تقوم 
 يف أفغانستان فكيف يف نيوهو الذي أفىت العلماء هنا بأنه فرض ع

  .القدس؟ وهو الذي ملا دخل صدام الكويت عقدمت له مؤمترا
 الدعوة من بالتنصل اإلرهاب مة من التنصل السعودية حماولة -
 لمانيةالع إىل التقرب تونس يف النهضة حزب حماولة من أشد، الوهابية املسماة
 يوصم  اللكي التونسي الدستور يف كما ،شعار جمرد اإلسالم ورفع ،الغربية

 يرضى فلن الغرب أما بالدين، التمسك احلركة أو احلزب وعلى ،باإلرهاب
لو و، حليته وحلق باألشقر شعره الغنوشي راشد صبغ لو حىت تنازلنا مهما عنا

 سبب نإ يقول من كل اطعناو تيمية ابن عن يناوختلّ احلمد تركيأننا أطعنا 
  !، لكنا شر أمة أخرجت للناسوالوهابية التيمية هو اإلرهاب
من الضالل الذي يردده اإلعالم السعودي واحلكومة السعودية -

 منصور عبدربه حكومة إن تقولوا اليف اليمن، ف) احلكومة الشرعية(مصطلح 
 ،اهللا عبشر حتكم ال وهي شرعية تكون وكيف شرعية حكومة هادي

 كان قد وهو بالشريعة، الشعب يعد وال ذلك يذكر ال املذكور ورئيسها
 احلزب إىل ينتمي وهو ،له نائبا كان بل املخلوع، حزب يف عضوا

 .، اللهم إال إذا كان للشرع والشرعية مفهوما آخر فبينوه لنااالشتراكي
 العقيدة إىل أقرب اإلخوانف إخواين، اإلصالح حزب أن ثبت لو فحىت

 وفق ويسري اهللا أنزل مبا حيكم ال ممن وغريهم، االشتراكيني من ةالصحيح
  .بناصح وال حيار، واحلزب يخلفان سياسة
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وإذا كان مصدر الشرعية هو التصويت فأنتم غري شرعيني إذ أنكم مل 
حتكموا عن طريق التصويت، ونظام حممد مرسي شرعي ذا االعتبار إذ 

  .صوت له أكثر املصريني
 على هذه احلال فسوف تضطرون للرجوع إىل أكثرية وإذا بقيتم

  .املصريني ضد السيسي كما رجعتم يف اليمن إىل السلفيني وحزب اإلصالح
وليست عداوة اإلخوان مثال جبديدة، فقد مسعتها مباشرة وعلى انفراد 
من األمري نايف مثال قبل عقود، وكان الضباط يف سجن احلاير جياهرون 

تهم أمرا عاديا يف وسائل اإلعالم والتواصل بذلك، مث أصبحت مهامج
  !االجتماعي

 حني ،تقدم السعودية خدمة كبرية إليران وهدية جمانية دون قصد -
يكون هلا مع إسرائيل عالقة ما، وسياسة احملافظة السعودية غري املعلنة 

تستدل ا إيران على السياسة السعودية جتاه إسرائيل، دع زيارة ) البحرين(
إلسرائيل، وانظر إىل خروج املظاهرات " أنور ماجد عشقي" املخابرايت اللواء

العنيفة ضد زيارة وفد حبريين للكيان الصهيوين، ومن العجيب أن هذا الوفد 
يزور الدولة الصهيونية واملظاهرات على أشدها حىت يف الدول الغربية، وهذا 

نصار باسم  كي تنشر التشيع وتكسب األ،يتيح إليران فرصة ذهبية مثينة
، ويصدق كذلك زعمها أن حترير القدس مير عرب )معاداة اليهود والنصارى(

مكة، والعالقات السعودية البحرينية تؤكد ذلك، وهي عالقة قدمية ال سيما 
وكذا قوات درع )  البحرينقوة دفاع(منذ أسهمت القوات السعودية يف 

صر من حكم اإلخوان اجلزيرة، وأنتم كما قال األمري تركي الفيصل حررمت م
  فلم ال حتررون فلسطني من حكم اليهود؟

 من املسؤول الذي استقال بعد أحداث سقوط الرافعة يف املسجد -
هـ؟ فكيف نزعم أننا سوف ١٤٣٦احلرام أو بعد أحداث مىن يف حج 

نكون يف مصاف الدول املتقدمة ومل نفعل هذا التقدم الذي هو يف إمكاننا؟ 
الصحافة املصرية ومل ينقطع عنهم الرز؟. دثرجف لذلك احلوكيف ت 
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-د اليت ال أحسب الناس هنا سوف يتخلصون منها، عقدة قَ من الع
التخلف احلضاري، ومن آثار هذه العقدة لدى كثري من الناس، أم يربزون 
املعامل احلضارية اليت لديهم من املصانع والطرق والعمارات وأمثال ذلك، 

عالم عن جناح اخلطط وعن املستقبل املشرق، والتقدم ويتحدثون كثريا يف اإل
  .إخل.. املستمر، وارتفاع الدخل، وكثرة املستشفيات واملدارس

 وهو الذي ينبغي أن تكون لديه عقدة ،وحنن بإمياننا أعلى من الغرب
  . وحتيزه لليهودالنقص لتثليثه ودياثته وخرافاته

تأسيس دويلة الكيان رئيس احلركة الصهيونية قبل : حاييم وايزمان -
الصهيوين وأول رئيس للدولة بعد تأسيسها قابله فؤاد محزة مندوبا عن 

الطريق إىل ( كما جادله حممد أسد رمحه اهللا وذكر ذلك يف كتابه ،السعودية
، وقد كانت بريطانيا تعترب السعودية من مجلة حممياا مبوجب اتفاقية )مكة

 اعترفت باستقالل ١٩٢٧سنة القطيف أو العقري كما قد تسمى، ويف 
السعودية وألغت االتفاقية املذكورة، وحبث الطرفان العالقات العربية اليهودية 
السيما موضوع األحساء، وقد كانت األحساء إحدى اخليارات اليت قدمتها 
بريطانيا لليهود آنذاك كما ذكر منري العجالين، ولكن اليهود اختاروا 

  .من التوراة) التكوين( سفر اخلليقة فلسطني حسب الوعد املزعوم يف
وأنا أنصحكم يا آل سعود أال تثقوا يف أمريكا وال يف إسرائيل، ال سيما 

 ).احلليف االستراتيجي(ما يسمى إعالميا 
فإمنا يريد صهاينة أمريكا أن تشتروا منهم السالح بأغلى األمثان، ومتولوا 

رمى دكم رموكم كما تحرب إسرائيل على حزب اهللا فإذا نفد املال من عن
صرتالليمونة إذا ع ! 

 يني االنقالبتعاونوا معوقد خدمهم شاه إيران أعظم خدمة، لكنهم 
نائب قائد القوات األمريكية يف ) رهويز(عليه، وساعد اجلنرال األمريكي 

أوروبا اخلميين يف ثورته على الشاه، مث إن الشاه طلب من أمريكا اللجوء 
  .دهم الذين مسوه رجلهم عيديد مع عب يف الصومالا، وكذافقط فلم يفعلو
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واملهم أنه ليس ألمريكا عهد وال ذمة وال صداقة دائمة مع أحد، وقد 
نفسه يف محلته االنتخابية إن دول النفط بقرة حلوب إذا انتهى ) ترامب(قال 

على احليبها ذحبناها، أومل تنقلب أمريكا على باكستان بعد أن ساعد 
سسوا عليه حىت دلوا األمريكان على  الدن الذي جتى إسامة بنطالبان، بل عل

  مكانه؟
 يدهلم على بن نوأخلف األمريكان وعودهم باجلائزة اليت رصدوها مل

  !الدن
أما الذين يعادون أمريكا مثل فرتويال وكوريا الشمالية وار وغريها، 

ددا وأهم ليت هي أكثر عافلم تستطع أمريكا أن تضرهم، فكيف بأمة اإلسالم 
  .موقعا وأعظم مساحة، وأغزر إنتاجا

يتماشى مع ال وألول مرة أمسع غري العرب يستجدون ويقول هذا 
 وانسحب اجليش القانون الدويل، وذلك حني دخل اجليش التركي سوريا

  .األمريكي صاغراً أمام قوة املؤمنني
ه  اام بعض األمراء وكبار رجال األعمال بالفساد هو مما يشكر علي-

  :فاعله، وهو خطوة يف االجتاه الصحيح، وذلك يستدعي أسئلة كثرية منها
 أليس الذي يعتقل األمراء قادر على التعميم على القنوات والصحف -أ

  يسيء للدين؟ وأوغريها مبنع أي حديث عن التطبيع مع اليهود 
 ماليني من ماله اخلاص فكم ١٠ إذا كان بعض الناس يتربع بـ-ب

  من أين له هذا املال؟ وماله اخلاص؟
سؤال يصح توجيهه لبعض الناس ) من أين لك هذا( إذا كان -ج

  فلماذا ال يوجه لكل أحد؟
 أليس من يعمل وينهب خريا ممن ينهب وال يعمل، فبعضهم ميلك -د

 املاليني بل املليارات وهو جالس يف بيته؟
  ن بعض الناس عن املساءلة؟ من الذي حص-هـ



 

 

٢٨٩١ 

 أن يعرف أعضاء هيئة مكافحة الفساد قبل  أليس من حق الشعب-و
  أن تبدأ عملها؟

   أين مساءلة أهل الفساد الفكري والفساد األخالقي اخل؟-ز
 ملاذا يسجنون بعض الناس يف الفنادق بينما يسجن املواطنون يف -ح

  احلائر وذهبان وأشبامهها؟ أليس يف سجن احلائر مثال زنزانات ضيقة، وفلل؟
ؤالء فقط أم أن فتح ملفاته ينكأ جرحا غائرا  هل الفساد خمتص -ط

  يف جسد كله منخور؟
   هل هؤالء اعتقلوا ألجل فسادهم املايل أم ألسباب أخرى؟-ي
   أليس الفساد املايل قدميا ومتغلغال يف األمة؟-ك

  : القصتان الواقعيتانوإليكم هاتان
: ة حيكى أن أحد سالطني الدولة العثمانية قيل له يا صاحب اجلالل-١

 كي يوضع يف السرج، فأمر السلطان أن ،إن املسجد النبوي يف حاجة للزيت
 فقالوا له يا صاحب اجلاللة يكفي أن ،يصرف لكل سراج برميال من الزيت

الربميل من هنا يف اسطنبول ال يصل إىل : فقال. تصرف لكل سراج جالوناً
  .املدينة إال وهو جالون

 ختصيص بند لكذا بأن الطاسة  اعتذر أحد املسؤولني هنا عن عدم-٢
  !بشرك اهللا باخلري، املهم عندنا طاسة: ضائعة، فقال أحد احلاضرين

 حسب التصنيف اليهودي األمريكي الذي يريدون للسعودية أن -
تتبعه، تكون الوهابية مرادفة لإلرهاب وتكون السلفية مرادفة للتطرف 

! " # $ % (: ميوداعمة لإلرهاب، غري أن اهللا تعاىل قال لنبيه الكر
  .]١:األحزاب[ )& ' ) ( * + , - . 

 :احتمالني بني أنتم -
 يكنه ما لكم بينا قد أوالء حنن فها مغررا بكم مغشوشني تكونوا أن إما
 عبد احملسن الشيخ به صرح ما إىل إضافة لكم، واملستغربون الغربيون



 

 

٢٨٩٢ 

 شعارهمو" احلكم يريدون "الليرباليني أن من وغريه سعود آل العبيكان
  .أحد املتابعني قال كما" فلتسقط أو لنا الدولة"

 جماملة تقتضي سياستكم لكن ، للعلمانينيموافقني تكونوا أن وإما
 املستقبل على وتراهنون ،بطبيعته متدين هو الذي الشعب ومسايرة العلماء

 األندية تشجيع إال هلا هم ال األنعام من جمموعة إىل الشعب يتحول حني
 تثري اليت ،واملواقع ،والصحف ،والروايات ،القنوات ومتابعة ،الكروية

 املثقفني دع خاسر، ورهان فاشلة سياسة وهذه. الغرائز وتدغدغ الشهوات
  يقولون؟ ماذا الشعبيني الشعراء إىل انظر ولكن

فأنصحكم أن تكونوا ربانيني متقني ليجعل اهللا لكم خمرجا، وال تطيعوا 
  .يف األرض وال يصلحونأمر املسرفني الذين يفسدون 

فمن حيكم اليمن إمنا هو كمن  ،ثانية اليمن يف تتورطوا ال أنصحكم -
يرقص على رؤوس الثعابني كما قال املخلوع، وسلطة القبيلة أقوى من سلطة 
الدولة، والقبيلة ليس هلا والء ثابت وإمنا هي ملن يدفع أكثر، وكراهية 

 يف اليمن خرج يف إحدى املدن السعودية متأصلة عند اليمنيني، وملا كنا
 ، وأنا ملا كنت يف أمريكا صليت م"يا سعودي يا يهودي"مظاهرة تقول 

حىت هانا : "قالو مرغما يف ديترويت، وبعد الصالة قام أحد اليمنيني اجلمعة
 باخليبة العام الشعور اليمن يف التورط مساوئ منو"! باحتكمنا السعودية

 عادل تصرحيات يسمع حنيالسعودي  اجليش ما يشعر اللذين واإلحباط
 هم أعداءنا وأن معهم نتفاهم أن وميكن جريانناإخواننا و احلوثيني بأن اجلبري

 وليس معه التفاهم ميكن جارا يقاتلون كانوا املقاتلني أن أي اإلرهابيون،
  .عدوا

 جاءتنا ولكن ،صنعاء ندخل أن نستطيع اجليوش قادة بعض قال وقد
  .فبالتوق األوامر



 

 

٢٨٩٣ 

 منصور وعبدربه ،اإلمارات دولة ؤيدهت وانفصال اجلنوب يف اليمن
 إىل احلوثيني دخول يف السبب هو تواطؤه إن ويقولون اشتراكي هادي
  يبيت؟ ماذا تدرون ال لكن به، أعلم وأنتم ،صنعاء

 يف تتورطوا أال أنصحكم بعضها أُورد قد أخرى والعتبارات وهلذا
  اليمنيةالقبائل وبعض ، على سيادة البالدوأن حتافظوا أخرى، مرة اليمن
 فطن وقد ،عادي أمر عندهم واملوت سالحه لديه ميين وكل ،دبابات لديها
 أسندوا رابني إسحاق من التخلص أرادوا فلما اليهود املتطرفني بعض لذلك
  !اليمين عمري إىل ذلك

 كان وقد كثرية، مفاجئات وهلم حني، بعد إال لكم تظهر ال خفايا وهلم
" صعدة حمافظة بعض "الشمال مشال يف حمصورة حمدودة فئة احلوثيون
وأصبحوا يستهدفون الديوان  خطرهم امتد فقد اآلن أما املخلوع موحار

 ،الظاهر يف لعبدربه نائبا حباح خالد وكان ،امللكي يف الرياض بصوارخيهم
  .سابقا بقشان دعن موظف جمرد كان وقد باطنا، احلوثيني مع متواطئا
 اجلبري تصرحيات مسع إذا اليمن يف احملارب السعودي اجليش أن عتقدأو
 والقاعدة، داعش هم أعداءه وأن معهم، التفاهم ميكن جريان أم عنهم

  . كثريا معنوياته تضعف سوف
 هومجت فقد  عادل عن العدو احلقيقي للسعودية،كالم يصدق والواقع

  !سنوات تعز حصار راستم بينما ،حاهلا تغري واحد يوم ويف املكال
 يكن مل )ترامب( أو )كريي( أو أوباما من صدر لو هذا اجلبري وكالم

ىت أصبح مف، مستغرب حقا فهو سعودي خارجية وزير يقوله أن أما غريبا
ائتين بزيدي صغري أخرج ( وقد قال الشيخ املقبلي رمحه اهللا ؟الروافض إخواننا

  .ولني كالشعيب والشافعي، وهي عبارة منسوبة لأل)لك منه رافضيا كبريا
 فعل كما ،وخصوصيته البلد سيادة بانتهاك إنسان ألي تسمحوا وال

 األمريكية اللجنة فعلت أو ،الدراسية املناهج فتش حني األمريكي "ليربمان"
 ،السعودية يف اإلنسان حقوق حالة عن التقصي مهمتها األمريكان جعل اليت



 

 

٢٨٩٤ 

 جريدة مثال انظر (العيسى حممد اكآنذ السعودي العدل وزير اللجنة وقابلت
 حقها من ليس كثرية أسئلة إليه ووجهت ،)١٨/٢/٢٠١١ بتاريخ الرياض

 ،للمملكة تأيت أن الدويل القانون وفق حىت حقها من ليس بل توجهها أن
 وأين ؟السيادة حق وأين ؟القضاء استقالل وأين وجلنتها؟ أمريكا هي ومن

 الرأي جعل الذي ومن نفسها؟ املتحدة ماألم تقرها اليت اتمعات خصوصية
 من نفسه وبيتها باحلجارة الناس أمريكا ترمي وكيف م؟احلكَ هو األمريكي

 على ،مدنيا حقا اللواط يرى من يفتش وكيف منه؟ أقل هو مما بل ،الزجاج
 لديه من يسمح وكيف فاعلها؟ على اهللا حد إقامة جيب مقيتة فاحشة يراه من
 تالها وما سبقها وما اللجنة هلذه والتمجيد بالثناء طنيةوالو العروبة من ذرة
 !!انتهاكات من

 الواقع يف بل سياسي، غري وإسالم سياسي إسالم اهللا كتاب يف ليس -
 له كلها العبادة وتكون هللا كله الدين يكون أن وجيب وعلمانية إسالم

 يه،ينبغي إعادة النظر ف سهيتسي عدم وأ احلج يسيتس عن يقال وما وحده،
 الرافضة يسميه ما  النيب عن يثبت فلم  عن املعصوم،بالثبوت العربة وإمنا

 أرسل وقد ،مىن يف أو احلجة ذي من السابع يف بالتظاهر املشركني من الرباءة
 بالبيت يطوف الو  ال حيج بعد هذا العام مشرك،أنه عنه ليبلغ علياً  النيب

 يكن مل من وأن ،باق فعهده دعه اهللا رسول وبني بينه كان من وأن ،عريان
 من سياسية قضايا كلها وهي ،أشهر أربعة األرض يف فيسيح عهد وبينه بينه

 افترى فقد والسياسة الدين بني الفصل يزعم فمن، الدولية املعاهدات صميم
  .وضلّ

وإمنا يف النصرانية احملرفة دين طقوسي ال عالقة له بالسياسة كما 
  .ما أننا لسنا أصوليني باملعىن النصراينيقولون، وحنن لسنا نصارى، ك

واألصولية إمنا نشأت يف الغرب عند الكاثوليك مث الربوتستانت 
) أي العمل السياسي(واليهود، وال يستخدم األصولية اإلسالمية بنفس املعىن 



 

 

٢٨٩٥ 

 أنه يقر أيإال من جيعل اإلسالم كأي دين آخر، ال عالقة له بالسياسة، 
 .بالشرك شعر أم مل يشعر

حني نقول أو يقول أحد إن بني أمريكا وإيران توافقا حتت الطاولة،  -
فإن ذلك ال يعين اتفاق الدولتني يف كل األهداف، وال أن أمريكا أذكى 
سياسة من إيران، بل إن إيران أذكى من أمريكا وأمهر، ومن يعادي إيران 

  .ويف الوقت نفسه يصادق أمريكا خمطئ بال ريب
شريعة جمرد مصدر تارخيي لألنظمة، بل جيب  ال يصح أن تكون ال-

  .الرجوع إليها يف كل نظام وأن تكون مصدر كل أمر
 من يسلم مل نفسه  والنيب ،فعلتم مهما الغرب عنكم يرضى لن -

 وال ،اهللا كتاب إىل حنتكم حنن قلتم فإذا وحديثا، قدميا والنصارى اليهود شر
 ،دينية أي ثيوقراطية دولة ةالسعودي :الغربيون قال ،ذلك غريقول  متلكون

 باحلق تؤمن استبدادية حكومة هذه الغربيون قال ملكية دولة حنن قلتم وإذا
 نظام يف ذلك ونشرمت العلماء مننع التجين على حنن قلتم وإذا! للملوك اإلهلي

 النفط سعر جعلتم وإذا الكهنوت، حبق يؤمنون هؤالء قالوا ،املطبوعات
 البشت لبستم وإذا ثروام، يبددون األغبياء الءهؤ قالوا لغربينيل مراعيا

 وإذا البدو، هؤالء إىل انظروا قالوا ،وغريه اجلبري عادل به أمرمت أو والعقال
 منها وحيرم املتأخرين السفهاء عند اهلائلة الثروة قالوا ،املال عطيتموهمأ

 رز،ال مثل عندهم الفلوس ألن يدفعوا أن عليهم وجيب املتحضرون، املتقدمون
 ميكن فال اإلرهاب ودعم الوهابية مة أما ،يسأهلم أو حياسبهم أحد وال

 وال ،مذهبينيوال  طائفيني وال وهابية لسنا حنن قلتم لو حىت منها التخلص
 مجال أي )ناصر( بدوعنا  قوهلم حد إىل االحتقار م وبلغ ،اإلرهاب ندعم
 إليكم جاء هدية كمل يهدي أن أراد ملا أحدهم أن حد وإىل الناصر، عبد

 وثالث! خنلة وجبواره مجل صورة لكم أهدى وآخر! كاليفورنيا متر من بشيء
  .احليوان حديقة يف ذلك رأيت وقد احليوان، بعض لكم أهدى



 

 

٢٨٩٦ 

كما أن الغرب أحزاب خمتلفة وفلسفات متناقضة، بل دول متعادية، 
  .ه يفضحه اآلخرنوأيدلوجيات متضاربة، فمن ترضونه أو تسكتو

 من خري -اهللا وجه أي- واحد وجه ملصانعة" :السلف أحد قال وقد
، وحىت ملا مسحتم باالختالط والتربج وفتح دور "كلها الوجوه مصانعة

  !هذه خطوة يف االجتاه الصحيح: السينما مل يزيدوا على قوهلم
والشيء الذي جيعل اليهود والنصارى يرضون هو أن يرتد املسلمون ال 

! " # (: تبعون اليهود والنصارى، قال تعاىلقدر اهللا عن دينهم وي
  .]١٢٠:البقرة [)$ % & ' ) ( 

مع أننا لو فعلنا ذلك عياذا باهللا ملا كنا إال طائفة من اليهود الشرقيني 
 ناال بد من نشر التبشري بيننا وحتويل) األرثوذكس(أو جمموعة من ) سفاردمي(

  .لإلجنيلية أو الكاثوليكية



 

 

٢٨٩٧ 

 :م السياسياإلسالكلمة موجزة عن 
 ،الغرب وأذنابه هم الذين ابتدعوا فكرة ما يسمى اإلسالم السياسي

ون اإلسالم ديناً ودين، وهم لذلك وصدروها للمسلمني وغاظهم أن يك
 :يريدون حتريف القرآن وإلغاء اجلهاد وحرق املصحف ومما يغيظهم

XW V UT S R Q P ( :قوله تعاىل .١
 Y(] حذف الرديءملذهب  على هذا اينبغي ف،]٣-١:الناس )ملك الناس(، 

  !إذ سوف يستغلها دعاة اإلسالم السياسي كما يقولون
  . وهذا كسابقه،)إن احلمد والنعمة لك وامللك(يقول احلجاج  .٢
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك وله (يقول الذاكرون  .٣
  ! إذ هي عبارة سياسية أيضا)له امللك( وعلى هذا ينبغي حذف قوله ،)احلمد

 فهي حسب زعم ،تقول الدولة السعودية إا تسري وفق كتاب اهللا .٤
 وجيب على ،القوم تسري على اإلسالم السياسي وليس اإلسالم الطقوسي
 والتنبيه على ،السعودية إما إلغاء كالمها وإما معاقبة من يقول ذلك القول

قتضيه  واتباع دين اإلسالم كما ت، وهذا ما يقتضيه األمر بكتاب اهللا،ضالله
  .السياسة الرشيدة حقا

 تدل على املنهج الشرعي ،اآليات يف سورة التوبة واملمتحنة وغريها .٥
 وهذا قانون دويل وجزء من القانون ،يف التعامل مع الدول غري اإلسالمية

  . سياسية يلزم على قوهلم حذفهان فهذه اآليات إذ،الدستوري
املائدة و  األنعاماآليات الدالة على وجوب احلكم مبا أنزل اهللا يف .٦

 يلزم ، إميان من أراد التحاكم إىل الطاغوت زعماةسميت و،والنساء وغريها
  .أيضا حذفها على قوهلم، ألا عني اإلسالم السياسي

 قيصر؟ أم م يف املدينة من كان حيكمها أكسرى أملا كان النيب  .٧
   بإسالم طقوسي لكن حكمها باإلسالم السياسي؟ ربه أمرهأنه 



 

 

٢٨٩٨ 

 لكن شيوخ األزهر ة،زق كتابه عن املسألاالر ي عبدكتب عل .٨
 وأنه ، إن كالمه هو كالم املستشرقنيقالوا و،سحبوا منه الشهادة األزهرية

إمنا كتبه بإيعاز من الوايل االجنليزي على مصر، ورد عليه كثريون بكتب 
  قيمة، أكل هؤالء خمطئون إال هو؟

 بل ،افدين كما يزعمونالذي يبدد الثروة الوطنية ليس حتويالت الو -
 فمن أراد ،هم السعوديون السواح الذين ينفقون مئات املليارات يف اخلارج

جازات اليت تؤدي إىل سفر  أو إلغاء اإل،أن حيافظ على الثروة فعليه منع ذلك
 فهو ، أو الفسق،الناس، دع فتاوى العلماء عن حكم السفر إىل بالد الكفر

 الذين يريدون حرمان الناس من ، املطاوعةعند الليرباليني كالم الرجعيني
 اليت هي مكارم من أهل ،التمتع مبباهج احلياة يف هذه اإلجازات املتعددة

 .الشأن
 جند أنكم كثريا ما صومت ،باستعراض التصويت يف األمم املتحدة -

 وأنه ال ،عكس رغبة أمريكا، وهذا يدل على أنه ميكنكم خمالفتها إذا شئتم
 ووضع يده على رقبته، ،)ماسكتنا من هنا( امللوك أمريكا عذر يف قول أحد

 من "اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان"ففي إمكانكم مثال منع ما يسمى 
احلرية الدينية "دخول السعودية مطلقاً، ومنع أمريكا عن احلديث عما يسمى 

احلديث عما يسمونه منع  و، اليت يريدون ا حرية التنصري،"يف السعودية
ويعنون به الروافض، وملاذا ال يعطون هم " قوق األقليات يف السعوديةح"
 أم أن هذه ،ونيحريتهم وكذا الالتينيون الكاثوليك، واإلميش) املورمن(

  .عقوبة لنا حني تركنا من بيته من زجاج يرمينا باحلجارة
- تضة أملانيا واليابان االقتصادية بعد أن دمر ا احلرب العاملية معزى

 ا بل بنو،يداع إىل أن الناس فيهما مل يقرضوا أمواهلم للبنوك باسم اإل،ثانيةال
  .ا املدن واملصانع وغريها

 ، استعمار احلياة"برماسها "احذروا االستعمار اجلديد الذي مساه -
 ومساه جوزيف ناي القوة ،)املستعمر السري(ومسى عبد اهللا الربدوين صاحبه 



 

 

٢٨٩٩ 

 ومساه صالح نصر رئيس ،ة الغزو الفكريالناعمة، ويسميه بعض الدعا
  .)احلرب النفسية(املخابرات املصرية سابقا 

 وقد كانت الشركات حسب ،ومن أدواته اليوم الشركات األجنبية
شركة ( كما كانت ،االستعمار القدمي تتطلب اجليوش االستعمارية حلمايتها

ديد فيحميه الوكالء  أما االستعمار اجل،حممية باجليش الربيطاين) اهلند الشرقية
نفسها، وتبادر أقسام الشرطة ةرواملوظفون والزبائن من الدول املستعم 

  .لنجدته لو اعتدى عليه أحد
 )ماكيرتي(وهو يعتمد على اخلربة الوطنية نفسها، كما اعتمدت شركة 

 الذي هو عضو يف إدارة البنك السعودي ،ستاذ إياد مدينمثال على األ
نظمة التعاون اإلسالمي، لكنه أقيل من املنظمة ملا كم  وأمني عام م،الفرنسي

  !حمقاً بكالم السيسي عن ثالجته
 فاحلل ملشكالتنا مجيعا ولتحررنا من كل استعمار هو ،وأيا كان األمر

  . فلو صدقنا مع اهللا واستلهمنا جتربتنا احمللية لنصرنا،التربية اإلميانية
ة عن سجن احلائر وعن حنن نطلب املساواة يف السجن، وهذه نبذ -

  :املستشارين األمنيني
 مدينة -أسأل اهللا أال يعرفه أي داعية-سجن احلائر للذين ال يعرفوه 

 ظننت أا ،واسعة ذات أقسام إدارية وغريها، وفيه زنازين ضيقة للمطاوعة
  .ثالجات متراصة، وفيه فلل ذات مالعب ولوازم ترفيهية لكبار الشخصيات

ة يف الزنازين الضيقة كان ابن أمري الرس يسكن يف وملا كنا حنن الدعا
  .ةفل

وأشبه السجون باحلائر السجون املصرية اليت رأيتها على الشاشة يوم ثار 
املصريون على حسين مبارك، وكان من كبار املسؤولني عن سجون حسين 

 وأمثاهلم ممن أصبحوا مستشارين أمنيني ،مبارك حبيب العاديل وفؤاد عالم
الذي يقولون إنه ) زكي بدر( بعد أن كانوا قد استشاروا قبلهم للسعودية،

ح ملا كان يف مصرلت والذي أمر بدفن كل م،ام بدرجة وزيرشت.  



 

 

٢٩٠٠ 

 وأما فؤاد عالم فهو ،أما حبيب العاديل فهو وزير داخلية مصر سابقاً
 إىل مستشارين اجنليز كلمت بعضهم باإلضافة! خبري مكافحة اإلسالميني

  ).مستر لري(ائر منهم  يف احلمنفردا
 وإمنا هي حرب على ،فالقضية ليست حرباً على اإلخوان كما يشاع

  !!كل املطاوعة
 والظن بأن طالء العصرنة ،من اخلطأ جتاهل الطابع القبلي للمجتمع

 بل أكثرنا قبائل عريقة يف جزيرة ، فنحن لسنا خليطا عرقيا كاألمريكان،ألغاه
ظهر ذلك ، ومما يوإفريقياىت يف املغرب  بل ح، ويف اهلالل اخلصيب،العرب

جليا املباريات الكروية اليت تدعمها الدولة، ومن األمثلة احلية للترابط القبلي 
 أن بعض قبيلة يام سافروا من جنران إىل الكويت كي ،والفزعة للفروع

 واطلعت على توقيعات هائلة من أحد فخوذ قبيلة ،يصوتوا مع العجمان
  . أبنائهاحرب ملا اعتقل أحد

  !!مث إنه أصبح لكل قبيلة موقعها الذي تفاخر فيه بنسبها ورجاهلا
 من تدبر القرآن وتصفح السرية النبوية مما يقرؤه بعض الناس بدالً -

 وهو كتاب ،هو كتاب فن احلرب: وسري أبطال اإلسالم ومعاركه ايدة
يصنف عامليا  و،قدمي جدا ألفه أحد اوس يف الصني قبل امليالد بستة قرون

ضمن كتب اخليال، على أن فيه كالما عن االستراتيجيات العسكرية يف تلك 
  .األزمنة
 أخريا أنصحكم أن تثقوا يف ابن البلد وأن توظفوه فهو أنصح لكم -

ومن أبناء حممد بن زايد واعالمكم نفسه يقر بذلك ) بالك ووتر(من عمال 
  .وال يقول غريه

ح العام والشامل الذي به يرضى اهللا وجيب عليكم املبادرة باإلصال
  .عنكم ويرضى كذلك الشعب

 .وإليكم بعض اجلوانب املهمة اليت أرى البدء بإصالحها



 

 

٢٩٠١ 

  الفوري لإلصالح املوجبة العامة األوضاع بعض
  :مالحظات

 فيها، اليت واألمساء التواريخ ذلك على يدل قدمية، األوراق هذه -١
 واحلمد ذلك دون املرض حال مث ني،سن قبل للملك أقدمها أن أنوي وكنت

  .هللا
 ما أن القارئ يعلم أن: منها ألسباب حاهلا على أتركها أن تعمدت وقد

 قدمية، البالء جذور وأن فجأة، يأت مل والعلمنة التغريب من اليوم نعيشه
 أن كما أكيد، لكنه بطيء أي) شور بت سلو (الدنلوبية اخلطة ضمن ولكن

 تدرجييا، الشرك الشيطان إليهم أوحى وإمنا فجأة، هللا غري يعبدوا مل نوح قوم
 مع وازداد قرون منذ بدأ الذي القدمي االحنراف مثرة هو إمنا اليوم فاحنراف

  .نستدرك مل إن قتامة أشد سيكون واملستقبل األيام،
 قد أقول، ملا والتوثيق النقل أمانة على الشديد حرصي مع أنا -٢
 على بعيين واطلعت احملاكم، إحدى يف ليعم خالل من عملياً ذلك مارست

  .مطلقاً أذكره مل وبعضها املآسي من كثري
 األخرية السنوات يف الفساد وترية وتسارعت املنكرات تضاعفت -٣
 يقال، كما" دحديرة يف جرف من "نزال وال األخرية، األشهر يف بل كثريا،

 احلق، على مأ الدين أهل حسب ولكن بشهواته، أو بدنياه مشغول وأكثرنا
 ،]١٨:األنبياء [)j i h g f e d c b(: تعاىل قال وقد

 من كلمة ألف إزهاق على قادرة الواحدة، املوعظة أو الواحدة فالكلمة
  .نتوب أن إال بالفشل نذير هو التسارع وهذا الباطل،
 وال الدولة، يف املسؤولون به يصرح هائال، اجتماعيا حتوال شهدنا -٤

  .الغربية الصحافة عنه وحتدثت لألوضاع، مراقب على خيفى
 للتغيري الفرصة مبثابة اقتصادية رؤية وهي) ٢٠٣٠ (رؤية جاءت -٥

 نيالعلماني شعار ضمن الدين وهدم لإلفساد يسعون وبامسها االجتماعي،
  ).فلتسقط أو لنا الدولة(



 

 

٢٩٠٢ 

 بعض إن بل كثريا، تأخرت الرمسية التقارير أن القارئ يعلم أن ينبغي -٦
باملرة إحصاء فيها ليس االتا.  

 املأساة عمق ا يظهر اليت اجلوانب بعض اآلن لكم أقدم أن النصح ومن
 خفي ما وأن عليكم، خيفى ال ذلك بأن اعتقادي مع اإلصالح، وضرورة

  .أعظم علي
   



 

 

٢٩٠٣ 

  والتشريع القضاء
 أو قانون) ٥٠٠ (من أكثر اآلن حىت احلجاز ضم منذ اململكة أصدرت

 أو جملسا أو هيئة أو حمكمة) ٤٠ (يقارب ما الشرعية احملاكم غري وا نظام،
 والبنكية والعسكرية والعمالية التجارية القضايا يف اخلصومات لفصل جلنة

 عني ال حيث اخلارجية، التعامالت غري هذا والطبية، والتأديبية واجلمركية
  .)اإلدارية الشؤون على تقتصر ال وهي (أثر، وال عةيللشر

 لدراسته املبتعثني غري القانون، لدراسة ختصصات أو أقسام لكةاملم ويف
  .اخلارج يف

 أصل على تؤسس مل القانونية للشؤون إدارة تقريبا وزارة كل ويف
 الوجه على واملفاسد املصاحل مراعاة أو منها، واالستمداد الشريعة موافقة

  .الشرعي
 أن على الوزراء سجمل نظام وهو البالد يف التنفيذية القوانني أعلى وينص

 وللمجلس) ١٩ املادة (والتنفيذية) التشريعية (التنظيمية السلطتني ميلك الس
 نظامها يف ليس) اخلرباء شعبة (القوانني مجيع إصدار على تشرف قانونية هيئة

 من واحد عضو فيها وليس مراجعة، أو إعدادا بالشريعة االلتزام على يدل ما
 أصال تلتزم وال البحتة، الفقهية الدراسات يف املتخصصني أو العلماء كبار

  .الشريعة بأحكام بالتقيد
 مناسبة كل يف يترددون ال العلم محلة وبعض املسؤولني، فإن ذلك ومع
 وأحيانا وكبرية؛ صغرية كل يف والسنة بالكتاب حتكم اململكة أن بالتصريح

لك ومن ذلك صدور قرار ملكي بعد أن رأس امل"!! وروحا نصا "يزيدون
هـ ونشرته الصحف ٣٠/٧/١٤١٢جلسة جملس الوزراء يف يوم االثنني 

 وليست)! استبعاد أي نظام يتعارض مع تعاليم العقيدة (بعناوين كبرية بارزة
  .العدل حتاول وهي إال أمة من ما فإنه العرضية، باملوافقات العربة



 

 

٢٩٠٤ 

 ااالت يف القانونية واهليئات واحملاكم القوانني استعراض أردنا أننا ولو
 سوف ولذلك جدا، املقام لطال الشريعة فيها تراعى ال اليت واملؤسسات

 على ترتيلها خالل من العامة ااالت يف القانون أقسام: فقط نستعرض
 يف القانون كليات معظم يف السائد لالجتاه وفقا للقانون، األكادميي التقسيم

  :ومها فروعه، مامنه لكل كبريين قسمني القانون يقسم حيث العامل
  .العام القانون  .١
  .اخلاص القانون  .٢

 اليت القانونية العالقات تنظم اليت القواعد جمموعة( هو العام والقانون
  ).السلطة صاحبة باعتبارها فيها طرفا الدولة تكون

 اليت القانونية العالقات تنظم اليت القواعد جمموعة( هو اخلاص والقانون
  ).السلطة صاحبة باعتبارها يهاف طرفا الدولة تكون ال

  :أربعة وفروعه العام، القانون: األول القسم
 الدول عالقات تنظم اليت القواعد( وهو: العام الدويل القانون: أوال

 الدولية، غري املنظمات فيه وتدخل ،)والسلم احلرب يف ببعض بعضها
  .دولة مع الرتاع يف طرفا كانت إذا مثال كالشركات

 ال اليت الوضعية القوانني من مجلة إىل املهم اال هذا يف ةاململك وحتتكم
 هلا ومعادية حمادة هي بل املطهرة، الشريعة ألحكام خمالفة كوا على تقتصر

  :القوانني هذه ومن القطعية، األصول من كثري يف
 عن الصادرة وقراراا ومعاهداا وقوانينها املتحدة األمم ميثاق  .١
  .الدولية اجلزاء وحمكمة الدولية العدل وحمكمة العامة معيةواجل األمن جملس

 النقد وصندوق اليونسكو، كمنظمة: الدولية املنظمة فروع وسائر
 التجارة ومنظمة اإلنسان، حقوق ومنظمة الدولية، العمل ومنظمة الدويل،
  .كثري وغريها العاملية

 وتدعمه ا،إعالمي بذلك تفخر هي بل ذا، التزامها اململكة ختفي وال
 قضايا على أحيانا تتحفظ كانت وإن مناهجها، يف دراسيا وتقرره ماليا،



 

 

٢٩٠٥ 

 أو األصل على اعتراض دون جممال التحفظ يأيت وقد شكلية، أو جزئية
 هو كما دولية تشريعية كجهة املنظمة، تصدره مبا العام بااللتزام اإلخالل

  .املرأة ضد التمييز منع ووثيقة السكان مؤمترات قرارات يف الشأن
 الصادرة واملعاهدات االتفاقيات أو العربية، الدول جامعة ميثاق  .٢

 البيان عن غين ذا وااللتزام واملؤمترات، املنظمات من فروعها وعن عنها
  .واالستدالل
 على إال شيء على تتفق ال العربية الدول إن يقال أن القول نافلة ومن

 املؤمترات كانت هنا ومن ،))اإلرهاب أو التطرف ((يسمى ما حماربة
 التعاون جماالت أكثر بأا املوصوفة وحدها هي اخلصوص ذا واالتفاقيات

  !!واستمرارا جناحا العريب
  ".األوابك"و" األوبك "منظمة اتفاقيات  .٣
  .االحنياز عدم دول مقررات  .٤
 هذه وكل األخرى، الدول مع الثنائية واملعاهدات االتفاقيات  .٥

 الدولية القوانني لقواعد وفقا جتري أن بد ال واملعاهدات االتفاقيات
  ".االتفاقيات اتفاقية "املسماة م١٩٦٩ لعام فينا اتفاقية خصوصا للمعاهدات؛

 مهما اتفاقية تعقد العامل يف دولة كل على الدولية املنظمة فرضت وقد
 األمم مبقر احملفوظ لالتفاقيات الدويل بالسجل تسجلها أن نوعها، كان

 املزعوم، الدويل للقانون مطابقتها من والتأكد عليها االطالع ليتم ملتحدة،ا
  .نزاع بينهما نشب لو فيما ذلك مبقتضى طرفيها وحملاكمة

 أنواعها، بكل لالتفاقيات عقدا العامل دول أكثر من اململكة وتعد
 دول كل ومع والرياضية، واملالية واإلعالمية والتجارية والثقافية السياسية

 وأملانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا أمريكا مع خاصة وبصفة تقريبا؛ لعاملا
 الدول هذه مع االتفاقيات هذه تعد حيث واهلند، وكوريا والصني واليابان
  !!باآلالف وبعضها باملئات،



 

 

٢٩٠٦ 

 ونظام الدولة شكل حتكم اليت القواعد وهو: الدستوري القانون: ثانيا
  .وتوزيعها والسلطات فيها احلكم

 الوزراء، جملس ونظام للحكم األساسي النظام اململكة يف ثلهومي
 منهاجها؛ على وال الشريعة من استمدادا يوضع مل -التحقيق عند- وكالمها

 عدا الغربية الدساتري عن املنقولة العربية الدساتري منوال على وضعا وإمنا
 النظم، إصدار عند إليها حيال ال األساسي النظام يف عامة إسالمية عبارات

  .للقرار مصدر ال شعار فهي واالستمداد، املوافقة اإلحالة مقتضى ألن
 القواعد وهو: املايل القانون به يلحق أو ومنه: اإلداري القانون :ثالثا

 العامة واملؤسسات الوزارات يف امليزانية وتنظم التنفيذية السلطة تنظم اليت
  .اخل...التجارية والبنوك املركزي البنك وعمل
 يف سواء للشريعة فيه نصيب ال القانون هذا أن أحد على خيفى الو

 ذاتية مببادرات البنوك بعض تبذهلا اليت احملاوالت وما التحكيم، أو االستمداد
  .ذلك على دليل إال الشريعة أحكام مع للتوافق

 وطرق وعقوباا اجلرائم حتدد اليت القواعد وهو :اجلنائي القانون: رابعا
  :األحكام من نوعني يشمل وهو فيها، احلكم
  .عقوباا وتشريع اجلرائم حتديد وهي: موضوعية أحكام .١
 درجاا بتعيني اجلنائية واهليئات احملاكم تنظيم وهي: إجرائية أحكام .٢

  .واختصاصاا
 تستثنه مل مما نصيب فيها للشريعة اليت فهي املوضوعية األحكام فأما
 للمحاكم أن على ينص الذي قضاء،ال نظام مبوجب األخرى القوانني
 كما- الشرعية احملاكم إىل القضايا من األنظمة تستثنه مامل يف النظر الشرعية

  .-إيضاحه سيأيت
 القضايا يتجاوز يكاد ال بإحالته التنفيذية السلطة تسمح ما أن والواقع

 فيكاد ذلك عدا وما اجلنائية، القضايا وبعض الفردية العقار وقضايا الزوجية
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 بعض ملطالب واستكماال منها، فائدة ال بشئون للمحاكم إشغاال يكون
  .والشكلية اإلجرائية اجلهات

 اختصاص من إلغاءها أو تعديلها أو األحكام هذه إقرار بأن علما
 ويل شأن من هذا يقولون األسف مع والقضاة أصدرا، اليت التنفيذية السلطة

  .األمر
  :مخسة وعهوفر اخلاص القانون: الثاين القسم

 األفراد بني العالقات لعموم املنظمة القواعد وهو: املدين القانون: أوال
 أقسام هي األخرى الفروع أن إذ الفروع، أكرب وهو اتمع يف واملؤسسات

 أن العدلية األحكام جملة واضعو ذكر وقد خاصة، العتبارات عنه فُصلت منه
  ".عامالتامل فقه "الفقهاء يسميه ما هو املدين القانون

 التجارية، للعالقات املنظم القانون وهو: التجاري القانون: ثانيا
 املعامالت وسائر التجارية األوراق وأحكام والتأمني الشركات كقوانني

 منذ الشريعة من استثناؤه جرى األحكام من عظيم جانب وهو التجارية،
 عن ولاملنق) هـ١٣٥١ (سنة التجارية احملكمة نظام وصدور احلجاز ضم

  .األخرية العثمانية القوانني بواسطة أحكامه أغلب يف الفرنسي القانون
 حىت الدولة أصدرا اليت األنظمة أكرب التجارية احملكمة نظام أن ومع

 لتغري تبعا تفصيال، وأكثر مستقلة أنظمة لتكون فصول منه انتزعت فقد اآلن،
 للمملكة التجارية األنظمة جمموع أصبح حىت املعامالت، وتطور األحوال

 واحملاكم التجارية، كالغرف عدة جهات به بالفصل وخمتص جملدات، يعادل
 األحكام ولتمييز املظامل، وديوان وشكل، اسم من أكثر اختذت اليت التجارية
 هيئة وهو التجارة، بوزارة)) األعلى التجاري الس ((يسمى جملس التجارية
 من إليها حتال اليت التجارية املنازعات لك يف النهائي البت حق متلك قانونية
  .قط العلماء من أحد فيه وليس املتعددة، واللجان اهليئات

 ورب العامل بني للعالقة املنظمة القواعد وهو: العمل قانون: ثالثا
 عن استقالله يف األثر أكرب الغرب يف االشتراكية للثورات كان وقد العمل،
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 منظمة إنشاء بعد السيما به، الدول لزاموإ أحكامه ووضع املدين، القانون
  :مرحلتان اململكة يف له مرت وقد وفروعها، الدولية العمل

 صدوره، حني العلماء استنكره الذي: القدمي النظام مرحلة األوىل
 فيما) القضاء جملس رئيس (اهللا رمحه محيد بن عبداهللا الشيخ العالمة السيما

 يف طبعه وحظر كثريون، رهنش بسبب وأوذي صودر الرد ولكن. بعد
 عليه اعترض وكذلك مفقود، شبه أصبح حىت اخلارج من دخوله أو الداخل
  .كثرية فتاوى يف اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة

 للشريعة، خمالفة القدمي من أعظم وهو: اجلديد النظام مرحلة: الثانية
 بن حممد الشيخ فاةو من وجيز زمن بعد صدر وقد وتفصيال، مواد منه وأكثر

 القانون عن مباشرا نقال منقول وهو ،)هـ١٣٨٩ (سنة اهللا رمحه إبراهيم
 القوانني حذو حذى وقد جنيف، يف الدويل العمل مكتب وضعه الذي

 مصدرا -أحكامها وليس- ةيعالشر مبادئ فجعل وغريها، مصر يف املستغربة
  .العدالة ومبادئ العرف مع احتياطيا

 يف تنظر العمل، مكاتب يف ابتدائية عمالية جلان ونالقان ذا وحيكم
  .الوزارة يف االستئنافية التمييز للجان ترفع مث يوميا القضايا مئات

 من اإلجرائي اجلانب وهو: واملدنية التجارية املرافعات قانون: رابعا
 من نصيب فيه للشريعة فليس التجارية املرافعات قانون فأما املدين، القانون

  .أصله
 إال اللهم املصرية، القوانني من مستمد فهو املدنية املرافعات قانون أماو

  !!اجلنيه بدل والريال ،)اجلمهورية (بدل) اململكة (كلمة وضعوا أم
 اليت واألحكام القواعد به ويعنون: اخلاص الدويل القانون: خامسا

  .األخرى بالدول عالقة ذات داخلية شؤونا تنظم
  :أقسامه وأهم

  .واالختصاص القوانني زعتنا  .١
  .الدولة يف األجانب ومركز اجلنسية قوانني  .٢
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 إذ الشرعية، للمحاكم وال للشريعة فيه نصيب فال األول القسم فأما
 قضائيا، وليس سياسي اململكة يف فيه فالقرار األخرى بالدول صلة ماله كل

 ال احتكيم فيه املنازعات تسوية تكون أن على احلكومية السياسة وحترص
 غالبا باإلسالم هلا عالقة ال حتكيمية قانونية جلهات الباب فتح مما قضاء،
  .الشريعة عن فضال

 وميارس القضايا، بعض يف السياسي التوجه تنفيذ املظامل ديوان ويتوىل
 بالقرار منوط األحكام تنفيذ أن إال أمهية، األقل القضايا بعض يف احلكم

 وصف املظامل ديوان على ينطبق ال وشكلية موضوعية وألسباب السياسي،
 موافقة على وحرص جهد من قضاته لبعض مبا التنويه مع الشرعية، احملكمة

 هو يقول وبعضهم اإلدارية، باحملكمة أشبه إنه يقول الباحثني وبعض الشريعة،
  .ذلك غري يقول وبعضهم مصر، يف الدولة مبجلس أشبه

 له صلة فال الدولة، يف باألجان ومركز واإلقامة اجلنسية قانون وأما
 فيه عمل شبهها أو شرعية جهة ألي وليس بعيد، وال قريب من بالشريعة

 على تشتمل األنظمة من مجلة وهو التنفيذ، أو القضاء أو اإلعداد يف سواء
 يف جيتمع ال: " قوله خمالفة أعظمها من. كثرية شرعية لنصوص خمالفات
O U T S R Q P (: تعاىل وقوله ،"دينان العرب جزيرة

V (]احلرام املسجد عن تعاىل وقوله ،]١١٨:آل عمران :) 4 5 6
  .]٢٥:احلج[  )7 8 9 :

 القانوين الغزو أمام الشريعة اختصاص احنسار هي هنا الواضحة والنتيجة
 كثريا يشبه السعودي، للقانون متميزا كيانا أنشأ مما جهة، كل من الزاحف
 ليصبح وساق قدم على قائم والعمل خرى،األ البالد يف ا املعمول القوانني

 يف سنرى كما القوانني تلك من واحد كأي املالمح مكتمل االنفصال تام
  .التالية الفقرة
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  السعودي القانون
 هي القضائية، هيئاا وتعدد وتنوعها بكثرا السعودية التشريعات إن

 فروع ملعظم ومستوعبة احلياة، جوانب ملعظم شاملة ملزمة عامة تشريعات
 دارس وأي معينة، وقائع يف أقضية أو إدارية تنظيمات جمرد وليست القانون،

 يسمى متميز معنوي كيان ذا قانونا اعتبارها له يصح التشريعات هلذه
  .واقعة حقيقة عن تعبريا املصطلح هذا أصبح وقد ،))السعودي القانون((

 جملس نظام(- اهلرم قمة من ابتداء الرأسية بالنظرة القانون وهذا
 من عضويا مركب -)اللوائح (بالقاعدة وانتهاء) األساسي النظام(و) الوزراء
 األنظمة وليست الواضعة، السلطة إرادة من ومستمد الشريعة، من ال التقنني

 إال ،-الشرعي القضاء مسؤوليات تركيز ونظام القضاء، كنظام- الشرعية
 مبقتضى األنظمة كسائر صادرة الكيان، هذا يف وعضواً اهلرم، هذا من جزء
 وكلها ،)الوزراء جملس نظام من ١٩ رقم املادة (ذاا الدستورية املادة

 أوهيئة شعبة (دستوريا بذلك املختصة القانونية اهليئة قبل من ابتداء موضوعة
 من الدراسة أو التعديل أو لإللغاء قابلة منها مادة وكل ،)القانونيني اخلرباء

 من ألن قانوين، حرج أي دون الدستورية النصوص قتضىمب اجلهة ذات قبل
 ذلك من للفقهاء وليس والتعديل، اإللغاء سلطة ميلك اإلصدار سلطة ميلك

  .نصيب
 وإمجاع الشريعة قطعيات عليه دلت ملا مصادم التشريعي االحتكار وهذا

 به، اإللزام يقتضي قضية أي يف اهللا حكم عن الكشف جمرد أن من األمة
 أمري، أو قاضٍ أو مفت من ذلك صدر سواًء معيناً، واجباً لتزاماال وجيعل
  .اخل....نصيحة أو خطبة يف مسموعا أو كتاب يف مقروءاً كان وسواء

 واملراسيم األوامر- وأوامرها التنفيذية السلطة تعليمات أن ومعلوم
 ويرمزون اخل...الداخلية وزارة وقرارات الوزراء جملس وقرارات امللكية

 الشرعية احملاكم اختصاص جوانب قننت قد -)أ م، (مثل حبروف كلذل
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 التملك وإثبات الفردية العقار وقضايا الزوجية القضايا يف حمصور وهو(
 عليه هو ما على احلال استمر وإذا ،)اجلنائية القضايا وبعض واالستحكام

 مصدر إىل السعودي، للتشريع مادي مصدر من الشريعة تتحول فسوف
  .وضعية رمسية فتصبح كاملة املشروعية وتتحول قطف تارخيي

 املطلع أو الدارس ويلمسه يراه الذي الواقع، هو وهذا احلقيقة، هي هذه
 شكال واملتنوعة الكثرية القضائية واجلهات السعودية، التشريعات على

 وتعقيدا، إشكاال األمر يزيد للحال اخلطأ والتشخيص. وإجراءا واختصاصا
 تنظيمات جمرد بأنه الظن ذلك من وأسوأ ،"قانونية ازدواجية "بأنه وصفه مثل

  .وإجرائية إدارية
 السعودي فالقانون. جاهل إال يصدقه وال خمادع إال يقوله ال ما وهذا

 بأي هذا إثبات السهل ومن متميز عضوي كيان هو النسيج مهلهل كان وإن
  :اعتربنا مقياس وبأي نظرنا جهة

  :املضمون جهة من  .١
 جوانب انتظمت اإللزام سبيل على السلطة مصدرها آمرة اعدقو فهو

... القضائي النظام كتابه يف القاسم الرمحن عبد الدكتور يقول قليال إال احلياة
  :٦٨٩ص

 مجيع تناول قد السعودي املشرع أنَّ جند أنظمة من صدر ما باستقراء(
 فروع مجيع يف أنظمة فأصدر التقييد أو بالتنظيم اتمع يف النشاط أوجه

  ).منها القليل إال القانون
 ملا -التشريع وليس- التنظيم على مقتصرا األمر كان لو إنه القول ونعيد

 اإلدارية التنظيمات بأفضل تأخذ أن الدولة على الواجب بل عليه، اعترضنا
  .معها تتعارض وال الشرعية املصلحة حتقق اليت واإلجرائية

  :الشكل جهة من  .٢
) ١٩ املادة (الدستورية املادة إىل دائما تستند مصاغة انونيةق مواد فهو

  .خيالفه ما إلغاء على بالنص عادة وتنتهي شاها وما الوزراء جملس نظام من
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  :الواضع جهة من  .٣
 نعلم وال جند مل) غالبا" أنظمة "املسماة (السعودية القوانني باستقراء

 بالشريعة، املتعلقة األنظمة ىتح حبتة، شرعية هيئة وضعته منها واحدا نظاما
 تضعها وإمنا! العلماء كبار هيئة نظام حىت بل احلسبة، ونظام القضاء، كنظام
 دون فيما أخرى قانونية هيئات أو ذكرها، سبق اليت املختصة القانونية اهليئة
  .ذلك

  :االستمداد جهة من  .٤
 مل بل ،الشريعة من مستمدة القوانني هذه أن جند ال أيضا باالستقراء

 من كتاب إىل واحدة إحالة والتشريعات األنظمة من قرأنا ما كثرة على جند
  .وفحوى نصا الوضعية القوانني من استمدادها جلي ظاهر بل الفقه، كتب

  :التنفيذ جهة من  .٥
 حماكم القانون يسميه بعضها قضائية، هيئات القوانني هذه تنفيذ يتوىل

 يف وتنظر يزيد أو األربعني عددها يقارب ،جلان أو هيئات أو دواوين أو
.. والعسكرية واملصرفية والتجارية العمالية كالقضايا يوميا، القضايا مئات

  .وغريها
  :اإلجراء جهة من  .٦

 اإلثبات، الدعوى، التحقيق، الضبط،: حبت قانوين اإلجرائي النظام
  .التنفيذ التمييز، الطعن،
  :اإللزام مصدر جهة من  .٧

 مرسوم: القانونية القاعدة تدرج حسب تصدره اليت هي فالسلطة
 يف وينشر اخل،.. وزير قرار الوزراء، جملس قرار سام، أمر ملكي، أمر ملكي،
  .جبهله ذلك بعد أحد يعذر وال به، العمل بداية وحتدد الرمسية اجلريدة
  :واملتابعة التطوير جهة من  .٨

 مثل تطويرها، أو واننيالق اقتراح هلا حيق عدة جهات األنظمة حددت
 استثمار وجلنة والصناعية، التجارية والغرفة بالوزارات، القانونية اإلدارات
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 وليس الوزارية، اللجان من وكثري العامة، اإلدارة ومعهد األجنيب، املال رأس
 يفعلونه قد ما إال االقتراح أو املتابعة يف نصيب الشريعة ومحلة للعلماء

 تشاء، ما وترفض تشاء ما لتقر القانونية القنوات بتلك بد وال ومير احتسابا،
  .املستعان واهللا قليل االحتساب هذا أن مع

 هذا يف العليا، واملشروعية التشريع وحق السيادة حق أن يتبني وذا
 جمال من للشريعة أبقته ما وأن التنفيذية، للسلطة معطاة جبملته املعنوي الكيان

 أقرت، ما أقرت اليت هي السلطة فإن كم،احل هذا يف له أثر ال وأحكام
 العلم أهل من غفلة مع وقصد، علم عن وذلك استدركت، ما واستدركت

 فقد. هذا يف صرحية للدولة األوىل األساسية واألنظمة منهم، سكوت أو
 الوكالء جملسي بيد الوزراء جملس تأسيس قبل التشريعية السلطة كانت

 يف األعلى الس وهو الوكالء جملس ونقان اشتمل وقد القدميني، والشورى
 من أوروبا يف امللكية األنظمة دساتري يف ملا مماثلة دستورية مادة على الدولة،

 أنه على منه اخلامسة املادة نصت فقد السلطات، مصدر هو امللك أن
 ونشر)) امللك اجلاللة صاحب حضرة من سلطته الوكالء جملس يستمد((

  .هـ١٣٥٠ سنة٣٧٠عدد) القرى أم (الرمسية اجلريدة يف ذلك
 القانونية، واملصطلحات املصادر استخدام يف صرحيني السان وكان

 احتفظ هـ١٣٧٣ سنة الوزراء جملس أسس فلما تشريعا، عملهما واعتبار
 قانونية هيئة له واعتمد)) التنظيمية السلطة ((مساه لكنه احلق ذا لنفسه
 ترجع وال فقيه أو عامل أعضائها من ليس ،))القانونيني اخلرباء شعبة ((مسيت

 على التفسريية واملذكرات القوانني بعض واشتملت مطلقا، شرعية جهة إىل
 ألمر وصف وهو ،))السعودي املشرع ((أو)) السعودي الشارع ((وصف
 سنة فتوى أصدر اهللا رمحه باز بن العزيز عبد الشيخ أن غري واقع،

 الس فتنبه تعاىل، اهللا هو املشرع ألن ئزجا غري الوصف هذا بأن هـ١٣٨٠
 عن فكف املضمون، دون الشكل وتغيري احلقيقة، دون االسم مراعاة إىل

  !التشريع يف واستمر املشرع كلمة استخدام
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 أو اإلدارات إن بل وشعبته، الس على التشريعية الوظيفة تقتصر وال
 فتسن اختصاصها حدود يف بذلك تقوم الوزارات يف القانونية االس

  .ألحكامها الرجوع أو بالشريعة التزام دون التشريعات
 قانونية مدونة أصدرت اليت املالية، وزارة ذلك على األمثلة ومن
 ،))الزكاة وفريضة والطرق الدخل ضريبة أنظمة جمموعة ((بعنوان ضخمة،

 إلسالما أركان من العظيم الركن هذا يف الشرعية الفتاوى من فيها ليس
 هزيلتان فتويان إال) املال (والدولة احلياة جوانب من املهم واجلانب) الزكاة(

 وكيل فتاوى أما واإلعانات، الديون عن واألخرى الفنادق إيراد عن إحدامها
 االستشارات على املبنية والدخل الزكاة مصلحة عام ومدير املالية، وزارة

 القضاء، إىل تعداه بل التشريع على راألم يقتصر ومل الكتاب، فتمأل القانونية
 االستئنافية اللجنة بوظيفة القيام بالوزارة، القانونيني املستشارين إىل أسند فقد

 يف ٣٩٣ رقم الوزاري بالقرار صدر (الشرعية الزكاة تطبيق لنظام
 احلق واملكلَّف للمالية (أنه على) ١٢ (املادة نصت فقد ،)هـ٦/٨/١٣٧٠
 يف عليها املنصوص االستئنافية اللجنة إىل االبتدائية جنةالل قرار استئناف يف

 صدر وقد ،)هـ١٣٧٠ رجب ١ وتاريخ ٣٤٠ القرار من) ٢٦ (املادة
 وبعد (... ونصه هـ١٧/١١/١٣٩٣ يف ٧/٤٠٤٢ رقم الوزاري القرار

 ما يقرر هـ١٣٧٠ رجب ١ يف ٣٤٠ رقم الوزاري القرار على االطالع
  :يلي

  -:أمساؤهم اآلتية األعضاء من االستئنافية ضاالعترا جلنة تشكيل: أوال
  .رئيسا بالوزارة املستشار القصييب غازي الدكتور  .١
  .عضوا بالوزارة القانوين املستشار دياب حسن الدكتور  .٢
  .عضوا بالوزارة القانوين املستشار املهنا احلمد صاحل األستاذ  .٣
 اإلداري قرارال حسب هم أعضاءها فإن االبتدائية االعتراض جلنة أما

  :هـ١٠/١٠/١٣٩٣ يف ١٠١٨٤ رقم
  .والدخل الزكاة مصلحة عام وكيل  .١



 

 

٢٩١٦ 

  .باملصلحة الضرائب خبري  .٢
  .باملصلحة قانوين مستشار  .٣

 وغريها، العمل ووزارة التجارة كوزارة الوزارات سائر هذا على وقس
 بل قط، فقيه أو لعامل فيها وجود وال بصراحة، قانونيون فاملستشارون

 حد عند الوقوف ينوي ال القانوين والزحف جهة، كل من حتاصر يعةالشر
 أن ولو الشرك يف صريح ووقوع والعقيدة اإلميان على عظيم خطر هذا ويف
 منهما لكل قسيمني والقانون الشريعة جعلت بأن بالقسمة، صرحت دولة

 وجعل بينهما، وتسوية تعاىل باهللا للطاغوت وعدال شركًا ذلك لكان النصف
 األقل، واحلظ الفضلة وللشريعة فكيف العاملني، لرب أندادا املشرعني البشر
 بعض يف باهللا الشرك أن املسلم عقيدة يف وبدهي يوم، بعد يوما يتناقص الذي
 كاختاذه أمر يف معه ندا غريه اختاذ وأن كلها، فيها به كالشرك العبادة أنواع

 من واحد حكم أو رآن،الق من واحدة بآية الكفر وأن أمر، كل يف ندا
  .كله به كالكفر أحكامه،
 الدستورية القوانني به تقر مما هو وندية، ومساواة عدال ذلك كون وأن

 وإن والقوة، القيمة يف متساوية للتشريع املادية املصادر تعترب فإا نفسها،
 املصادر حىت إنه بل مواد، بضعة أو فصل سوى منه يستمد ال بعضها كان

 وعليه فقده، عند لكن للتشريع اليت نفسها املعنوية القيمة تكتسب االحتياطية
 مناقضا هذا لكان للتشريع احتياطيا مصدرا القانون جعل أحدا أن فلو

v u t ( أن يف املشركني وضاهى أصال، جعله مبن فكيف للتوحيد،
{ z y x w( ]وجيب اخلطورة غاية يف فاألمر ،]١٣٦:األنعام 

 السلم يف الدولة تدخل وحىت هللا كله الدين يكون ىتح مهلة، بال استدراكه
  .كافة

 -كثري وابن القيم وابن تيمية كابن- والسنة اإلسالم علماء حتدث وقد
 وذكروا ،"الياسق "املسماة التتار شريعة عن التجديدية الدعوة علماء وتبعهم



 

 

٢٩١٧ 

 وبعضها اإلسالمية، الشريعة من مأخوذ بعضها أحكام، على تشتمل أا
 من أهلها واعتبار بالكفر عليها حكمهم يف هذا يؤثر ومل غريها، من ذمأخو

  .عليها اخلارجني أو الشريعة، عن املمتنعني
 من فيها للشريعة وما فرعا، فرعا القانون فروع استعرضنا وكما

 الشريعة بني البون تكشف أخرى جهة من املوضوع نتناول فسوف نصيب،
  .ملكةامل يف والقضاء التشريع واقع وبني

  :القانونية القضائية واهليئات احملاكم إنشاء - أ
 شاذة ظاهرة اململكة يف القضائية واللجان واهليئات احملاكم تعدد ميثل

 العاملية التجارة منظمة إىل االنضمام مسألة أثارت وقد العاملي، املستوى على
 مبا لهح يف االرجتال بل التعجيل إىل وأدت العميقة، املشكلة ذه االهتمام

  .العاملية القوانني بذيل وحلوقا الشريعة، عن بعدا يزيد
 القانون، فروع من فرع لكل عامة قوانني وجود الدول سائر يف فاحلال

 والقضائي التشريعي فالوضع هنا أما املعروفة، احملددة حماكمها القوانني وهلذه
 اقتطع وكلما احلياة، جوانب كل يف الشريعة من التدرجيي التفلت من جزء
 يصدر نظام كل صار وهكذا به، خاصة جلنة أو حمكمة له وضعت جزء

 زمنيا موزعة األنظمة وهذه له، التقاضي جهة تشكيل على ينص تقريبا
 للقانون احلقيقي احلجم الناس من كثري يدرك ال وذا وتطبيقيا، وموضوعيا

 ختتص اكماحمل أن ومع أم نظام القضاء ينص على للشريعة، املتبقى واملقدار
 عكسه قد ما وهذا بنظام، يستثىن مبا إال واجلرائم املنازعات كافة يف بالفصل
 تدليس، فيه نفسه النص وهذا منه، املستثىن أضعاف املستثىن فأصبح التطبيق

 الشريعة اختصاص هو املقصود أن والواقع احملاكم، باختصاص عبر اللفظ ألن
 حمكمة، وليس تشريع والنظام ،)بنظام يستثىن مبا إال (قال أنه بقرينة نفسها

: لقال التشريعي املصدر توحد مع القضائية الوالية جمرد املقصود كان ولو
  !عامة للقضاء نظام هو النظام ذلك بأن علما ،)بقرار يستثىن مبا إال(

  .كما أنه قال احملاكم ومل يقيدها بكوا الشرعية



 

 

٢٩١٨ 

 متاما عزلت احلياة نم كاملة فجوانب ذلك من أعمق املشكلة أن على
 ذلك ومن األخرى، الدول يف ملا املماثلة القوانني هلا ووضعت الشريعة، عن

 هو وهذا عامة، الدولية واألنظمة املصريف والنظام والعمال والعمل التجارة
  .االختصاص تنازع إىل أدى الذي

 احلياة، من مهمة جوانب -وقضاء حكما- الشريعة عن عزلت وهكذا
 الدول يف املنوال نفس على -كان اسم بأي- واحملاكم لقواننيا هلا ووضعت

 القانوين الوضع تتخذ أن غري من لكن ا، تؤمن ال أو الشريعة تعرف ال اليت
 ويف للشريعة ختضع ال أخرى جوانب أن كما وشكال، اختصاصا املعروف

 من الشريعة اختصاص تقليص إىل أدى مما قانون، هلا يوضع مل نفسه الوقت
 تتبع هنا ويهمنا أخرى، جهة من وقضائية تشريعية فوضى يف والوقوع ة،جه
 بالتنازع اإلقرار من ابتداء الشرعي القضاء حماصرة يف الشاذة الظاهرة هذه أثر
 ال ملن الشرعية السيادة السلطة هذه بإباحة وانتهاء القانوين، القضاء وبني بينه

  !!البالد هذه إىل ينتمي وال باإلسالم يدين
  :الطاغويت والقضاء الشرعي القضاء بني بالتنازع اإلقرار - ب

 كل يف اإلسالم إىل حتتكم البالد هذه أن من دائما يتردد مما بالرغم
 األنظمة أن من احلقيقة، يعرف مل من بعض يقوله مما وبالرغم وكبرية، صغرية

 إداري، أو مصلحي تنظيم هي وإمنا تنازعه وال الشرع ختالف ال السعودية
 القضاء فيها يتنازع قضايا بوجود صراحة يعترف السعودي القانون فإن

 حل القانون وحيدد أحكامهما، فيها وتتناقض القانوين، والقضاء الشرعي
 نظام عليه نص ما وهذا ،)االختصاص تنازع جلنة (بتعيني املشكلة تلك

  -:نفسه القضاء
 نزاعا ثريي بدفع احملكمة أمام مرفوعة قضية دفعت إذا - ٢٨ مادة(
 ضرورة رأت إذا احملكمة على وجب أخرى، قضاء جهة فيه بالفصل ختتص
 للخصم وحتدد توقفها، أن الدعوى موضوع يف احلكم قبل الدفع يف الفصل
 مل فإن املختصة، اجلهة من ائيا حكما فيه يستصدر ميعادا الدفع، إليه املوجه



 

 

٢٩١٩ 

 وإذا الدعوى، موضوع يف وحكمت الدفع، موضوع أغفلت لذلك لزوما تر
 كان احملددة، املدة يف الدافع يف ائي حكم استصدار يف اخلصم قصر

  .حبالتها الدعوى يف تفصل أن للمحكمة
 احملاكم إحدى أمام واحد موضوع عن دعوى رفعت إذا - ٢٩ مادة
 بعض يف بالفصل ختتص أخرى جهة أية وأمام النظام، هلذا اخلاضعة

 تعيني طلب يرفع كلتامها، ختلتا أو نظرمها نع إحدامها تتخل ومل املنازعات،
: أعضاء ثالثة من تؤلف اليت االختصاص تنازع جلنة إىل املختصة اجلهة

 القضاء جملس خيتارمها املتفرغني األعلى القضاء جملس أعضاء من عضوين
 ينيبه، من أو األخرى اجلهة رئيس والثالث رئيسا أقدمهما ويكون األعلى،

 حكمني تنفيذ بشأن يقوم الذي الرتاع يف بالفصل ةاللجن هذه ختتص كما
 النظام، هذا يف اخلاضعة احملاكم إحدى من أحدمها صادر متناقضني، ائيني
  ).األخرى اجلهة من واآلخر

) ٣١ (املادة تأيت الطلب يف املتبعة اإلجراءات) ٣٠ (املادة حتدد أن وبعد
  :لتقول

 وقف) ٢٩ (املادة يف ليهاإ املشار اللجنة إىل الطلب رفع على يترتب(
 يف احلكم بعد الطلب قدم وإذا الطلب، بشأا املتقدم الدعوى يف السري

 احلكمني تنفيذ بوقف يأمر أن االختصاص تنازع جلنة فلرئيس الدعوى
  ).أحدمها أو املتعارضني
 ثالثة السعودي القانون يف القضايا تكون وعليه واضح، الكالم وهذا

  :أنواع
 على األنظمة نصت وقد قانونية وهيئات حماكم ختصاصا من قضايا .١

 والقضايا مثال، البنوك كقضايا حبال، الشرعية احملاكم إىل إحالتها جيوز ال أنه
 يف) ١٨٠ (رقمه العدل وزارة من قرار بشأا صدر اليت العمالية

 وتركها القضايا تلك يف النظر عدم القضاة على يوجب هـ،١٢/٨/١٣٩٣
  .املختصة للجهة



 

 

٢٩٢٠ 

 على ينص ما يوجد وال عادة، الشرعية احملاكم اختصاص من قضايا .٢
  .لغريها حتال قد بأا ينطق املشاهد الواقع بل غريها إىل إحالتها عدم

 كما االختصاص تنازع موضع فهذه متداخلة أو مشتبهة قضايا .٣
  .الذكر السالفتا ٢٩و ٢٨ املادتان عليه نصت

  :وحماكمه الشرع إىل حتكاماال جواز عدم على الصريح النص -ج
 أو نصا تقرر أا كما معها، يتعارض ما إلغاء على األنظمة تنص

 والرجوع موضوعها، يف والناهية اآلمرة القواعد مصدر وحدها أا مفهوما
 ومطعون مردود عليه نصت ما لغري التقاضي أو املوضوع ذات يف غريها إىل
 والعمال العمل نظام يف كما رية،كث هذا على واألمثلة االختصاص، بعدم فيه

 يف تتبع اليت اإلجراءات الئحة لذلك متثيال وحسبنا وغريها، املصرفية واللجنة
 وزير بقرار الصادر خاصة، حبقوق املطالبة عند املدنية احلقوق إدارات
 األوىل املادة يف أشارت فالالئحة هـ،٢/١/١٤٠٦ وتاريخ ٢٠ رقم الداخلية

 الرجوع دون حتقيق إىل حتتاج ال اليت للقضايا رعيةالش احملاكم نظر إىل
 وجود عند أنه على (التاسعة املادة يف نصت لكنها الشرطة، أو لإلمارات

 إدارة على فيجب استحقاقه، موعد حلول يف أو به املدعى احلق يف منازعة
 بنظر املختصة اجلهة إىل عليه املدعى مع املستدعى إحالة املدنية احلقوق
  :اآليت مراعاة عم الدعوى

 اختاذ منهما فيطلب اخلصومة طريف بني حتكيم مشارطة وجدت إذا -أ 
  .بينهما املنازعة يف للبت مقتضاها لتنفيذ النظامية اإلجراءات

 والدين تاجرا، عليه املدعى وكان حتكيم، مشارطة توجد مل إذا -ب 
 إحالتهما حيوز وال التجارية، املنازعات حسم هيئة إىل الطرفان فيحال جتاريا،

  .أخرى جهة إىل
 واملدعى املدعي فيحال جتارية، أوراق مبقتضى املطالبة كانت إذا  -ج 
  ).أخرى جهة إىل إحالتهما جيوز وال املالية، األوراق جلنة إىل عليه



 

 

٢٩٢١ 

 العمل لنظام خاضعة عمالية حقوق بسبب املنازعة كانت إذ -د 
 إىل امإحالته جيوز وال املختص العمل مكتب إىل الطرفان فيحال والعمال،

  ).أخرى جهة
 أحدمها أو املتخاصمني طلب من كثرية مناذج يزال وما الواقع شهد وقد
 إال املدنية احلقوق أو اإلمارات من اجلواب يكون وال اهللا، شرع إىل الرجوع
 هذه تقبل ال العدل ووزارة احملاكم رئاسة أن أكثر املؤمل بل بالرفض،
 وال حول وال الطاغوت إىل التحاكم على للناس إرغام هذا ويف الطلبات،

  .العظيم العلي باهللا إال قوة
 من الشرعية القضائية اهليئات متنع تأسيسها منذ السعودية واحلكومة

 عامة، اخلارجية السياسة ذلك ومن ،)سيادية (تسميها اليت القضايا يف النظر
 البنوك قضايا الشرعية احملاكم تنظره ال فيما فدخل توسع األمر إن مث

 فهل هذا، سوى معىن للعلمانية وليس صرحية، بأوامر وغريها واإلعالم
  علمانية؟ دولة السعودية

  :القضائية اهليئات يف قانونية عناصر إدخال -د
 واالضطراب، الفوضى أسباب من وسبب االحنراف من آخر لون هذا

 أنكر وقد العكس، أو شرعية قضائية هيئات ضمن قانونيني إدخال يف يتمثل
 نقده يف شديدا إنكارا األمر هذا اهللا رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة
 الشرع بني تسوية فيه هذا: ((وقال التجارية، واحملكمة التجارية الغرفة نظام

 الشريعة واستبدال الوضعية القوانني لتحكيم بابٍ وفتح الوضعية، والقوانني
  )).ا السمحاء
 بني حيكموا أن األحوال من حبال جيوز ال جالهور فالقانون: ((قال مث
 الوضعية القوانني تقتضيه مبا فسيحكمون أمر يف حكموا إذا ألم الناس،

 من منهم يصدر وما سواه حيسنون ال ألم وشرعه، اهللا لدين املخالفة
 غري وعن الصدفة طريق عن جاء إمنا فهو الشرعي احلكم توافق اليت األحكام

  ))!!عيالشر لألمر قصد
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 يف الفتوى هذه صدرت حيث اهللا رمحه حياته آخر يف ذلك وكان
 بل حدوثه، خشي ما وحدث قال، فيما صدق وقد هـ،٢٣/١٠/١٣٨٨
 جاءت بل البالد، أهل من قانونيني إدخال على األمر يقتصر فلم أكثر

 كما"!! العامليني "اسم حتت املسلمني غري القانونيني إدخال يف صرحية القوانني
  .التالية الفقرة يف ضحسنو

  :للكفار القضاء والية إسناد - هـ
 أشرنا كما- املختلفة الدولية اهليئات إىل التحاكم هنا املراد وليس

 الدين حق يف التفريط من السعودي القانون فيه وقع ما إيضاح بل -سابقا
 نوم سيادية داخلية قضايا يف الكفار إىل العظيمة الوالية هذه بإسناد والسيادة

  -:ذلك أمثلة
 من) ٥٠ (املادة يف عليها املنصوص التعدين منازعات متييز هيئة -١

 هـ١١/٩/١٣٨٢ وتاريخ ٤٠ رقم امللكي باملرسوم الصادر التعدين نظام
  :ونصها
 عن النامجة املنازعات لتمييز مستقلة هيئة النظام هذا مبقتضى تنشأ(
 األكثر، على ومخسة قل،األ على أعضاء ثالثة من وتتكون النظام، هذا تطبيق

 ذوي البارزين، والقضاة القانون رجال من جنسيتهم عن النظر بغض خيتارون
 بالسمعة املعروفني باالمتيازات املتعلقة وباملشاكل الدويل، بالقانون اخلربة

 لقواعد طبقا إال جنائيا أو مدنيا األعضاء هؤالء مساءلة جتوز وال العاملية،
  ).النظام حيددها

 املادة مبقتضى الوزراء جملس أصدرها اليت التفسريية ملذكرةا تقول
 لتمييز مستقلة، عليا هيئة) ٥٠ (املادة تنشئ: (٣٥ص النظام ذلك من األخرية

 توفر أن على املادة حرصت وقد النظام، هذا تطبيق عن النامجة املنازعات
 من مستوى أعلى يف أعضاؤها يكون حىت الكافية، الضمانات للهيئة
 من سواء تأثري أي عن مستقلني الوقت ذات ويف احلسنة، والسمعة صصالتخ
 تعترب النحو هذا على واهليئة التامة، حليدم تأمينا الغري أومن اإلدارة قبل



 

 

٢٩٢٣ 

 األجنبية األموال رؤوس واجتذاب التعدين، نظام تنفيذ حلسن جوهريا عمادا
 تقوم أن شكيلها،ت حسن بفضل املتوقع ومن احمللي، التعديين االستغالل إىل

 أن ينتظر بل التعدين، لصناعات النظامية املشاكل جماالت يف جوهري بدور
  ).اخلصوص هذا يف األساسية املراجع من قراراا تصبح

  :منها كربى خمالفات النظام هذا عن نشأ وهكذا
 الشرع أحكام وتفصيل كثرة رغم التعدين، ميدان عن الشريعة عزل -أ 
 شيخ أن ومع يستجد، ملا االجتهاد عن يعجزون ال القضاة أن ومع فيه،

 وما كالذهب، جامد هو ما املعادن من أن على نص قد تيمية ابن اإلسالم
  .اهللا ألعداء األمة ثروات أعظم امتياز وإعطاء ،)النفط (كالقار سائل هو

 واألجنبية، الدولية القوانني يف املمثلة الطاغوت بأحكام اإلقرار -ب 
  .أساسية تشريعية مراجع وجعلها خربائها، إىل كمالتحا وإقرار
  .العصر هذا يف املسلمني أمور أهم من أمر يف كفرة قضاة حتكيم -ج 
 ال بأم فقط ليس الكفرة، القضاة هؤالء على احلصانة إضفاء -د 

  .عشر التاسع القرن يف القناصل مثل فهم أصال، يساءلون ال بل حياكمون،
 وازديادها الطريان، قضايا أمهية مع فإنه ،اجلوية املالحة قانون. ٢
 القانون بسيادة الدويل العرف وجريان اإلسالم، أرض على ووقوعها املطرد،
 ختضع ال القضايا هذه فإن الدولة، أرض على يقع فيما وحتكيمه، احمللي

 السعودية الترايستار طائرة حادثة ذلك على األمثلة أوضح ومن للشرع،
 قضاة فيها، واحلكم التحقيق توىل اليت هـ١٤٠٠ نةس شوال يف املنكوبة

 وقد للطريان، الفدرالية األمريكية واملنظمة الدولية، الطريان منظمة من كفرة
 السعودية اخلطوط موظفي من الشهود أحد طلب بشدة، القضاة هؤالء رفض
 سعودية، أرض على واقعة باعتبارها الشرعية، احملكمة إىل القضية إحالة

 احملاكم وألن سعوديني، الركاب ومعظم سعودي والقائد سعودية، والطائرة
 القانون حتكيم على تنص القوانني وألن االختصاص، يف األصل هي الشرعية
) اخلويطر عبدالعزيز (الطيار على احلكم القضاة أولئك أصدر وقد احمللي،



 

 

٢٩٢٤ 

 ئراتالطا عن بعيدا املطار أنزهلا مث برباعة، الطائرة قاد الذي اهللا رمحه
  .ذلك بعد يفعل أن منه يريدون فماذا األخرى،
 التشكيل ضمن أجنيب عنصر إدخال على تنص قوانني، هناك أن كما
 مبوجب املشكَّلة القانونيني، للمحاسبني العليا اللجنة ذلك ومن هلا، القضائي
 ،)١٤ (املادة احملاسبني بنظام اخلاص هـ١٣/٧/١٣٩٤ يف ٤٣ رقم املرسوم

 يف كما معا، والتأديبية اجلنائية الدعاوى اختصاصها يشمل ةقضائي هيئة وهي
 عشرة وغرامة سنتني سجن إىل تصل ا حتكم اليت والعقوبات ،)٢٨ (املادة

 من اللّجنة أعضاء أحد يكون أن على) ٤١ (املادة نصت وقد ريال، آالف
  .العامليني القانونيني احملاسبني

 ما وأيا املعاصر، االقتصاد يف قصوى أمهية من للمحاسبني ما ومعلوم
 القطعية، احملرمات من حمدودا كان مهما القضاء الكافر تولية فإن األمر كان
) ١٦-١٥ص (الشرعية السياسة كتاب يف اهللا رمحه اإلسالم شيخ نص وقد
 من حىت... بينهما وحكم اثنني بني قضى من لكل اسم القاضي أن على

 رضي الصحابة إىل ذلك وأسند وا،ختاير إذا اخلطوط يف الصبيان بني حيكم
  .عنهم اهللا

  
   



 

 

٢٩٢٥ 

  ):التجارية احملاكم (التشريعي واالضطراب القانوين للتخبط مثال
 مسي ما هي التجار بني تقوم اليت املنازعات لفض خاصة هيئة أول )١

  .هـ١٣٤٥ سنة ملكي بأمر الس ذلك إنشاء وكان ،)التجاري الس(
 األمر مبوجب التجارية احملكمة امنظ صدر سنني خبمس ذلك بعد )٢
  .مادة) ٦٣٤ (على اشتمل الذي هـ١٥/١/١٣٥٠ وتاريخ ٣٢ رقم السامي
 الوزراء جملس رئيس بقرار ألغيت فقد طويال، تدم مل احملكمة هذه )٣

 ٢٢٨ رقم بقراره الوزراء جملس وعهد هـ،٢٧/١٠/١٣٧٤ يف ١٤٢ رقم
 امللغاة احملكمة صاتاختصا بتويل التجارة وزارة إىل هـ٢/٦/١٣٨٠ يف

  .عليها املنصوص العقوبات وتطبيق
 ٢٢٧ رقم قراره التجارة وزير أصدر الوزراء، جملس قرار على بناء )٤

 ،)التجارية املنازعات فض هيئة (تسمى هيئة بإنشاء هـ٢٥/١/١٣٨٢ يف
 ترشحه تاجر والثاين قانوين، مستشار أحدمها وعضوين رئيس من وتتكون

 ابتدائية درجتني على اهليئة هذه لدى التقاضي ويكون التجارية، الغرفة
  .واستثنائية

 املرسوم مبوجب التجارية األوراق نظام صدر هـ١٣٨٣ عام يف )٥
 ٢٦٢ رقم قراره التجارة وزير فأصدر هـ٢٦/٩/١٣٨٣ يف ٢٧ رقم امللكي

 على اجلديد القرار ونص السابق، القرار حمل ليحل هـ٢٦/١١/١٣٨٤ يف
 ختتص) التجارية املنازعات فض هيئة (تسمى التجارة ارةبوز هيئة إنشاء

 هلا واألوامر والقرارات األنظمة تعهد اليت التجارية املنازعات يف بالفصل
  .بنظرها
 وعضوين، رئيس من والدمام وجدة الرياض من كل يف وتشكل 
 أما األقل، على مدير برتبة والصناعة التجارة وزارة من موظفا الرئيس ويكون

 ترشحه تاجرا والثاين نظاميا، مستشارا أحدمها فيكون اآلخران وانالعض
  ).الثانية املادة (دائرا يف الرتاع يقع اليت الغرفة



 

 

٢٩٢٦ 

 معدال هـ١٤/١١/١٣٨٦ يف ٣٠٨ رقم الوزاري القرار صدر )٦
 جدة من لكل اهليئة تشكيل يكون حبيث السابق، القرار من الثانية للمادة

 اهليئة أما الرئيس، أحدهم يكون قانونيني، ينمستشار ثالثة من والرياض
 ه،عن ينوب من أو الفرع مدير برئاسة فتكون الشرقية املنطقة يف املشكلة

  .قانونيني مستشارين وبعضوية
 رقم امللكي باملرسوم الشركات نظام صدر هـ١٣٨٥ عام ويف )٧

 حسم هيئة إنشاء على ٢٢٢ رقم مادة يف ناصا هـ،٢٢/٣/١٣٨٥ يف ٦/م
 تطبيق عن الناشئة املنازعات حبل خمتصة لتكون التجارية الشركات عاتمناز
  .النظام هذا

 فض هيئة جانب إىل اهليئة هذه إنشاء أن التجارة وزارة وجدت )٨
 عنه نشأ ما واحد ملرجع تابعتني هيئتني وجود إىل أدى التجارية املنازعات

 بدمج تراحااق فقدمت األعمال، مزاولة يف وتعارض االختصاص يف تداخل
 هيئة وتشكل) التجارية املنازعات حسم هيئة (تسمى واحدة هيئة يف اهليئتني

  .قراراا لتمييز عليا
 يف ١٨٦ رقم الوزراء جملس قرار صدر االقتراح هذا على وبناء

 تسمى واحدة هيئة يف السابقتني اهليئتني بدمج القاضي هـ٥/٢/١٣٨٧
 نظام من ٢٢٢ املادة وفق شكيلهات ويكون) التجارية املنازعات حسم هيئة(

  .الشركات
 وزارة وكيل برئاسة جتارية، متييز هيئة تشكيل كذلك األمر وتضمن

  .قانونيني مستشارين وعضوية عنه ينوب من أو التجارة
 حسم هيئة تشكيل إعادة الوزراء جملس من التجارة وزير طلب )٩

 يف ١٢٢١ رقم الوزراء جملس قرار وصدر التجارية، املنازعات
 من تتشكل حبيث املذكورة اهليئة تشكيل بإعادة قضى الذي هـ٨/٩/١٣٨٨

 يف والصناعة، التجارة وزارة من املتخصصني من وآخرين شرعيني، عضوين
  .والدمام وجدة الرياض من كل



 

 

٢٩٢٧ 

 أن التجارة وزير اقترح وإشكاليات، تعقيد من حدث ملا نظرا )١٠
 رقم سام أمر فصدر ائية، التجارية املنازعات حسم هيئة قرارات تصبح

 أصبحت وبذا اهليئة، قرارات استئناف بإلغاء هـ١٨/١٠/١٣٩٠ يف ١٠١٨
 لتمييز حتتاج وال صدورها مبجرد النفاذ وواجبة ائية اهليئة قرارات

  !.واستئناف
 على األمر واستقر اهليئة تشكيل يف النظر أعيد هـ١٣٩٢ سنة يف )١١
 قانوين ومستشار العدل، وزير ايرشحمه شرعيني عضوين من تشكيلها
 رقم الوزراء جملس رئيس خطاب مبوجب وذلك التجارة، وزير يرشحه

  .هـ١٨/١٢/١٣٩٢ يف ٢٤٧٥٣
 اهليئة بتشكيل ٦٧٨ برقم سام أمر صدر هـ١٦/٣/١٣٩٢ يف )١٢
 قانوين ومستشار الشرعية احملاكم يف العاملني القضاة من اثنني من املذكورة
  .التجارة وزير يرشحه

 فقد املنازعات، حسم هيئة على واملسؤوليات األعباء لتزاحم نظرا )١٣
 املناطق يف احملاكم على تعميما هـ٤/٦/١٤٠٦ بتاريخ العدل وزير كتب

 يثقل ال كي املنازعات حسم هيئة إىل التجارية القضايا إحالة بعدم النائية،
 الشرعية اكماحمل إىل عادوا أم أي!! التجارة وزير من كتابة على بناء عليها

  .مرغمني
 تاريخ ٤٥ باملرسوم التجاري الغش مكافحة نظام صدر )١٤

 الغش جرائم إحدى يرتكب من عقوبات وحدد هـ١٤/٨/١٣٨١
 والرياض الدمام من لكل ثالثية جلنة تشكيل على النظام ونص التجاري،

 وختتص الوزير عن مندوب جلنة كل ويرأس التجارة، وزير من بقرار وجدة
 هذه قرارات تصبح وال النظام، ا يقضي اليت العقوبات بإصدار لجانال تلك

  .التجارة وزير عليها يصدق أن بعد إال ائية اللجان
 بشأن ٩/١١ رقم ملكي مرسوم صدر هـ٢٩/٥/١٤٠٤ ويف )١٥
 أن على النظام هذا ونص السابق، النظام حمل حيل التجاري الغش مكافحة



 

 

٢٩٢٨ 

 وزير من بقرار تشكل جلان النظام، يف عليها املفروضة العقوبات توقيع تتوىل
 وثالث التجارة وزارة من اثنني أعضاء ثالثة من جلنة كل وتتكون التجارة،

 ذوي من األقل على األعضاء أحد يكون أن على البلدية، الشؤون وزير من
 بعد ائية اللجنة قرارات تكون أن على ١٧ املادة ونصت النظامية، اخلربة

 صدر ملن فيجوز بالسجن، العقوبة قرار عدا ما عليها، التجارة وزير مصادقة
 تاريخ من يوما ثالثني خالل املظامل ديوان أمام منه التظلم القرار هذا حبقه

  .به إبالغه
 هيئة اختصاص يف التجارية األوراق نظام قضايا دخول استمر )١٦

 ٣٥٣ قمبر التجارة وزير من قرار صدر أن إىل التجارية، املنازعات حسم
 املنازعات يف للنظر الرياض مدينة يف جلنة بإنشاء هـ١١/٥/١٣٨٨ وتاريخ
 يف جلنتني بإنشاء قرارين وأصدر التجارية، األوراق نظام تطبيق عن الناشئة
 ثالثة من تتكون جلنة كل والقصيم، األحساء يف وكذلك وجدة، الدمام

  .مستشارين
 ٩١٨ رقم ارةالتج وزير من قرار صدر هـ٢٢/٩/١٤٠٣ ويف )١٧

 منازعات يف الفصل مكتب يسمى التجارة، وزارة يف مكتب إنشاء متضمنا
 األوراق نظام عن الناشئة املنازعات يف بالفصل وخيتص التجارية، األوراق
 من الوزارة يف قانونية جلنة بإنشاء القرار وصدر الرياض، مدينة يف التجارية

  .املكتب قرارات تئنافاس اللجنة هذه اختصاص من وجعل وعضوين، رئيس
 ٢٤١ رقم الوزراء جملس قرار صدر هـ١٤٠٧/ ٢٦/١٠ يف )١٨
 على مادة أول يف ناصا هـ،٢٦/١٠/١٤٠٧ بتاريخ ٦٣/م رقم واملرسوم

 ٦/م رقم باملرسوم الصادر التجارية الشركات نظام من ٢٣٢ املادة إلغاء
 هيئات اختصاصات نقل على ٣ املادة ونصت هـ،٢٢/٣/١٣٨٨ وتاريخ

  !!املظامل ديوان إىل التجارية املنازعات سمح
 الديوان، ورئيس التجارة، وزارة تكليف على ٦ املادة نصت كما 
 األخرى املنازعات حبل املتعلقة التجارة وزارة يف القائمة اللجان وضع بدراسة



 

 

٢٩٢٩ 

 إىل الشأن ذا التوصيات ورفع املظامل، ديوان إىل اختصاصها نقل يف للنظر
 كل واختصاصه، املظامل ديوان لوالية يضاف وبذا الوزراء، جملس

  .التجارية املنازعات حسم هيئة اختصاصات
 مع واالختصاصات، األمساء يف املستمر والتغيري التخبط هذا إىل فانظر

 كله هذا عن يغين كان وقد للشريعة، وليس للقانون احلكم أن على اإلصرار
  !البداية من الشرعية للمحاكم القضايا إحالة

 بني معركة املسألة أن معرفة -كافة وللعلماء- العدل لوزير ينبغي وكان
 على التخبط ذا فيستشهدوا والقانون، الشريعة وبني والعلمانية، الدين

 يعمل أن العدل وزير على وكان الشرعية، للمحاكم قضية كل إحالة ضرورة
 بإلغاء طالبوي إبراهيم، بن حممد الشيخ القضاء رئيس من الصادرة بالفتاوى

 يف فقط وليس الكربى، املدن يف حىت كليا التجارية املنازعات فض هيئة
  اهليئة؟ لتلك فروع فيها ليس اليت النائية املناطق

 الوزير حىت يوليهم من إىل الدولة رئيس من انتقلت املطلقة الثقة ولكن
  ).التجارة وزير (أصال يصلي يكن مل الذي

   



 

 

٢٩٣٠ 

  االقتصادية زمةواأل وامليزانية املال يف
 يف هدر أكرب أن هذه ملرحلتنا الدارسون فيه يكتب الذي اليوم يأيت قد
 القائمون ارتكبه الذي النفط، ثروة هدر هو -العاملي بل- اإلسالمي التاريخ

 متاثل ارتكبت مالية كارثة كله تارخينا يف ليس إذ البالد، هذه يف الشأن على
 حجة إقامة من ذلك يف ما مع تضاعفة،وامل املرتكبة الكارثة هذه تقارب أو
 فلو وهوان، ضعف عصر يف القوة أسباب من عظيم بسبب أمدنا إذ علينا اهللا

 مع التكافؤ من نوعا حنقق أن ألمكن الشرع بعرى ومتسكنا التدبري أحسنا
 بالدنا، من احليوي املدد هذا غري من القيام تستطيع ال اليت الغربية احلضارة
 هذا يف وأعظمها باملعاصي، النعمة وكفرنا وتدبريها الثروة ديرتق أسأنا ولكننا
 عقدي، ضابط أي بال بل شرعية مصلحة غري يف اهلائل اإلنفاق الشأن
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 املبذرون وال بهم عن الناهبون يتوقف ومل ،)العاملي املعدل وضعف احمللي
 أحد يرمحنا ومل والتدارك للمراجعة صادقة وقفة من يكن ومل تبذيرهم عن
 االستدانة يف نستمر أن ذلك من واألعجب حساب، بال عليه أغدقنا ممن

 ال ولكي الكاذب، والترف الصارخ االستئثار يظل لكي التالية األجيال على
 للدين فيها مصلحة ال اليت واحلزبية الدولية واملساعدات اإلعانات تلك نقطع

  ؟هذا حدث فكيف للبالد، وال
 وإلقصاء للدعوة العسكري اجلناح على لإلجهاز ونتيجة بالغة بسذاجة

 البالد هذه أرض الكفار لدخول الرافضني العلماء يف املتمثلة السلمية املعارضة



 

 

٢٩٣١ 

 التاريخ يف غنب صفقة أكرب بأا املشهورة الصفقة توقيع جرى الطاهرة
 مخسني مقابل العرب جزيرة أمخاس أربعة أمريكية شركة أعطيت حيث
  .املؤملة البداية هي هذه وكانت!! دوالر ألف

 العقد وتعديل الثمن مضاعفة -اإلميان أضعف على- اإلمكان يف وكان
 يف الدينية املعارضة سالح استخدم الضعيف الطرف أن لو األفضل، إىل

  !!اعتداال وأكثرها صورها أخف
 فخ يف مسبوق غري وسقوط األمة، تاريخ يف هائل حتول فاحتة ذلك كان

 منأى يف السحيق تارخيها طوال اجلزيرة هذه ظلت أن بعد العاملية اهليمنة قوى
  .عنه

) وتعصبا ودا النصارى طوائف أكثر إىل تنتمي وهي (الشركة أقامت
 وكأا (دخوهلا عريب أو مسلم أي على وحظرت العامل، يف مستعمرة أكرب
 ال حبيث البحر شاطئ على وجعلتها ،)جنس يدخلها ال اليت مكة من تنتقم

 بني واالتصاالت واألعمال ءاتواإلنشا اخلطط من شيء معرفة أحد يستطيع
  .واخلارج الشركة

 ظاهرة، بدقة املوظفني اختارت الكلي، احلظر تلي اليت املنطقة ويف
 وأكثرهم األمريكان، عني على املتربني من أو النصارى، من كانوا فالعرب

 بل النصارى من كانوا العرب وغري وشبههم، الرافضة من املهمة املواقع يف
 من يكن ومل العلمانيني، من أو اهلنود من املتنصرين وخباصة الربوتستانت من

 الشركة أنشأت بل املنطقة، هذه يف مسجد إنشاء أو األذان رفع به املسموح
 صحافة، (حديثة وإدارة متطورة بكفاءة وإعالميا فكريا جهازا وهلة أول من

 جانب إىل املخطوطات أقدم تضم ضخمة مكتبة وكذلك ،)سينما تلفاز،
 ما كل واشتروا وعرضها، البالد طول مراسلوها وجاب الوثائق، أحدث
 معريف احتكار يف األفراد، ولدى املساجد يف املخطوطات من عليه عثروا
 شخصيا عليه واطلعت بنفسي شهدته هذا وكل االقتصادي، لالحتكار مواز
 مت الشركة، من وتكرم فضل أنه على حمسوب هو وفيما عنه، القراءة غري
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 أخرى، وخدمات مرافق وإنشاء املدارس، بناء على احلكومة مع تعاقدها
 من الشرقية املنطقة يف احلياة نواحي معظم على اهليمنة للشركة تتحقق حبيث

 املناطق أكرب من تكون لكي للمناطق اإلداري التقسيم حددها اليت البالد،
 عرضا واخلليج جند بني وما طوال والكويت اليمن بني ما تشمل فيه، مساحة
  .الشرقية للمنطقة تابعة جنران جعلوا حيث

 وكان للغاية، زهيد بسعر يباع النفط كان تقريبا عقود أربعة وطوال
 لرؤية بالنظر عظيما كان لكنه لقيمته، بالنسبة ضئيال منه البالد نصيب

  .واغتباطهم املسؤولني
 حضاري وختلف شديد نظر قصور من تعاين كلها األمة كانت فقد
 حيث الصادقة، بالعقيدة إال الكبري، احلضاري للتفاوت مكافئ وال رهيب،
 تسرب ومينع العدو مكر يصد الذي احلاجز هو اهللا يف والرباء الوالء يكون
 بل العقيدة عن املنفصل بالتعامل السياسة استأثرت فلما املدمرة، مسومه

 فالقوى. وجدارة مبهارة املعاقل العدو اجتاح عنها، العقيدة مفاهيم احنسرت
 أسكتت، أو استؤصلت إسالمية، معارضة تكون أن ميكن كان اليت احلارسة
 شيء أي ميس من على حيكم جلوي بن وكان للكفار، اجلو خال وهكذا

 قدمه، بأصبع األجهزة أحد حتريك حاول رجال أن أشيع حىت للشركة،
  !!إصبعه فقُصت

 كانت ذإ احلكومة، من الرواتب صرف تأخر الشركة مسعة على وساعد
 اهللا عبد األستاذ وطرد إداريا الشركة تفوق إىل إضافة متتالية، أشهرا تتقطع

  .البترول وزارة من الطريقي
 الوعي وانتشر البالد، هذه إىل العاملي االشتراكي املد آثار وصلت وحني

 متثلت الرأمسالية، للهيمنة املعارضة من نوع وجِد الناصري، سيما ال القومي
 ذلك أن ومع الشركة، يف العرب العمال من ومظاهرات يةسر خاليا يف

 عن مستقلة شركة إنشاء أبرزها مفيدة نتائج له كانت فقد بالقمع، جوبه
 وطنية كانت وقد ،)مسارك (بعد فيما مسيت اليت بترومني شركة هي أرامكو
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 تأهيل جمال يف السيما شأن هلا يكون أن املتوقع من وكان وإدارا، لغتها يف
 الوعي تطور ومنوها، تطورها وصاحب. اخلربة واكتساب الوطنية ناصرالع

 واالحتكار الثقايف الغزو مناهضة يف القومي الوعي حمل حل الذي اإلسالمي
 واملباغت الغريب القرار وراء احلقيقي السبب هو ذلك أن واملرجح الغريب،
 عقب ذلك حصل وقد السيما ،"أرامكو "لشركة وضمها الشركة بإلغاء
 يف الديين والبوليس الدينية املعارضة عن األمريكية الصحافة يف مفتعلة ضجة
  .اخلليج أزمة عقب البالد

" أرامكو "من كل استراتيجية بني اخلالف مواضع أهم من وكان
 بإمجاع يعد ما وهو صرفا، خاما النفط بيع" أرامكو "اعتماد" مسارك"و

 ضربت" أرامكو "إن بل لنفطا من اإلفادة أنواع أسوأ العقالء بل اخلرباء
) تنورة رأس (املصايف أكرب أن حد إىل للتكرير مصاف إنشاء عن صفحا
  !!بنائها إلعادة جديا الشركة تعمل ومل أسبابه، تعرف مل حلريق طعما ذهبت

 ملصلحة دائما يتدخل كان السياسي القرار أن الكارثة ضاعف ومما
 ومفارقا الوطنية، املصلحةب مضحيا) أمريكا السيما (الكبار املستهلكني

 يف ثابتا أصال أصبح حىت املنهج هذا واستمر! اآلخرين املنتجني إلمجاع
 املستهلكني تفهم يف أثر أي له يكون أن دون السعودية، النفطية السياسة
  .ملصلحتها قليال ولو تعاطفهم أو االقتصادية البالد ملشكلة

 النفط بيع دأمب -حاولت أو-) مسارك (انتهجت ذلك مقابل ويف
 الذكاء، من نوعا وال التحدي من شيئا ميثل ال طبيعي إجراء وهو مكررا،

 يظل أن يف أثر هلا وكان خاما، سعره بأضعاف يباع مكررا النفط ألن
 الدمج قرار جاء حىت اخلارجية باألوضاع التأثر عن مستقال الداخلي السوق
  .وعاجال حامسا

 ذلك مع ختسر أو فقط، سعرينال بني الفرق البالد ختسر مل وهكذا
 عقب حدث بل ضخمة، أمريكية آلة يف قسرا بدجمه مستقال وطنيا جهازا

 وقود تشتري أصبحت البالد أن وهي غريبة، مفارقة مباشرة الدمج قرار
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 الداخل يف سعره احلكومة ورفعت وغريمها، والبحرين كوريا من السيارات
 السوء البالغ األثر هلا وجعل مزدوجة، الكارثة جعل مما الضعف، يقارب مبا

 من أحدا لكن مؤقت، األمر أن املسؤولون وأعلن العام، املعيشة مستوى على
 ما وهذا حتما، النتائج تلك إىل تؤدي املقدمات ألن ذلك، يصدق مل املراقبني

  .فعال وقع
 دالئل أبسط فإن امسية" أرامكو "سعودة أن وبغريه بذلك وظهر

 فرض هو ومسعوه اجلميع رآه والذي) اللغة( هو ةالسياد ومؤشرات السعودة
 بل فقط، الكتابة يف ليس العربية، اللغة استخدام وحظر بالقوة، املستعمر لغة
  !!واملراسلني اخلدم على حىت والنقاش التخاطب يف

 أوليس العوملة عصر يف للدخول مقصودا السابق القرار كان وسواء
 ةلمرح ميثل مما التالية، السنوات يف جلهاور خبيلها العوملة أجلبت فقد كذلك،
 اخلاسرة الصفقة من العربة نأخذ مل أننا والعجيب خميفة، أبعاد ذات جديدة
 عن مرة أول دخلناه أننا والفرق جديد من املظلم النفق يف دخلنا بل األوىل،

 وكأننا اهلائلة مبخاطره وعي وعن طواعية املرة هذه وندخله وغفلة، جهل
  .رادةاإل مسلوبو

 من الفقرية الدول تعلّمت فقد ذلك، تؤكد ااورة بالدول واملقارنة
 فيما تعاون اتفاقيات وعقد حملية، شركات بإنشاء فقامت السابقة، جتربتها
 فليكن الكبار من البد كان وإن- الكبار املطففني مع للمغامرة جتنبا بينها،

 فقد وغريمها، والسودان يمنال فعلته ما وهذا الناشئة أو الصغرية شركام مع
 بعضها خمتلفة دول من عدة شركات بني ومراحله اإلنتاج مناطق وزعت
 ومتعددة، صغرى لشركات لكن كربى دول وبعضها صديق، وبعضها شقيق
 من الكسب فرص أتاح كما اجلميع، مع احلكومي للموقف قوة أتاح وهذا
 الشركات فكل ،اململكة فعلت مما العكس على ذلك وغري التنافس خالل

 االحتكار يف راسخة اجلنسيات متعددة ضخمة، إمرباطورية هي معها املتعامل
 حكومات على بشدة الضاغطة القوى من هي بل الضعفاء دماء وامتصاص
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 يف دخول هلا واملخالفة اختيارية، عبودية هلا فاملوافقة الكربى، الصناعية الدول
 حيمل ضخم كارتل اتالشرك تلك جمموع من وتكون خاسرة، معركة
  .األمريكية اجلنسية

 ا فاز وغريه للغاز االستثمار عقود أن جند أن هذا بعد مفاجئا وليس
 أننا أي املختلفة بوجوههم نفسها،" أرامكو "للكارتل األصليون املالكون

 من كثري يعده الذي الرهيب، االخطبوط فخ يف جديد من أنفسنا أوقعنا
 وشركاؤه العمالق وهذا الكوكب، هذا يف ارياحتك عمالق أكرب الباحثني

 من وغريها العاملية التجارة منظمة على -حقيقة- يسيطرون الذين هم
 األسعار وختفيض االحتكار طريق من خيتلسونه ال فما الدولية، املؤسسات

 وأمهها العاملية املالية املنظمات بواسطة ودوليا رمسيا ينهبونه الضرائب، وفرض
  !.لدويلا النقد صندوق

 األول  ليسا من املطاوعةغيورين سعوديني لكاتبني نصني ننقل وهنا
 لنعرف كابلي، وديع/ للدكتور واآلخر احلميد، الواحد عبد/ للدكتور
  .املسؤولية؟ تقع من وعلى االقتصادية السياسة إخفاق وراء األسباب
 )العاملية التجارة وظلم اململكة (بعنوان احلميد الدكتور مقال -١
 لغازي نائبا وكان االقتصاد يف أمريكا من الدكتورة شهادة حيمل واحلميد
  .يكتب فيما إسالمية منطلقات من ينطلق ال وهو القصييب
 ملنظمة التاسع املؤمتر أمام فقيه أسامة/ األستاذ التجارة وزير تساءل(
 يةاجلمرك اإلجراءات منطقية عن" األونكتاد "والتنمية للتجارة املتحدة األمم

 ضد ،-متفاوتة بدرجات- املتقدمة الصناعية الدول فرضتها اليت واحلمائية،
 العامل فيه يرفع الذي العصر هذا يف والبتروكيماوية البترولية واملنتجات النفط
  .الدولية التجارة حترير شعار

 الصناعية، بالدول النفط أسواق يف الغريب الوضع إىل الوزير أشار وقد(
 سعره يفوق بشكل النفط على ضرائب بفرض ولالد هذه قامت حيث

 أن الدول هذه يف للنفط املستهلكون يعرف ال وقد!! عديدة مرات األصلي
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 هذه حكومات خزائن يف يصب النفط لشراء أموال من يدفعونه ما معظم
 يسريا جزءا إال يشكل ال املنتجة الدول حكومات إىل يذهب ما وأن الدول

  ).ينفقونه مما
 تتحامل اليت الضريبة وهي ،"الكربون ضريبة"بـ يسمى ما أن والواقع(

 متارسها اليت العادلة، غري التعامالت من واحدة إال هي ما بالذات، النفط على
 قرأ من كل ويعرف... النامية الدول منتجات ضد املتقدمة الصناعية الدول

 تليس الضريبة هذه أن" الكربون ضريبة "حول الصناعية احلكومات تربيرات
 النفط من بدال احلجري الفحم أن حني يف النفط على تتحامل ألا منطقية،

  ).للبيئة تلويثًا األكثر هو
 النفط على الضرائب زيادة من اهلدف أن قاطعة داللة يدل الواقع لكن(

 الصناعية الدول حكومات دخل زيادة وإمنا البيئة، على احملافظة ليس
 تلك يف العامة امليزانيات له تتعرض لذيا املايل العجز ختفيف يف للمساعدة

  .!)الدول
 العاملي املستوى على جديدة، جتارية ترتيبات عن يتحدث العامل أن ومبا(

 من كان فقد القيود، كافة من تتحرر) الدولية التجارة منظمة إطار يف
 الذي النفط إن بل... البترولية واملنتجات النفط استثناء يتم ال أن املفروض

 حيصل أن املفروض من كان النامية الدول من للعديد الرئيسي إلنتاجا ميثل
  .النامية الدول تلك إىل للنفط املنتجة الدول تقدمها. تفضيلية معاملة على

 إيراداا خالل من سامهت اململكة فإن التجارة، وزير أشار ومثلما(
 الدول من كبري عدد ومساندة دعم يف النفط تصدير من جنتها اليت املالية،

 قدمتها اليت واملسامهات املساعدات بلغت وقد ،..العامل أحناء كافة يف احملتاجة
... أمريكي دوالر مليار وسبعني واحدا املاضية عاما العشرين خالل اململكة

 السعودي اإلمجايل احمللي للناتج السنوي املتوسط من% ٥،٥ حوايل أي
 لنفسها، الدخل ذا تستأثر مل اململكة أن على يدل مما.. الفترة تلك خالل
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 الصناعية الدول فعلته ما يفوق حنو على احملتاجة للدول منه نصيبا أفردت وإمنا
  .اهـ!) املتقدمة

  ).هـ١٨/١٢/١٤١٦ بتاريخ الرياض جريدة (املصدر
) الدويل؟؟؟ النقد وصندوق... حنن: (كابلي وديع الدكتور كتب -٢

  .العزيز عبد امللك جبامعة االقتصاد ستاذأ وهو
 حممد / األستاذ كتب!) نفطية؟ ظاهرة: اخلليجيون (بعنوان مقال يف(

 اليمامة جملة يف) الشورى جملس وعضو االقتصاد أستاذ (القنيبط محد بن
 النفطية اخلليج دول دور عن هـ٢٠/١٠/١٤١٩ بتاريخ ٥٤٢ العدد

 الفاعل الدور غياب قبل من غريه الحظ كما والحظ الدولية، واملؤسسات
 واملؤسسات املنظمات لتلك الفعلي، والتوجيه اإلدارة عملية يف الدول تلكل

 ما إىل األحيان بعض يف تصل طائلة، مببالغ اخلليجية الدول فيها تساهم اليت
  .املال رأس من% ٦٠ على يزيد

 ال أموال لديها بأن النفطية اخلليج لدول التقليدية النظرة أن وأوضح(
 منذ سائدة زالت ال األموال إدارة على والقدرة ةاخلرب لديها وليس ائية،

 واليت املسامهة احلكومية الشركات لبعض أمثلة وضرب! اآلن وإىل قرن ربع
 الشركات تلك أن وكيف املال، رأس بغالبية اخلليجية احلكومات فيها تساهم

 الظروف تغري رغم اخلليجية والفنية اإلدارية الكفاءات إىل تفتقر زالت ال
 وخصوصا الدولية، املنظمات إىل ذلك بعد تطرق مث الكفاءات، وتوفر

 الذين السعوديني عدد كم: وتساءل الدويل والبنك الدويل، النقد صندوق
 الرمسيني املمثلني غري- الدويل النقد صندوق أو الدويل البنك يف يعملون

  .للمملكة؟
: هي ةاإلجاب إن نقول.. القارئ على واجلهد الوقت ولتوفري: أجاب مث(

  .!)والكمال؟ بالتمام صفر
 القيادات على.. ذلك يف املسؤولية تقع من على: ثانيا تساءل مث(

  التنفيذية؟؟ القيادات على أم اخلليجية السياسية



 

 

٢٩٣٨ 

 القيادات على تقع املسؤوليات بأن: التساؤل ذلك على وأجاب(
 نيةالدو النظرة تلك خلق يف سامهت اليت اخلليجية،) اإلدارية (التنفيذية

 التدخل وسائل استعمال عن وتقاعسها اخلليجية، واخلربات للكفاءات
 واملنظمات املؤسسات يف التوظيف أمور يف السياسي،) اللويب (والضغط
  !!)اآلخرون يفعل كما الدولية
 الدول كل أن كيف توضح اليت والوقائع، األمثلة من العديد وضرب(

 يف مواطنيها لتوظيف ،)يباللو (املشروع والضغط التدخل وسائل تستعمل
  ).الدولية واملؤسسات املنظمات تلك

  :قائال الكاتب ويواصل
 حىت املوضوع هذا يف أكتب أن أريد أكن مل: شخصية وخربة جتربة(

 الشهادة من نوع هو هنا أقوله ما ولكن شخصية، مصلحة يل بأن أم ال
  .]٢٨٣:البقرة[ ﴾>   =   <   ?   @﴿

 والبنك الدويل النقد صندوق من كل يف شخصيةال وخربيت جتربيت ومن(
 كله القنيبط حممد الدكتور كتبه ما أن: صراحة بكل أقول أن أستطيع الدويل

  .!!!)أعظم خفي ما إن بل صحيح،
 رغم (الدولية االقتصادية املنظمات تلك يف مسامهاتنا أن واحلقيقة(
 أقل وهي (وظيفالت مستوى على سواء املرجوة، الفوائد منها جنن مل) عظمها
  ).عام بوجه االقتصادي املستوى على أو ،)الفوائد
 هلا حيقق أن يفترض دولية، اقتصادية منظمة يف دولة أي اشتراك فإن(

 تلك يف االشتراك بدون لتتحقق تكن مل اليت واملزايا، الفوائد بعض األقل على
 هتتحمل الذي للعبء مساوية تكون أن الفوائد لتلك جيب كما! املنظمة
  .!!!)املنظمة تلك يف الدولة
 لتلك فقط كمثال (الدويل النقد صندوق يف مسامهتنا أخذنا وإذا(

 بالفوائد وقسناه السعودية، العربية اململكة تتحمله الذي والعبء) املنظمات



 

 

٢٩٣٩ 

 ما بني كبرية هوة هناك أن لوجدنا الصندوق من عليها حتصل اليت واملزايا
  .-البتة ئاشي نأخذ كنا لو- نأخذ وما نعطي

 رأس من% ٣,٥ حوايل تتحمل وحدها السعودية العربية اململكة إن(
 احلادية الزيادة بعد (دوالر بليون ٢٩٠ حوايل بلغ الذي الصندوق، مال

 ،)ريال بليون ٣٨ حوايل (دوالر باليني ١٠ من أكثر ميثل وذلك) عشرة
 ٧,٥٥ (ردوال بليون ٢ حبوايل تقدر واليت للصندوق القروض إىل باإلضافة

  .)؟!!!ريال باليني
 ٣ غري- الصندوق يف واحد سعودي موظف يوجد ال ذلك ومع(
 بالتمام عاما ٢٤ من الصندوق يف أعضاء أننا رغم -رمسيا الدولة تعينهم

  .!!)والكمال
 السعودي الشباب وتأهيل لتدريب كافية تكن مل الفترة تلك هل(
  .)؟اهلامة الدولية املنظمة تلك يف وظيفة أي لشغل

 يف وقليلة نادرة كانت السعودية الكفاءات بأن اإلجابة كانت إذا(
 محلة وأصبح الكفاءات، توفرت وقد اآلن اجلواب هو فما... املاضي

 جيد ال بعضهم وأصبح باآلالف، بل باملئات يعدون والدكتوراه املاجستري
  املناسب؟؟ العمل

 اليت الدولية واملؤسسات املنظمات يف التوظيف قضية ليست ذلك ومع(
 الذي األكرب السؤال إن بل الوحيدة، القضية هي كبري، بعبء فيها نشارك
 من اخلليجية النفطية الدول عليها حتصل اليت الفوائد هي ما اآلن نفسه يطرح
 على امللقاة واملسؤولية العبء تساوي وهل واملؤسسات؟ املنظمات تلك

  .)عاتقها؟؟
 املنظمات تلك مع عالقاتنا يف رالنظ إعادة علينا جيب أنه أعتقد((

 الراهنة، االقتصادية األوضاع ظل يف وخصوصا الدولية، واملؤسسات
 إيرادات تدهور من عليه يترتب وما البترول، أسعار يف املستمر والتدهور

 املنظمات تلك من نستفيد أن ميكن فكيف النفطية، اخلليجية احلكومات



 

 

٢٩٤٠ 

 ملساعدا الطائلة األموال فيها نضخ زلنا وال كنا اليت الدولية واملؤسسات
 أو فضل فيها لنا يكون أن بدون) حسابنا على (األخرى للدول إلقراضها

  .))منة؟؟
) فلوس كيس (جمرد أننا أساس على معنا يتعاملون القوم هؤالء إن(
 حنن النفطية، اخلليجية للدول اخلاطئة النظرة هذه عن املسؤول هو فمن فقط،

  :قائال كاتبال خيتم مث) هم؟ أم
 ولكنه غائرا، جرحا ذلك مبقاله يبطنالق.د نكأ لقد :والعربة اخلالصة((

  .ينتهي يكاد ال و شجون ذو املوضوع هذا حول فاحلديث فعل، ما خري
 نرى أن يضرنا وال للجميع، واضحة أصبحت النفطية الطفرة فنهاية

 هو اخلطأ كل اخلطأ ولكن والعرب، الدروس منها نتعلم وأن خالهلا أخطاءنا
 بدون ستنتهي األزمة أن وحنلم الرمال، يف رؤوسنا وندس الواقع، نتجاهل أن

 وإعادة احللول، يف والتفكري الواقع، مواجهة من بد فال منا، عمل أو جهد
 عليها تعودنا اليت السهلة معيشتنا وطريقة وأساليبنا، حياتنا كل يف النظر
 بتاريخ الرياض جريدة (من هـا))التوفيق ويل واهللا الطفرة، سنوات خالل

 وخربة ومعاناة حرقة عن يكتب األستاذين وكال) هـ٢٨/١٠/١٤١٩
 وال باملعروف األمر هيئة يف وال العلماء كبار هيئة يف عضوين وليسا واطالع

  .)الصحوة( أو )املطاوعة (على حمسوبني مها
 نم املعلومات أزمة وهو وإقالقا، عمقًا املأساة يزيد آخر بعد وهناك

 التقارير أن كما املعلومات، يف واازفة األرقام يف والتلبيس الغموض خالل
 املخولة واجلهات ذلك، حنو أو سنتني بعد إال لالعتماد تقدم ال الرمسية

 وزارة مثل (اآلخر على الباحث حييل منها وكل متعددة املعلومات إلصدار
 هو األمريكي البنك حأصب هنا ومن ،)التخطيط وزارة -النقد ومؤسسة املالية

 عنها احلقيقة معرفة الباحث يستطيع ال كثرية جماالت وهناك املعتمد، املصدر
  :مثل



 

 

٢٩٤١ 

 والرشاوى العموالت عن عامليا يقال وما العسكرية املشتريات  .١
  .فيها

  .املالكة لألسرة املخصصات  .٢
، اليت ينبغي نشر )وغريها االستخباراتية، األمنية، (السرية البنود  .٣

  .ملخصص هلا إمجاالًا
  .اخلارجية وااللتزامات املساعدات  .٤
 تتردد أن والباحثني املواطنني ألسنة على املعهود من أصبح ولذلك 
  :مثل كثرية أسئلة

  فعال؟ النفط من البالد تنتج كم  .١
  حقيقة؟ النفط يباع بكم  .٢
 الدولة ميزانية إىل -املصادر من وغريه- النفط مثن من يدخل كم  .٣

  الباقي؟ يذهب نوأي
  كم نصيب األجهزة األمنية االستخباراتية من امليزانية؟. ٤
  اإلنفاق؟ على والرقابة امليزانية توزيع يف العدالة مدى ما  .٥

 هذه على اإلجابة من الشديد والتحسس الرمسي التحفظ أن أعتقد إنين
 هو لب منه، جدوى ال ذكرها السابقة األربعة ااالت يف سيما وال األسئلة

 آجالً، أم عاجالً سيأيت عليها واجلواب مشروعة، أسئلة فهي شرعا جائز غري
 االقتصادية والتحليالت التكهنات لكل مفتوح فالباب حق، بغري أو حبق

 اإلصالح ملريد نقدم وحنن جواب، بال السؤال تدع ال اليت واحمللية العاملية
 يف وذلك األزمة عمق إيضاح بغرض األسئلة تلك بعض على املة اإلجابة
  :جمالني

 ذلك وأثر نفسها، الرمسية األرقام خالل من للثروة والتوزيع التوازن -
  .املواطنني معيشة على

  .العاملية املصادر بعض تقديرات خالل من اخلارجي اإلنفاق حجم -



 

 

٢٩٤٢ 

  :والتوزيع التوازن: أوال
 نضوب واحتمال الدخل، مصادر اخنفاض مشكلة عند هنا نقف لن

 إىل نعمد بل هلم، الضرورية االحتياجات وازدياد السكان، عدد منو مع فطالن
 يف اخللل وإىل امليزانية، اعتمادات توزيع يف القطاعات بني التوازن فقد بيان

 منطقة بني اإلنفاق يف اهلائل التفاوت وكذلك بينها، األولويات ترتيب
  :مثال وأخرى

-١٤٢٠ عام يزانيةم من القومي واألمن الدفاع قطاع نصيب بلغ
 اإلقراض مؤسسات قطاع نصيب كان حني يف% ٤٠,٤٧ = هـ١٤٢١

 العقاري، التنمية صندوق (كبرية مؤسسات مخس وهي املتخصصة احلكومية
 وصندوق التسليف، وبنك الزراعي، والبنك الصناعية، التنمية وصندوق

  %!!٠,٢٣ املائة يف ربع من أقل العامة االستثمارات
 بضرورات املباشرة صلتها حيث من املؤسسات، هذه أمهية ختفى وال

 يزيد املذكور القطاع فإن ذلك ومع التنمية، عجلة ودفع للمواطنني، احلياة
 يف الزيادة هلذه أثر أي املواطنون يلمس أن دون ضعفا، ١٧٦ مبقدار عليها

 وأن متدهور، األمن أن هو العام الشعور بل وكفاءته، القطاع هذا خدمات
 يف زيادة -األقل على- صاحبه الكبري التفاوت هذا وليت يف،ضع الدفاع

 فيه املواطنني أن الواقع ولكن واألمن، الدفاع قطاع يف والرواتب الوظائف
  .األخرى القطاعات يف غريهم يعاين مثلما يعانون

 على تعتمد الصناديق تلك تقدمها اليت القروض ظلت ذلك ونتيجة
  :ذلك مثال. امليزانية ىعل وليس املواطنني من التسديدات

 القروض من الفعلي املنصرف يزد مل حيث العقارية، التنمية صندوق
 اإلحصاء جدول أشار حني يف فقط، ريال مليوين مبقدار إال التسديدات على
 مبلغ شك بال وهو فقط، ريال ماليني أربعة كان اإلقراض صايف أن إىل

 الضرورة هذه إىل املتزايدة جةواحلا املطرد، السكاين بالنمو قياسا جدا هزيل



 

 

٢٩٤٣ 

 لكل حقا الغراء الشريعة جعلته الذي املريح املسكن أي احلياة، ضرورات من
  .مسلم

 املبالغ من بعض احليوي، القطاع هذا على صرف لو أنه يوضح وهذا
 حلاجة أنفع لكان القومي، واألمن الدفاع قطاع على صرفت اليت الضخمة
  .للتنمية وأجدى املواطنني
 فإن مبالغ من له يعتمد ما ضخامة من فبالرغم العام التعليم قطاع أما
 صرح ما وهو اإلدارية، والنفقات املدارس، إجيارات تسديد يف يذهب أكثرها

  .مرارا الوزارة مسؤويل من وغريه املعارف وزير به
 واألحوال يتناسب ال للغاية، ضئيل العلمي والبحث للتطوير واالعتماد

  !!املدمر وطغياا العوملة عصر يف الولوج حالة عن فضال العادية،
 الصحفيني مع لقائه يف أوضح قد الصحة وزير فإن الصحة قطاع وأما

 تسديد يف تذهب احلالية الوزارة ميزانية أن ،)هـ١٤٢١ شوال أواخر(
  !!لواليته السابقة السنوات يف الوزارة على املستحقة الديون

 على حصوهلم ميكن حىت سنوات دةلع حيتاجون املواطنني بأن وصرح
  !!املطلوب باملستوى طبية خدمات

 امليزانية موارد أن املواطنني لدى واملرارة باألسى الشعور يزيد ومما
 تعطيهم ما أن املواطنني من كثري يعتقد بل عليهم، عبئا أصبحت قد نفسها

 ذلك على ويستدلون األخرى باليد تأخذه بيد وغريها رواتب من احلكومة
  :الرمسية باألرقام

 غري الدولة إيرادات بلغت هـ١٤٢٠-١٤١٩ عام ميزانية يف فمثال
 أن مع) ريال مليون ٧٥,٨٨١ والنفطية (ريال مليون ٥٤,١١٩ النفطية

-١٤٠١ سنة ميزانية يف) ٦٠٣٢ (على تزيد ال كانت النفطية غري اإليرادات
 إىل ترجع فطيةالن غري اإليرادات يف القفزة هذه أن يعتقدون وهم هـ،١٤٠٢
 رواتبهم من لدفعها ويضطرون عليهم الدولة تفرضها اليت املتضاعفة، الرسوم



 

 

٢٩٤٤ 

 يف زيادة أي يطرأ مل املدة تلك طوال أنه من بالرغم احملدودة دخوهلم أو
  .املعيشة مستوى يف حتسن أو الرواتب

 يزيد ال هـ١٤٠٢ سنة الفرد دخل متوسط كان لو أنه ذلك ومعىن
 سنة دخله متوسط كان لو من أفضل فإنه شهريا يالر آالف ثالثة عن

 العظمى الغالبية بأن القول إىل حنتاج وال ريال، ألف عشرين) هـ١٤٢٢(
  .منه قريب وال األخري املبلغ هذا على حيصلون ال املواطنني من

 األول املبلغ عن فقط يبحثون اجلامعيني اخلرجيني من كثريا إن نقول بل
  .اضراحل الوقت يف ريال ٣٠٠٠

 بشكل وقع والزيادات الرسوم من كثريا أن املعاناة حجم يوضح ومما
 املاء، الكهرباء، الغاز، البرتين، ((الضرورية املعيشية احلاجات على مباشر

 وعود إن مث واخلدم، بالعمال املتعلقة الرسوم عن فضال ،))النقل اهلاتف،
 زيادات دثتح بل تتحقق، مل مؤقتة ستكون الزيادات تلك بأن الدولة

 ونسبة واملعيشة الدخل مستوى املواطنون يقارن أخرى ناحية ومن جديدة،
 االقتصادية الظروف يف هلا املماثلة الدول من بغريها البالد، هذه يف النمو

 الفارق عن ويتحدثون مثال، العربية اإلمارات كدولة اجلغرافية واألحوال
 كبري اململكة مناطق بني تالتفاو أن البلدين،كما بني الكبري بل الواضح
 وال مدارس فيها وليس الظالم يف تقبع تزال ال مناطق فهناك للغاية،

 إن بل وحنوها، وامة الساحل يف املهملة املناطق بذلك نعين وال مستشفيات،
 املاء أزمة وما بعضه، أو كله ذلك من تعاين الرئيسة املدن يف الفقرية األحياء

 إليها املشار األجزاء أما واحد، مثال إال دةج يف الصحي الصرف ومشكلة
 األفريقية باملناطق مقارنتها ينبغي أنه فالواقع املناطق من شاكلها وما امة من

 اجلمعيات به تشهد ما وهذا األمحر، البحر من اآلخر الشاطئ يف هلا املقابلة
 زراءالو تقارير تؤكده بل املنطقتني، كال يف عملت اليت اخلريية واملنظمات
 القعدة ذي يف الصحف حتدثت وقد للمنطقة، الزائرين واملسؤولني

 الترايب الطريق يف ساعات أربع سيارته تعطلت الذي الوزير عن هـ١٤٢٠



 

 

٢٩٤٥ 

 وقد امة، يف احملافظات من غريها من حاال وأحسن أفضل تعترب حمافظة يف
 املناطق تلك عن كثرية واستطالعات حتقيقات تزال وال الصحف كتبت

 والفقر اجلوع من تصدق، تكاد ال قاسية وأوضاع غريبة أحوال على شتملت
  :شديد بإجياز ذلك مظاهر ومن املطلق واإلمهال واملرض
 بيوت يف منهم% ٨٠ من أكثر يعيش ماليني عدة املنطقة يسكن  .١

 شروط من شرط أي فيه يتوفر ال وكالمها والعشش، الصدئ الصفيح من
 بال حوله وما البيت يف تنحشر الدواب مع اكله فاألسرة الصحي، املسكن

 أو الطائرة احلشرات من وقاية وال صحية مياه دورات وال كهرباء وال ماء
 حتت ويعيشون املغارات يسكنون من الناس من إن بل السائرة، الزواحف
 السيول كوارث بعد سيما وال نفسها، املساكن تلك ميلكون وال األشجار،
 من واحدة على ينقل أو يعني أن املوظف على ونيك ما وأصعب واألوبئة،

 لو حىت األمن، أو التعليم أو الصحة قطاع يف عمله كان سواء املناطق تلك
 املوظف إليها ينقل وإمنا معتمد، غري هذا أن مع مرتبه يف كبرية زيادة أعطي
  .تأديبيا

 مركز يوجد وال الناس، على الغالب احلال مها واألمية اجلهل  .٢
 ندرا على اهليئة مراكز أما وجازان، جدة بني فيما واإلرشاد للدعوة واحد
  .املناطق بتلك بالك فما معروف الرئيسة املدن يف فحاهلا

 املتعددة األمراض تنتشر املزمنة، ومشاكلها املعروفة األوبئة عدا  .٣
 أو مريض فيها ليس أسرة جتد ما ونادرا النظافة، وقلة التغذية سوء عن الناشئة
 جدا، عالية الوفيات ونسبة للغاية، منخفض هناك الفرد عمر ومتوسط أكثر،

 إن نقول وإمجاال وسهولة، برخص عالجه ميكن مما األمراض من كثريا أن مع
 ملنطقة العهد ويل زيارة أثناء املنطقة مشايخ مع مقابالت نشرت الصحف

 وفرته ملا وامتنانه العميق شكره عن أحدهم فتحدث هـ،١٤١٩ سنة عسري
 كالعادة، ذلك يف وأفاض ااالت مجيع يف شاملة وضة خدمات من الدولة

 األمور بعض إال ينقصنا ال (....) مركز يف احلمد وهللا وحنن قائال استدرك مث



 

 

٢٩٤٦ 

 واهلاتف والكهرباء املاء وهي الرشيدة، حكومتنا باهتمام حتظى أن نرجو اليت
 واملساجد واملساكن تماعياالج والضمان والطرق واملستشفيات واملدارس

 ألف ٨٠ من أكثر سكانه تعداد يبلغ الذي املركز يف تنقصنا اليت األمور فهذه
 مسافة الدابة يركب أن إىل حيتاج- الوالدة عند املرأة أو واملريض!! نسمة
 أقرب إىل يصل حىت أكثر أو ساعتني وعرة طريق يف السيارة يركب مث طويلة
  !!).صحي مركز

  .لديهم؟ الذي فما ينقصهم ذلك كل كان إذا أقول
 والتوظيف االقتصادية الطفرة منذ أنه معلوم: أقول أخرى ناحية ومن
 يف األخذ مع- األساس، الدخل ومصدر األكرب، العمل جمال هو احلكومي
 يقال أن واإلحصاء البيان عن وغين -البالد يف للبطالة العالية النسبة االعتبار

 الراتب وأن احملدود، الدخل ذوي من هم وظفني،امل من الكربى األغلبية إن
 ألسباب عمال وال وظيفة جيدون ال من أضيف فإذا كاف، غري التقاعدي

 أما الفقر، خط مستوى حتت الناس من عريضا قطاعا فإن- معلومة كثرية
  .القليل من أقل فئة يف حمصور فهو الغىن

 يف التطور أو الترف مظاهر من -املدن يف السيما- يشاهد قد ما وإن
 وذلك والدخل، للمعيشة احلقيقي املستوى على يدل ال واملركب، املسكن

 به اإلغراء يف تتنافس الذي بالتقسيط االستدانة مصدره منها كثريا ألن
 شباكها يف ويسقط وغريها والشركات البنوك من حمدودة جمموعة وتزيينه

  .الناس من كثري
 االقتصادية األزمة من الرغمب اخلداعة، املظاهر هذه استمرار وإن
 إذا خميف، بشكل االقتصادية باملتغريات الوعي غياب على دليل هلو اخلانقة،

 االقتصادي الوفد مالحظات نذكر زلنا وال مثال، اليابانيني لدى بالوعي قورن
 الوفد رئيس تصريح أمهها ومن هـ،١٤١٨ سنة اململكة زار الذي الياباين

 العاملي االقتصادي الوضع عن شيئا يدرون ال -لكةاملم يعين-هنا الناس إن(
  !)خاصة النفط وسوق عامة



 

 

٢٩٤٧ 

 وجد إن هذا- ينجح أن سليم ختطيط ألي ميكن ال الوعي فقد ومع
  .سليم ختطيط

 ارتباطه دالئل من وهذا- ذلك من أعمق احلقيقة يف األمر أن على
 أضعاف الثةث إىل النفط أسعار ارتفاع فإن -شيء كل قبل واالبتالء بالعقوبة

 نتيجة يكن مل الذي األمر وهو (قالوا ما هؤالء قال حني عليه كانت ما
 تأثري أي له يكن مل االرتفاع هذا إن: نقول ،)املنتجني من واع ختطيط

 والشكوى املعاناة زالت ال بل دخوهلم، أو املواطنني محاية يف ملحوظ
 زيادة أن ؤكدامل من أن مع غريها، قبل احلكومية اإلدارات من مستمرة
 بلغت م٢٠٠٠ لعام السنوية امليزانية يف مقرر هو ما على احلكومي الدخل
  !!مليار١٠٠

 السودان حققت فقد الفرق، يظهر مثال، السودان مع عابرة ومبقارنة
 حتسن وظهر العريب، العامل يف منو معدل نسبة أعلى االرتفاع ذلك نتيجة

 ذلك ظهر كما املشكالت، موتراك الدخل قلة مع القطاعات كل يف ملموس
  .األخرى الدول من كثري يف

 والتحليالت التكهنات كل تعجز حمرية، دوامة األمر أصبح وهكذا
 اهللا من عقوبة هذا أن هو املفهوم، الوحيد والشيء فهمها، عن االقتصادية

 على واالحتساب املنكر عن والنهي باملعروف واألمر الشورى ترك على
  .حق بغري اهللا مال يف املتخوضني
  :اخلارجية وااللتزامات املساعدات: ثانيا

 بني يتراوح اال هذا يف اململكة أنفقته ما إن التقديرات بعض تقول
 إال مليار، ٨٠٠ إىل ترفعه أخرى تقديرات وهناك ريال مليار ٤٠٠-٢٥٠

 عن يتحدث هـ١٤١٦ سنة" األونكتاد "مؤمتر يف التجارة وزير تصريح أن
 أقرب من قريب الرقم وهذا ريال، مليار ٢٢٦ من أكثر أي دوالر، مليار٧١

 أربع أضفنا إذا سيما ال مليار، ٣٠٠ وهو االعتدال إىل العاملية التقديرات
 تقرييب، الرقم أن االعتبار يف ووضعنا ١٤٢٠ عام حىت أي أخرى سنوات



 

 

٢٩٤٨ 

 بةللنس وفقا حسبنا إذا أننا ذلك يؤيد ومما الوزير، عليه يطلع ال ما هناك وأن
 يف وزيادة (تقريبا مليار٢٩٧ هو الناتج فإن الوزير، ذكر كما% ٥,٥ املئوية

 أن مع التقديرات ضمن الثانية اخلليج حرب تكلفة أدخلنا فقد االحتياط
  ).كذلك جتعلها ال املعتربة املصادر بعض

 مبليارات الدول حسب اخلارجي اإلنفاق تفصيل يوضح جدول وهذا
  :أعلم واهللا العاملية، يراتالتقد وفق وذلك الرياالت،

  .الكويت حترير حرب يف الغربيني للحلفاء ١٠٠
  .إيران حلرب حسني صدام حلكومة ٣٠
  .الروسية للحكومة ١٥
  .األردن حلكومة ١٢
  .مصر حلكومة ١٣
  .السورية للحكومة ١٠
  .املغرب حلكومة ١٢
  ).إسالميا منها واحدا ليس (اللبنانية واألحزاب للحكومات ٧
  .تونس حلكومة ٥
  ).إسالميا منها واحدا ليس (اليمنية واألحزاب للحكومات ٦
  .الفلسطينية للسلطة ٤

  .أثيوبيا وحكومة إلريتريا الشعبية اجلبهة حلكومة ١,٥
  .اإلسالمية غري وأحزاا التركية للحكومة ٣
  .سالميةاإل غري وأحزاا آسيا شرق جنوب حلكومات ٣
  .البحرين حلكومة ٢

  .املتحدة ماألم ملنظمات ٥٠
  .اموع ٢٨٢,٥
  .أخرى وجهات لدول ١٧,٥
  .الكلي اموع ٣٠٠



 

 

٢٩٤٩ 

 أحد أخذ فما أخذه، من على شؤم السعودي املال أن اهللا حكمة ومن
 ويصبح أعطاه من على ينقلب مل إن هذا خططه، دمر أو اهللا أهلكه إال منه

  .له عدوا
   
  
  



 

 

٢٩٥٠ 

  :االقتصادية والقوانني القرارات

  :هي اال هذا يف مهمة قرارات صدرت
  .الس عن منبثقة استشارية وهيئة لالقتصاد أعلى جملس إنشاء  .١
  .لالستثمار عامة هيئة إنشاء  .٢
  .األجنيب االستثمار نظام صدور  .٣

 املستثىن النشاط قائمة على املوافقة: األعلى الس قرارات من وكان
 الصناعة يقطاع يف نشاطا) ٢٢ (مشل والذي األجنيب، االستثمار من

 يسمح اليت بالنشاطات قائمة صدور هو الصحيح الفرض أن مع واخلدمات،
 مصراعيه على الباب سيفتح مما العكس، ال األجنيب باالستثمار فيها

  .متسترا وإما قانونيا إما البالد هذه يف األجنيب لالستثمار
 كانت اليت التجارية بالشركات تذكرنا األجنيب االستثمار أخطار وإن

 أنشأت حني وذلك القدمية، صورته يف األورويب لالستعمار حربة أسر
 هولندا أنشأت املاليو أرخبيل ويف ،)الشرقية اهلند شركة (مسي ما بريطانيا
  .مماثلة شركة

  :متخصص سعودي باحث كتبه ملا وفقا األخطار تلك فمن
 الدول يف السياسية اخلرائط تغيري حتاول األجنبية الشركات أن  - أ

  .املادية مواردها لزيادة مصاحلها حسب وذلك ضيفة،امل
 وتسهيالت الكبرية واهلدايا الرشاوى بتقدمي الشركات هذه تقوم - ب

 القرارات، صنع يف منهم تستفيد الذين واملسؤولني السياسية، للقيادات أخرى
 من الشركات هذه ودف الدولة، يف ومالياكبريا إداريا فسادا سيسبب وهذا
 الرشاوى تقدمي أو السياسية، اخلارطة تغيري حماولة يف سواء عمالاأل هذه

  .املالية أرباحها زيادة إىل للمسؤولني



 

 

٢٩٥١ 

 اهليمنة على تساعدها مالية موارد من متلك ما ضخامة يف قوا وتتمثل
  :فمثال االقتصادية

 الكلي القومي الدخل تعادل موتورز، جنرال شركة مبيعات -
  .إلندونيسيا

 لفرتويال، الكلي القومي الدخل تعادل األملانية سيمرت شركة ومبيعات -
 عدد القحطاين، عبدالوهاب للدكتور االقتصادية جريدة نشرت كما

  .م٢٠٠١ يناير ٢٤ ،٢٦٦٣
  :أخطارها من أن كما
 للشركة سيكون الشركات ذه العاملني قبل من والوالء االنتماء أن

 كثرة اخلطر هذا من ويزيد -مواطنني كانوا ولو حىت- ا يعملون اليت
 والؤه يكون من البلد هذا أبناء بني من يكون أن نستغرب فال البطالة،
  .فقط ا يعمل اليت للشركة

 غري على احملظورة االستثمارات قائمة صدور يعين ال أخرى جهة ومن
 رجال من عدد أكد فقد األجنيب، األثر من ساملة ستكون أا السعوديني

 العقارية والسمسرة التأمني جماالت يف العمل فرص القإغ أن األعمال
 التجاري التستر صور من عدد أمام الباب سيفتح اخل... واالتصاالت والتعليم
 وتاريخ ١٣٧ عدد الوطن. (احمللية التجارة قطاع يف السائد

  ).هـ١٩/١١/١٤٢١
 وإمنا البالد مصلحة مهم ال الذين األعمال رجال بعض أن نعلم وذا

 التستر بأعمال للقيام النية بيتوا قد جاءت، كيفما املالية مواردهم زيادة هممه
 فماذا احلكومة، بيد األمور كانت يوم كثريا منه البلد عاىن الذي االستثماري

  يديها؟ من خرجت إذا احلال عليه سيكون
 األجنبية، االستثمارية للمشروعات تراخيص مبنح الغرب استبشر لقد

 يف ١٢٢٩٨ عدد عكاظ صحيفة يف جاء كما ذلك، نم املستفيد فهو



 

 

٢٩٥٢ 

 للشؤون الربيطاين الدولة وزير) هينلي (مع مقابلة يف هـ٢٣/١/١٤٢١
  :قال أنه حاليا األعمال رجال وأحد سابقا اخلارجية
 قوانني بتعديل السعودي الوزراء جملس قرار أن من متأكد إنه((

 يف األعمال رجال تمعجم على إجيايب بشكل سينعكس اململكة يف االستثمار
  )).بريطانيا

  .أمريكي مستثمر من أكثر عن ذلك مثل" الة "جملة ونشرت
 سبق، عما خطورة تقل ال أخرى أضرارا هناك فإن ذلك إىل وباإلضافة

 العمالقة الشركات هذه وجود على ستترتب اليت األمنية احملاذير يف تتمثل
 دين تصادم وممارسات اداتع من معهم سيجلبوم وما وعماهلا، مبوظفيها
 األمة لدين وديد األمن يف اختالل عليه سيترتب مما البالد، هذه وتقاليد

  .وسلوكها
 اقتصاديا لست شخصيا وأنا كثري، االقتصادي التردي يف والكالم

  .الشرعية احللول بعض بتقدمي األمر أسهل وإمنا حمترفا،
   
  
  



 

 

٢٩٥٣ 

  :وفروعها االقتصادية للمشكلة احللول بعض
 ومن أهلها، إىل واحلقوق املظامل لرد شاملة محلة عن اإلعالن -١
 املوظفني وكبار القوم علية ا ويبدأ املسلمني، مال بيت إىل الرد مجلتها

 ذلك ويكون الناس سائر يتبعهم مث وحنوهم، املشروعات ومنفذي واملوردين
  .وباطنا ظاهراً عنهم األمة عفو مقابل يف منهم تطوعا

 يتضمن اإلعالم وسائل كل يف دعوي إعالمي برنامج لحملةل ويوضع
 احلميدة واآلثار والتائبني السلف سري من املؤثرة والقصص البليغة املواعظ
 املعاصرين من الصادقة النماذج يف يكون وسوف. واآلخرة الدنيا يف لذلك
 العفو، طالبني التوبة معلنني اإلعالم وسائل يف يتحدثون حني لغريهم أسوة
 عن السائد االنطباع ومتحو العامل مستوى على رائدة ستكون اخلطوة وهذه
 فيه وجود وال املراقبة معه تنفع ال هائل فساد بالد أا على البالد هذه

  .للمحاسبة
 أنفسهم وتقدمي تأييدها، عن املسؤولني إعالن هو النجاح شروط وأهم

  .أعماهلا يعوق ما كل ومنع. فيها للناس أسوة
 الدخل عن زاد ما كل أن هو احلملة عليه تقوم الذي العام بدأامل -٢
 كان سواء إرجاعه جيب مما هو -واالنتدابات والعالوات كالراتب- الشرعي

  .شيء أي أو عقاراً أو نقداً
 األدلة أقوى ومن الراشدين وخلفائه  النيب ملنهج اتباعا ذلك وجيب

: قال جاء فلما الصدقة على  النيب بعثه الذي) اللتبية ابن (حادثة ذلك يف
 حيث عاما شديدا إنكارا ذلك  النيب فأنكر ،)إيلَّ أُهدي وهذا لكم هذا(

 من شيئا ويل من كل يعم وهذا حتذير، أبلغ هذا من وحذر الناس خطب
 أن آخر حديث يف عليه اهللا صلوات أخرب وقد صغريا، أو كبريا األمة أمور
  .غال أو سارق هوف املسلمني مال بيت من شيئا أخذ من



 

 

٢٩٥٤ 

 يف بعضه صرف أو املنهوب باملال التصدق أن بيان ذلك فروع ومن
 إرجاعه الواجب إذ واآلخرة، الدنيا يف احملاسبة من يعفي ال خريية، مؤسسات

 معرفة تعذر حالة يف إال ذلك عن عدول وال أهله، إىل أو املال بيت إىل
  .الصادقة التوبة مع عنه به فيتصدق احلق، صاحب
 رجال من تتكون حمتسبة، خريية هيئات األموال هذه مجع يتوىل -٣

 أشد يف بإنفاقها وتبادر والرب، باإلحسان املعروفني اخلري وأهل والصالح العلم
  .شرعا بذلك وأوالها حاجة األحوال
 ذات احتسابية جمالس بإنشاء وذلك احملاسبة، تبدأ التالية املرحلة يف -٤

 القضاة يرأسها- عليها جهة ألي سلطة وال واسعة تنفيذية صالحيات
 والبالغات الشكاوى استقبال مهمتها وتكون -والقوة باالستقامة املعروفون

 إعالن مع حمكمة لضوابط وفقا املتهمني حماسبة يف الشروع مث وتصنيفها،
 من شيء عن يبلغ ملن وغريها مادية حوافز تقدمي هلا وحيق تباعا، النتائج
  .الفساد
 شخصيات ذات هيئات أا على االس هذه وإعالن لتسجي يتم -٥
 العاملية املنظمات وبني بينها التنسيق ويتم العاملي، املستوى على معنوية

 واألرصدة باألموال يتعلق فيما" العاملية الشفافية منظمة "مثل املتخصصة
 بتقدمي للتعاون حيتسب من كل ذلك ويشمل اخلارجية، البنوك يف املوضوعة

  .الشأن ذا صحيحة اتمعلوم
 حوافز إعطاء هلا وحيق البالد، خارج من االحتسابية الدعاوى وتستقبل

  .املسلمني لغري بالنسبة باملثل التعامل وكذلك معنوية، أو مادية
 منهم استجاب من إال- األسوأ بالنماذج وتبدأ علنية احملاسبة تكون -٦
 عنهم وحتدثت وفونمعر النماذج وهؤالء- طائعا وتقدم األوىل للحملة

: املوافق هـ٨/٦/١٤٢١: بتاريخ) الة (يف كما واالت، الصحف
  . هـ٢٢/٦/١٤٢١ بتاريخ) املدينة (وجريدة م،١٦/٩/٢٠٠٠
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 جبدية الناس لقلوب وطمأنة بعدهم، من حملاسبة متهيد م البدء يف -٧
 العمل يف منهم يزال ال من استقالة قبول حال بأية جيوز وال وجناحه، األمر

 تبدأ مث التهمة قوة مقابل يف عزله يكون بل حماسبته ترك مقابل الوظيفي
  .احملاسبة
 يطلبه ما تقدمي أو جلساا حضور أو احملاسبة مبدأ يرفض من كل  -٨
 لكل االستجابة على وإرغامه أمواله، كل على التام احلجر جيب منه، الس

  .عمله طبيعة كانت ومهما موقعه كان أيا املطالب،
 أن العلم مع به، والعمل إعالنه جيب الذي املقترح املبدأ هو هذا
 السؤال فوق نفسه يرى من هناك وأن خطري، جد األمر وأن عويصة املشكلة

 يثري أن جيوز ال هذا أن غري. أصلها من احللول هذه يرفض وقد واحملاسبة،
 الغراء ريعةالش فإن والفساد، للشر االستسالم إىل ويدعو واإلحباط اليأس

 فإذا بتحصيلها، كما املصاحل وتكميل بتعطيلها، كما املفاسد بتقليل جاءت
 من خري فهو والتضحيات اجلهد من بشيء ولو حماسبته متكن من حوسب

 الناهبني أو عنه املستكربين أو لذلك الرافضني أن على. مطلقا احملاسبة ترك
 ينتظرهم حسابا فإن مهون،يتو قد كما احملاسبة عن منأى يف يكونوا لن خفية

 عليه ختفى ال الذي اجلبار املنتقم حساب هو ذلك وأغلظه، حساب أشد هو
 يسطره وما التاريخ حساب أن كما -ميوتوا أن أسرع وما- املوت بعد خافية

 من احلماية ميلكون أم يغرم وال ينتظرهم، الدار هذه يف والعار اخلزي من
 وهو هلم سالح أقوى من االحتماء يستطيعون ال فإم املستضعفني، حماسبة
  .الدعاء

 فرعون دفعه مثن هلا بل أبدا تضيع ال ودموعهم احملرومني حسرات إن
 سلطان كل وسيدفعه حديثا، وسوهارتو شاوسيسكو ودفعه قدميا وهامان

 يستدرك أن ورأي، عقل من بقية له من بكل فجدير غاشم، ومستبد ظامل
 أن قبل الناس من التجاوز وحصول اهللا من التوبة لقبو فرصة ينتهز وأن أمره
  :احملتوم األجل حيل
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  املنكر عن والنهي باملعروف راألم
- كلها بالواليات املقصود أن املطهرة الشريعة يف القطعية األصول من

 الدين إقامة هو -الواليات بأدىن وانتهاء) اخلالفة (العظمى بالوالية ابتداء
X W V U T (: تعاىل قال املنكر عن والنهي باملعروف واألمر

 a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y( ]٤١:احلج[.  
 وتوحيده اهللا معرفة ذلك وأعظم به، اهللا أمر ما كل املعروف يف ويدخل

 اهللا فرض ما سائر ذلك ويتبع والتشريع، والطاعة واأللوهية الربوبية يف تعاىل
 احلرمات، وصون احلقوق وأداء كالعدل الطاعات، من وشرع األحكام من

  .واملسؤولية الرعاية بواجب والقيام
 ومواالة باهللا الشرك ذلك وأعظم عنه، اهللا ى ما كل املنكر يف ويدخل

 ى ما سائر ذلك ويتبع الدين، يف واالبتداع اجلاهلية شرائع واتباع اهللا أعداء
  .والغش األمانة وإضاعة والربا والكرب كالظلم والكبائر الفواحش من عنه اهللا

 بل فحسب، مسلم لكل حقا والنهي لألمر االحتساب يكن مل هنا ومن
 فإن بيده فليغريه منكرا منكم رأى من: ( قال مسلم، كل على واجب هو
 ما: (وقال ،)اإلميان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع مل فإن فبلسانه يستطع مل

 يأخذون وأصحاب حواريون أمته من له كان إال قبلي أمة يف اهللا بعثه نيب من
 ،يفعلون ماال يقولون خلوف بعدهم من ختلف إا مث بأمره، ويقتدون بسنته

 جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، ال ما ويفعلون
 من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بلسانه
 على األمة من الفرد حيتسب أن يف حمصورا هذا وليس ،)خردل حبة اإلميان
 ام الشريعة أوجبت بل ،-امللك أو كاخلليفة- األعظم الوايل كان ولو اآلخر،

 أن) كافة املسلمني (العامة األمة على أن وهو وأوسع، ذلك من أعظم هو
h g f ( العظمى األمانة هذه بأداء تقوم خاصة، أمة منها يكون

 t s r q p o n m l k j i( ]ل آ
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 اخلاصة األمة هم املسلمون يكون أن وهي األوسع الدائرة تأيت مث ،]١٠٤:عمران
. / 0 1 ( كافة اإلنسانية عةاجلما يف الواجب ذا تقوم اليت

  .]١١٠:آل عمران[ )2 3 4 5 6 7 8 9 
 املدين، اتمع يسمى ما اليوم به يقوم مبا يقومون كلهم فاملسلمون

 ،)وتش رايتس وهيومن أمنسيت (مثل اإلنسان حقوق عن الدفاع وهيئات
 اخلدري سعيد أبا فإن علنا، أهله يفعله ما على سرا االحتساب يصح ال كما

 املدينة أمري على الرعية أحد أنكر عندما الثالث املراتب حديث روى اإمن
 عنهم اهللا رضي الصحابة مبحضر ذلك وكان املنرب على مروان وكان مروان

  .منهم أحد قوله عليه يرد ومل
 الشرائع أن احلاكمني أحكم من مرتلة الشريعة هذه أن يشهد ومما

- مناذجها أرقى يف تستطع مل -يةاإلسالم األنظمة من إفادا مع- البشرية
 األحزاب وتكوين املعارضة حق إعطاء على تزيد أن -الدميقراطية الدول
 احلاكم على اإلنكار أساليب من ذلك وحنو الدعوى، وإقامة النقد وحرية
 الربانية الشريعة أما لألمة، االجتماعي العقد وحفظ الدستور، حلماية وغريه

 أيا املخالف على حيتسب من إجياد -وشعبا حكومة- األمة على أوجبت فقد
 فرد كل على وجيب حسبة، جهاز إال هي ما نفسها احلكومة إن بل كان،

 جهة من يكون أن لذلك يشترط وال ولُعن، أمث وإال غريه على حيتسب أن فيه
 ميكن كما حمتسب هو مسلم فكل ذلك، غري أو احلسبة أو اهليئة تسمى معينة

 سعيا ال الكافة، غاية هي اهللا أمر على واالستقامة ،عليه حمتسبا يكون أن
  .أحد من تشفيا وال منصب يف طمعا وال ملغنم

 قال العقوبة، وحلول اللعنة استوجبت فقد هذا عن األمة ختلت وإذا
D C B A @ ? > = < ; : 9 (: تعاىل
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 V U T S R( ]وقال ،]٧٩:املائدة ) :الظامل رأوا إذا الناس إن 
  ).منه بعقاب اهللا يعمهم أن أوشك يديه على يأخذوا فلم

 يف الواضح وأثره العدل إلقامة االحتساب أمهية األمم عقالء أدرك وقد
 أنه  النيب عن شداد بن املستورد حدث فقد شأا، وعلو األمة متاسك

 برياخل- العاص بن عمرو له فقال) الناس أكثر والروم الساعة تقوم: (قال
 فيها إن أما: "-املستورد به أخرب مما تأكد أن بعد وسياساا، الروم بأحوال
 مصيبة، بعد إفاقة وأسرعهم فتنة، عند الناس ألحلم إم: أربعا خلصاال

 حسنة وخامسة وضعيف، ويتيم ملسكني وأرمحهم فرة بعد كرة وأوشكهم
 ذات الروم حديث يؤيد وهو مسلم، رواه ،"امللوك ظلم من وأمنعهم مجيلة

  .القرون
 اململكة اارت فقد واحلديث القدمي يف لذلك يشهد التارخيي والواقع

 وبقي السوفييت االحتاد اار كما بقية، الروم لدولة وبقيت الظاملة، الكسروية
 عمادها كان األوىل ألن الغربية، وبقيت الشرقية أملانيا واندثرت الغرب،

 حقوق احترام على قامت األخرىو الرعية، وقهر والتجسس االضطهاد
  .البشرية حدوده يف العدل حتقيق أساليب وإتاحة اإلنسان
 النظري منقطع أمنيا جناحا حققت واشنطن مدينة حكومة إن بل
 أن باالستقراء هلا ظهر فقد اإلسالمي، احلسبة نظام من جزءا باقتباسها
 أقل هم املدينة يف منياملسل وأن أمنا، األحياء أكثر هي فيها اإلسالمية األحياء
 املسلمني على السالح بتوزيع يقضي تشريعا فأصدرت إجراما، السكان

 أشاد باهرة، النتائج فكانت الذروة، أوقات يف األحياء حراسة من ومتكينهم
  !!رمسية ومذكرات خطابات يف عالنية الوالية حاكم ا

 األمثلة أروع وضرب النتائج، أعظم األول اإلسالمي اتمع حقق وقد
 الفضيلة ونشر العدل وإقامة األمن واستتباب واالجتماعي السياسي الرقي يف

 يف األمة لفقه وذلك احلقوق، من فيه املساواة الشرع أوجب فيما واملساواة
 االحتساب وقائع ويف العظمى، الشعرية ذه القيام يف لواجبها ووعيها دينها
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 أرقى معه تتضاءل ما  نبيها بعد األمة خري وهم الراشدين اخللفاء على
 األمة وكانت بذكرها، نطيل أن من أشهر وهي املعاصرة، السياسية األنظمة

 احلسبة لوالية حتديد عهدهم يف يكن مل أنه أي األمر، ذا قائمة
 إسناد يستلزم ومل العام، األمة منهج على يؤثر مل ذلك مت وحني واختصاصها،

 بني تعارض ال أنه األصل إذ غريها، على حظره فئة، يف العظيم الواجب هذا
 والنهي باملعروف األمر واجب بقاء وبني للحسبة، والية أو ديوان ختصيص

 من تفويضا يكون أن يعدو ال التخصيص فذلك. مسلم لكل حقا املنكر عن
 السلطة رأس باعتباره اختصاصه من هو فيما الديوان، لذلك العام الوايل

 املظامل قضاء أو املظامل لديوان كما اآلخرين، جبوا مصادرة دون التنفيذية
 شواهد املعاصر الواقع ويف الناس، سائر عنها يعجز تنفيذية اختصاصات

 هو من على التعليم حظر يعين ال للتعليم وزارة ختصيص: مثال لذلك،
 عن والتخلي فردية، أو مجاعية أهلية أو حكومية مؤسسات من خارجها
 إنشاء حظر يعين ال للصحة وزارة ختصيص لكوكذ اجلاهل، تعليم واجب

 من واإلعفاء فردية، أو حكومية أخرى جهات على العالجية املؤسسات
 حتبذه مما األهلية املؤسسات قيام إن بل وجد، أينما املصاب إسعاف واجب
 مداواة يف احلال هو هذا كان وإذا غالبا، جتاري أنه مع باملال ومتده الدولة

 االجتماعي األمن وتوفري القلوب مداواة فإن الصحي، ألمنا وتوفري األبدان
  .ذا إال ذلك حتقيق ميكن ال بل وأعظم، أهم

 اإلسالمية، والنظم احلضارة يف الباحثني بعض قارن أخرى ناحية ومن
 اختصاصات أن فوجد حديثا، احلكومية واملؤسسات قدميا احلسبة ديوان بني

 البلدية،: ومنها احلديثة املؤسسات من كثري على يزيد ما تعادل الديوان
 املستشفيات، على والرقابة التأديب، وهيئة املراقبة، وديوان املدين، والدفاع
 املستهلك، ومحاية ،)أعماهلا من اجلائز اجلانب يف (واجلمارك الطرق، وإدارة
 وهيئة واجلنسية، املدنية الشؤون وزارة اختصاصات وبعض اجلودة، ومراقبة
 النظر بغض- أصوهلا إىل األمور أرجعنا فلو اخل،....والتحقيق امالع االدعاء
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 يف ليس مبا ستتغري احلال فإن -والتنظيمية اإلدارية واألشكال األمساء عن
  .احلسبان

 أساس على قامت املؤسسات هذه أنظمة أن لو أوضح، وبكلمة
 -مؤلفة ألوف وهم- املوظفني من إليها املنتمون واستشعر االحتساب

 رجال ال دينية حسبة رجال اتمع واعتربهم عملهم يف الديين بالواج
 الراحة سبل من له وتتوفر النحل، كخلية يعمل جمتمعا لرأينا مدنية، خدمة
 اجلهود من ذلك يوفره ما غري هذا له، نظري ال ما السعادة ووسائل واألمن

 أو مساءاأل تتغري أن دون ممكن ذلك وكل واإلجراءات، والتجهيزات واألموال
 باالسم ال واملبدأ باملضمون هي فالعربة الوظيفية، والرتب اإلدارية األشكال

  .عمل كل ركن اخلالصة والنية والدعوى،
 وما احلايل، واقعنا بني الكبري والفرق البعيد البون علم هذا له تبني ومن

 والية اآلن فهو املنكر، عن والنهي باملعروف األمر بشأن عليه نكون أن جيب
 كل يف احمللية التنفيذية للسلطة خاضعة الصالحية مقيدة النطاق حمدودة
 باب أن مع هذا!! والريب التهمة موضع موضوعه أصبح بل وكبرية، صغرية
 الشعرية ذه القيام يريد من أمام يبق فلم موصد، قضائيا االحتساب دعوى

 التسلل أو ن،املتنفذي من اخلري فيه يرجو من أبواب على التسول إال مةيالعظ
 أا يف اثنان يتجادل ال أمور عن لإلبالغ املسؤولني بعض إىل ضيقة منافذ من

 ا جماهر ظاهرة منكرات وأا األمة، وإمجاع والسنة القرآن بصريح منكر
  .الفضاء وتغطي الرحب متأل

 الوحيد البلد هو هذا بأن واألمة، الدين على مين من نسمع هذا فوق مث
 ال باحلقيقة العربة أن وعلم القائل أنصف ولو! رمسي حسبة جهاز فيه الذي

 وجود ال الدول بعض يف القائمة االحتساب أمور من كثريا أن لذكر باالسم،
 الصحافة يف ووسائله االحتساب، فحق البالد، هذه يف أقل هي أو هنا هلا

 من مهم جبانب تقوم اخلليج دول بعض يف الرقابة وأجهزة وغريها واإلعالم
 بوزير احملظورة الكتب بعض إدخال أطاح وقد االسم، ذا تتسم مل وإن هذا
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 عن -وغريهم رمسيني من- هنا احملتسبون عجز حني يف الكويت، يف اإلعالم
 أناسا به يلتقط ملقاط يده ويف امللك رسم الساخرة، للصور رسام عقد إلغاء

 قصيدة تنشر صحيفة عقوبة تزد مل كما! الثياب قصريي اللحية طويلي
 كثرية، النوع هذا من والنماذج أيام، ثالثة اإليقاف على احلجاب ضد كفرية
 إىل الدولية املعارض بعض يف دخلت فقد نفسها الكتب تلك بعض ومنها

 أسوأ األمر بل!! الوزير عنك دع!! صغري موظف ألجلها يفصل ومل اململكة
 املؤلفات لكت ببعض وعرض احلرام املسجد أئمة أحد خطب فحني ذلك من

  .الحقا أخرى مناذج تأيت وقد!! اخلطبة عن أوقف الكفرية
 املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر خمتص جهاز تأسيس كان لقد

 التركية والترقي االحتاد مجعية يف سابق عضو وهو ،"وهبه حافظ "من مبشورة
 وعمل د،البال إىل قدم ،)العلماين والفكر العاملية باملاسونية صلتها ختفى ال(

 ضمها، بعد املشرفة ملكة إداري حاكم أول وأصبح سياسيا، مستشارا
 أال وهبة حافظ وقرر املعروفة" احململ "حادثة عقب املشورة هذه وكانت

 إنشاء هو احلل وأن -رأيه حسب- أحد لكل مفتوحا اإلنكار باب يترك
 كذاه- الناس من غريها على ذلك حظر مع للسلطة، ختضع ذا خمتصة هيئة

 ومل اردة، الشرعية املصلحة على مبنيا التأسيس يكن فلم -بنفسه كتب
 اإلنكار بأساليب الناس توعية -اجلهاز إنشاء مع- يتضمن االقتراح يكن

 األمر فقه من ذلك وغري واملفاسد املصاحل ومراعاة واحملظورة املشروعة
 لذلك رمسية هيئة ختصيص مع يتعارض ال مما املنكر، عن والنهي باملعروف

 وتوجهه عليه اتمع حتض نفسه الوقت ويف منه، العام التنفيذي اجلانب تتوىل
  .والعوائق العراقيل عنه وتزيل
 أو اخلفي للصراع ميدانا األمر وظل آخر، منحى التأسيس حنى وهكذا 
 أو السياسية السلطة وبني جهة، من واحملتسبني العلماء بني أحيانا املعلن

 املمثلون يرتكبها اليت املنكرات بشأن السيما أخرى، هةج من اإلدارية
  .والزوار احلجاج من واملبتدعة القوم، علية وبعض األجانب السياسيون



 

 

٢٩٦٣ 

 كان اخلمسية، اخلطط وضع حىت التأسيس من املمتدة املرحلة ويف
 احلسبة رجال نوعية وإىل وهيبتهم، العلماء قوة إىل تستند ومهابة قوة للهيئة

 يف البساطة إىل أقرب واألنظمة األحوال وكانت واألمانة، وةالق حيث من
 عمل جمال كان هنا ومن موحد، شبه االجتماعي النسيج وكان األمور، أكثر
 املوانئ يف القادمني على التفتيش يف تشارك فكانت نسبيا، واسعا اهليئة

 يف وتشارك اإلعالمية بالرقابة وتقوم والطرقات األسواق وتراقب واملطارات،
  .مؤثرا فاعال جهازا باعتبارها العامة واملصاحل االس من كثري عضوية

 تغري اقتصادية، طفرة من صاحبها وما اخلمسية اخلطط وضع وعند
 الكفرة من هائلة أعداد وقدوم الدنيا، على بنهم اتمع بإقبال كثريا احلال

 مبتدعة وكذلك األمريكان عن فضال -واألوروبيني كالكوريني- األغراب
 من وأسوأ العاملية، الفساد ألوكار للذهاب السفر باب وفتح ،-املسلمني

 على تشري الدالئل بل اجلهاز هذا تطوير حساا يف تضع مل اخلطط أن ذلك
 يضعها كان اخلطة أن علمنا إذا السيما الدينية، املؤسسات لكل متعمد إمهال

 سبقها ما على بناء -بيقيةالتط التقنية معهد من- أمريكيون خرباء األصل يف
 وجد وحينئذ والتعمري، لإلنشاء الدويل والبنك فورد مؤسسة توصيات من

 الضرورة أن اتمع، يف والوجهاء العلماء بعض ومعهم اجلهاز على القائمون
 التغيري رياح تقتلعها أن قبل وجودها يرسخ للهيئة نظام استصدار تقتضي

 يف الوزراء جملس أقره نسبيا يدج نظام إعداد مت وفعال املفاجئ،
 يف ٣٧/م برقم ملكي مرسوم به صدر مث هـ١٦/١٠/١٤٠٠
 اهليئة اعتبار يف يتمثل مهما جناحا ذلك حقق وقد هـ،٢٦/١٠/١٤٢٦

 كل وخبالف- أنه هو فعليا حدث الذي أن إال قانونية، صفة ذا رمسيا جهازا
 من تستفد ومل مها،نظا بتطبيق اهليئة تستقل مل -األخرى احلكومية األجهزة

 بل شرعا، املطلوب دون بعضها أن مع فيه، املمنوحة الصالحيات من كثري
 وإمارات الداخلية وزارة- التنفيذية للسلطة تابعة األعم الغالب يف بقيت

 اهليئة لعمل املقيدة األوامر تصدر كانت اليت الرياض إمارة والسيما -املناطق



 

 

٢٩٦٤ 

 لوزارة ترفع وأحيانا املدينة، يف الشرطة مأقسا من قسما كانت لو كما تباعا،
 اململكة، يف اهليئات لكل ملزما نظاما فيصبح املوافقة لتستصدر الداخلية
 املعاصرة الدعوية الصحوة مرحلة بداية مع للهيئة امللحوظ النشاط وعقب

 رقم امللكي الربقي األمر وهو ذلك، من أثرا أعم هو ما صدر هـ١٤٠٦ سنة
 املمنوحة الصالحيات أهم نسخ الذي هـ٦/٢/١٤٠٨ يف ٢٠٠٨/ب/٤

 اهليئة على حظر أنه ذلك ومن عمليا، له أريد هكذا أو النظام، يف للهيئة
 البسيطة املخالفات على العقوبة صالحية وسلبها عليهم، املقبوض مع التحقيق

 فيما اهليئة عمل وحصر فأقل، أيام ثالثة التوقيف أو سوطا) ١٥ (اجللد وهي
 وتسليمه ارم على بالقبض إال املواطنني من العادي املبلِّغ عمل لىع يزيد ال

 إمارة انتهزت ما سرعان بل قيود بال يبق مل القبض هذا وحىت الشرطة،
 تتميما هـ١٩/١٢/١٤٠٩ يف ٨٣٨٠ رقم أمرها فأصدرت الفرصة الرياض
 الشروط من وفيهما هـ،١/٣/١٤٠٧ يف ٣٠٠ رقم السابق ألمرها

 والقبض السحرة وبيوت اخلمور ومصانع الفساد أوكار تيشلتف التعجيزية
 على الباب وفتح اهليئة رجال عن فضال املواطنني، دهشة أثار ما عليهم

 احلي عمدة باصطحاب اهليئة رجال إلزام ذلك ومن للمفسدين، مصراعيه
 أو املسكن صاحب أو احلي، يف األعيان من معروفني وشخصني ووكيله،

 إذا -هلا حمرم ال أنه مع- سجانة واستصحاب به، تصلنيامل أو أقاربه أحد
 وهل وجنسيته، املتهم باسم اإلمارة وإبالغ لعائلة، عنه املبلغ املرتل كان
 وحتديد لعزاب، أو لعائلة املرتل وهل الكفيل، واسم لكفيله، أو مرتله املرتل
 ذاه عن وفضال اخل،...جبواره معلم وأوضح الشارع واسم املرتل موقع

 عن باإلبالغ عادة يقومون الذين املواطنني من لكثري ثبت الشديد التكبيل
 للجهات املطلوبة املعلومات وصول مبجرد أنه الدعارة، وبيوت الفساد أوكار

 أم حىت حدث، ما بكل العلم وقرائن دالئل ارمني على تظهر التنفيذية،
 أن فما اهليئة رجال أما يستطيعون، مبا بعد فيما فيؤذونه باملبلِّغ يعلمون



 

 

٢٩٦٥ 

 اللجان وتتشكل عليهم التهمة تنقلب حىت خاليا فيجدوه الوكر يدخلوا
  !أعماهلم ومن منهم) الرباءة إىل (الرئاسة وتسارع معهم، للتحقيق العاجلة
 فكان ،"اخلليج أزمة "املسماة هـ١٤١٠ سنة الكربى األزمة جاءت مث

  :واضحان أثران الشأن هذا يف هلا
 وتستهدف األمة، ووحدة اتمع أمن دد اليت باملخاطر لوعيا منو -١
 ضخ إىل أدى الذي األمر اإلميانية، اخلصائص من الباقية البقية على اإلجهاز

 املنكرات من كثري على الناس عيون وفتح اتمع، جسد يف جيدة دفع قوة
 ألعمال بالنسبة منوذجيا عاما هـ١٤١٣ عام فكان عنها، غفلة يف كانوا اليت

 فيها وضبط قضية ألف ٧٠ قرابة املضبوطة القضايا جمموع بلغ حيث اهليئة،
  !!جمرم ألف ١٠٠ قرابة

 وجدت فقد اخلارجي، البعد هو املشكلة يف جديد بعد دخول -٢
 ضالتها املنكر عن والنهي باملعروف األمر يف وغريها، الغربية الصحافة
 -يسمونه كما- املغلق تمعا عن للحديث اجلذاب وموضوعها املنشودة،
 الدينية، الشرطة أو" املطوعني "مسوهم عمن احلديث عن أكثره وانصب
 التقارير من املوضوع ارتقى حىت عنهم األوهام ونسجوا األساطري واختلقوا

 عن احلديث وأصبح اإلنسان حلقوق العاملية املنظمات تقارير إىل الصحفية،
 السرية األجهزة انتهاكات مع جنب إىل نباج يذكر" املطوعني "انتهاكات
 األمريكية البحرية مشاة قيادة أن ذلك من وأسوأ السياسي، باألمن املختصة

 فيه حددت اململكة يف الغربيني للرعايا حتذيريا منشورا وزعت املنطقة، يف
 ،!)عقال بدون القصري والثوب الطويلة اللحية (اهليئة رجال يف أوصافهم

 االتصال أمنية، دورية أقرب استدعاء (معهم التعامل كيفية وأوضحت
  ).حاال تنجدهم لكي بالقيادة األمر لزم إذا االتصال- بالسفارة

 للهيئات العام الرئيس أصدر أن وغريمها العاملني هذين نتيجة وكانت
 يف س١٨٢/١ رقم (للهيئات التارخيية املسرية يف كارثة مبثابة هو الذي القرار
 هو بل فحسب، إجرائية أو إدارية قيودا ليس فهو ،)هـ١١/٤/١٤١٣



 

 

٢٩٦٦ 

 وحتريف ملفهومه وتبديل املنكر عن والنهي باملعروف األمر ملنهج حتريف
 باإلنكار قوبل الذي األمر الشرعية، واحلقائق املصطلحات لبعض

 ظهرت ما سرعان الدوافع أن إال وخارجه، اجلهاز داخل من واالستغراب
 برقم كافة والشرط اإلمارات على تعميما الداخلية وزارة أصدرت حني
 تطبيقهم يف اهليئة رجال مبتابعة هـ،٢/١١/١٤١٤ تاريخ س١٦/٨٧٩٠/٢

 امللكي املرسوم أحكام عليه لتطبق خيالفه، عمن والرفع ١٨٢ رقم للتعميم
 إدارته ألوامر املتجاوز املوظف بسجن القاضية هـ،١٣٧٧ سنة الصادر

 وتقليص التضييق حتول وهكذا!! ريال ألف عشرين غرامة أو سنوات عشر
 شامل واستنفار وعداوة طويل سجن إىل احلسبة لرجال واالام الصالحيات

 التشهري محلة وشرعت وخارجه، اجلهاز داخل والرقابية األمنية لألجهزة
 مبوجب شكلت الرياض إمارة أن لذلك األمثلة ومن الصحافة، يف والتطاول
 مدى على جلنة هـ١٠/٣/١٤١٦ يف ش١٧٥٩ رقم األمري نائب خطاب
 خمالف أي ومعاقبة اهليئة رجال جتاوزات ملتابعة ساعة، والعشرين األربعة
 لرجل الغراء الشريعة توفرها اليت احلصانة من وبدال!! اإلمارة قبو يف بسجنه
 رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ أمر وبذلك خصما، ال ناصحا باعتباره احلسبة

 ببينة إال واامهم معهم التحقيق جيوز ال مث ومن- فتاواه يف منشور وذلك اهللا
 احلكومة يطالبون احلسبة، رجال أصبح ذلك من بدال -القصد سوء يف جلية

 اخلمور ومنتجي املخدرات مروجي من احملترفني ارمني معاملة مبعاملتهم
 بضوالق اامهم يف واللوائح القوانني تتحوط الذين الطرق وقطاع والزناة
 من للتأكد اإلجراءات من سلسلة بعد إال العقوبة عليهم توقع وال عليهم،

 وال السرعة جناح وعلى بالظنة يؤخذ احلسبة رجل أن حني يف استحقاقها،
 وظيفته عن فضال واألسرية، االجتماعية مكانته تراعي وال شفاعة؟؟ فيه تقبل

  .الشرعية
 بعد- احلسبة جالر عليه يقبض من بعض أن املتكررة احلوادث ومن
 يف بذلك ويقر املشهود باجلرم متلبسا ويضبط -املعقدة اإلجراءات استكمال



 

 

٢٩٦٧ 

 التنفيذية اجلهات من باستدعائه يفاجأ احملكمة، يف إقراراه ويصدق التحقيق
 عذبوه بأم احلسبة رجال على واالدعاء اعترافه سحب منه ويطلب

 القضايا وين عدا هذا تهم،ال اخل...مال من لديه كان ما وأخذوا وأكرهوه،
 أدى وقد االستيقاف، الئحة حسب البسيطة املخالفات من هو الصالة فترك

 فكيف وإال فقط، اتمع على ضررها زاوية من اجلرمية إىل النظر ذلك إىل
 يف البسيطة اجلرائم من فاعلها تكفري على الصحابة أمجع اليت اجلرمية تكون
 بوقوعه، طرفيه اعتراف مع" خلوة "اهليئة تسجله والزنا بالقرآن، حتكم دولة

 لوليها، بتسليمها يكتفى ليايل معه وتبيت خدينها، مع تسافر اليت واملرأة
 األهايل اشتكى إذا إال بسالم متر ما كثريا وغريها األسواق يف واملعاكسات

 اإلباحية واالت واألشرطة مرتكبيها، معاقبة على التنفيذية السلطة ووافقت
 مث منه، ليستردوها لإلعالم تسلم أو أصحاا إىل ترد أشبهها وما اخلليعةو

 غري خمتصة جهة هلا ليس وهذه االعتقاد، جرائم وهي األكرب اجلرائم هناك
 يسرحون وامللحدون املنصرون أخذ وعوديت اهليئة حوصرت ومنذ اهليئة

 األعضاء أن اهفمعن عليهم اإلنكار اهليئة حاولت وإذا يشاؤون، كما وميرحون
 أو إداريني إىل حتويلهم أهوا من اليت والعقوبة، للتحقيق يتعرضون سوف
  .نائية مناطق إىل نقلهم

 تبيع اليت األجنبية، األغاين بيع حمالت وهو لذلك واحدا مثاال هنا ونقدم
 دين وسب العاملني، برب لالستهزاء املتضمنة واالسطوانات األشرطة
 من وألوان التناسلية، األعضاء وأمساء الفاحشة فعلب والتصريح اإلسالم،

 مركزا أن حدث فقد العامل، دول أكثر يف القوانني حتظرها واإلباحية اإلحلاد
 تلك من فيها ما وأحال احملالت هذه فأغلق بواجبه قام الرياض يف للهيئة

 الداخلية، لوزارة الشكوى من أصحاا يستح ومل اإلعالم، إىل األشرطة
 جهته من أصدر الذي الرياض ألمري بربقية للشكوى، استجيب ما نوسرعا
 فتح بسرعة (احملالت أصحاب بإبالغ والشرطة اهليئة إىل عاجلة سرية برقيات
 الستالم اإلعالم وزارة ومراجعة -وإشفاق حرص يف هكذا-) حمالم



 

 

٢٩٦٨ 

 وعندما ذلك، تكرار بعدم اهليئة منسويب على والتأكيد املصادرة، األشرطة
 فهذا جديدا، األمر يف جيدوا مل العلماء بعض إىل ذلك اهليئة أعضاء كىش

 يف ورد ما بعض على اطلعوا حينما ذهلوا ولكنهم للهيئة، بالنسبة معتاد شيء
 ترددت ملاذا وعرفوا) وأخالقية عقدية (مركَّبة جرائم هو فإذا األشرطة
 السرية الربقيات ارتكر إىل األمر احتاج حىت األمر تنفيذ يف املأمورة اجلهات
 تنتهك اليت اإلسالمية التسجيالت حبال ذلك وقارنوا اإلدارة، من العاجلة
 ألفاظ من فيها مما شيئا نورد لن هنا وحنن مباالة، وبال شبهة ألدىن حقوقها
 األلفاظ، بعض على نقتصر بل التناسلية األعضاء وتسمية الصرحية الفاحشة
  -:تعاىل اهللا ونستغفر
 يريد اهللا.. اجلنس يريد اهللا": (اهللا يريد ماذا "بعنوان شريط يف .١
 اهللا.. دوالرات يريد اهللا.. اجلهاد يريد اهللا.. صليبية حربا يريد اهللا.. جرمية
  ).صغرية بطاطا يريد اهللا.. جنيهات يريد اهللا.. قروشا يريد

 جديدة نظرة ثورة، ننتظر": (الكمبيوتر هو اهللا "أغنية آخر شريط يف .٢
  ).دماغه برجمة أجل من كمبيوتر وجعله اهللا تطوير أجل من

 ال غرفة إىل أخذتك هناك: (خدينته الزاين خياطب أخرى أغنية يف .٣
  ).إليها الوصول اهللا يستطيع
  "!!الرب دموع "عنواا أخرى أغنية .٤
 عينيك أغمض عيسى، عزيزي (-:فيه جاء ملادونا جنسي شريط .٥

 فإنه موجودا املسيح كان إذا احلوريات، فيه تغين الذي املكان يف وستكون
 احليلة ستكون كيف لكن األسبانية، العيون أجل من ويصلي املساء يف سيأيت

  ).موجودا الرب كان إذا
: أغنياته إحدى يف" اجلنة وجود عن أخربين: "بعنوان آخر شريط .٦

. جنحةأ ذوو مالئكة ومعه اجلنة يف اهللا مع يسكن ألنه سعيد إنه يقول جدي(
 شيء هذا هل جنة؟ توجد هل أخربين الثلج مثل شعوري جيعل الذي األمر

  ).حقيقي؟



 

 

٢٩٦٩ 

 يف ضائعون حنن عدن، جنة يف تائه أنا: (تقول أغنية آخر شريط يف .٧
 إال ليست عدن جنات.. اإلنسانية من تسخر األديان مجيع عدن، جنة

  )!!اجلنة ذه أحد يؤمن لن.. مقربة
 بناء إىل تعداه بل واإلحلاد، للتنصري لدعايةا على األمر يقتصر ومل
 يف املقيمون يعد ومل البالد، يف األديان حبرية الصرحية املطالبة إىل مث الكنائس
 للحكومة يكتبون حني وعناوينهم أمساءهم خيفون هؤالء من اململكة

 يف قرار مشروع إىل األمر آل حىت بذلك مطالبني وغريها، األمريكية
 كواحدة اململكة ذكر وجاء الدينية، احلرية متنع اليت الدول بةمبعاق الكوجنرس

 من يشتكي الظهران يف الربيطاين القنصل كتب ووقاحة صفاقة وبكل منها،
 كان حيث األسواق، يف اإلسالم حماسن عن النشرات لبعض اهليئة توزيع
 أنه ذلك ومعىن منها، نسخا أخذ أو أعطي ممن املتسوقني الربيطانيني بعض

 هو عليهم عرضه أو اإلسالم عن شيء على الربيطانيني اطالع جمرد أن ىير
 أي يف بريطانيني وجود احتمال كان وإذا لعقيدم، وإهانة لكرامتهم خدش
 أما السامي، املندوب يرضى لكي مطلقا التوزيع منع هو فاحلل وارد، سوق

 إلغاء سيكون املطلوب فإن خبصوصهم، الربيطانيني استهدفت اهليئة أن لو
 سريني خطابني وكتبت للشكوى اإلمارة استجابت وقد الوجود، من اهليئة

 األمر عن اهليئة مساءلة هـ١٣/١١/١٤١١و هـ٦/١١/١٤١١ يف عاجلني
 إذناً يستحق العمل هذا مثل وكأن النشرة، توزيع يف إليه استندت الذي
  .خاصا

 إعالن وجود من املنطقة، أمري لدى تذمر فقد األمريكي القنصل أما
 واشنطن يف ليس- احملتشم اللباس ضرورة عن العامة األماكن أحد يف معلق
 ألوامر يستند اهليئة عملته ما بأن تعلم اإلمارة ولكون ،-اخلرب يف ولكن
 من املقصود بأن الكبري، للقنصل اعتذرت فقد العليا، اجلهات من صادرة
 -فقط األدراج بيسةح تكون أن أي- العامة األماكن يف التعليق ليس األوامر



 

 

٢٩٧٠ 

 القادمني تزعج اليت األعمال هذه مثل إىل العودة بعدم للهيئة التنبيه وجرى
  !!للبالد

- الكفار يرتكبها اليت واألخالقية العقدية املنكرات أصبحت وهكذا
 ،)بالقناصل (وسياسيا) البحرية مبشاة (عسكرياً حمروسة -الغربيون والسيما
 شبح ألن زرقاء، عني ذي كل على كاراإلن يتحاشى اهليئة عضو وأصبح
  .ذهب أينما يالحقه سنوات عشر والسجن ساعة ٢٤ العاملة اللجان

 حنثهم حنن ذلك ومع حلمايتنا، جاءوا أم علينا مينون الغرب وأصبح
  !.اإلسالم حماسن هلم ونبني االحتشام على

 ونصارى والبوذيون واهلنادك اوس دخل للغربيني احلصانة خفارة ويف
 دعوية تنظيمات وأنشأوا وامللحدين، الكفرة من وغريهم وأفريقية آسية

 وعبدة السيخ، تنظيمات مثل السرية، غاية يف وبعضها معروف بعضها
 الذين السحرة عدا هذا اللبنانية، الطوائف وبعض مصر، وأقباط الشيطان،

 وهؤالء غريهم ومن لإلسالم املنتسبني من وصوب، حدب كل من توافدوا
 من أحدثوا وقد النساء، السيما واألثرياء القوم علية أساسا، هدفونيست

 يكاد ال ما بعقوهلم والتالعب الناس بني العرى وتقطيع البيوت وتدمري الفساد
  .يصدق

 املقيمني على القيود وختفيف والسياحة التجاري االنفتاح مع- واملتوقع
 ويعم أوكارهم وتنتشر والفساد الدعارة عصابات تتطور أن -والقادمني
  .دمارهم

 غري إما األخرى واألجهزة أغالله، يف يرسف احلسبة وجهاز هذه كل
 اإلمكانيات وقلة الصالحيات عدم بسبب كذلك عاجزة وإما باألمر مةتهم

  .هذا؟ بعد الوطنية السيادة فأين األمرين يعانون فيها واملخلصون
   



 

 

٢٩٧١ 

  اهليئة اختصاص خارج االحتساب
 ولو اهليئة اختصاص يف يدخل أن فيمكن شريطا أو لماف املنكر كان إذا
 من فليس إحلادية أو إباحية فضائية قناة املنكر كان إذا أما اإلعالم إىل بإحالته

 صاحبه استدعاء اهليئة تستطيع فقد فرديا املنكر كان وإذا اهليئة، اختصاص
 ؤسسةم تكون كأن عاما كان إذا أما للشرطة، إحالته أو عليه التعهد وأخذ

 وإدارات كالبنوك، منكر على قائمة احلكومة من مأذونة أو حكومية،
 املوسيقى ومعاهد اإلحلادية، والنظريات القوانني تدريس وأقسام املكوس،
 وبعض باملنكرات، املألى واملطارات واملستشفيات الكفار، استقدام ومكاتب
 امليسر على القائمة التجارية واملؤسسات املأل، ميلكها اليت واملراكز األسواق

 الفساد على املشتملة التعليمية واملؤسسات احملرمة، والبيوع والغش والغرر
 مما وأمثاله فهذا اخلاصة احلصانة ذات السكنية وامعات والعقدي، األخالقي

 وهو أعظم هو عما ناهيك عرفا، أو نظاما اهليئة اختصاص عن خارج هو
 ومعامالت وعالقات وقرارات تشريعات من احلكومة ترتكبها اليت املنكرات

 أو الضعفاء حقوق سلب من وأشياعهم املأل يرتكبه وما واخلارج الداخل يف
 ببضعة منه ويتربعون املليارات يسرقون فهم حق، بغري اهللا مال يف التخوض

 دين حلفظ احملتسبني هللا القائمني اضطهاد ذلك إىل وضم ماليني، أو آالف
 كالفساد أخرى منكرات املنكرات ذه ويلحق.. اوأمواهل وأنفسها األمة

 أفراد من اهللا رحم ما إال مؤسسة، كل يف بأطنابه ضارب وهو اإلداري
 أكثر يعصيهم ومن قليل ولكنهم له، ويسعون اإلصالح يف جيتهدن خملصني

 والتوجيهات بالنصائح له عالج ال يذكر مل مما وغريه كله وهذا يطيعهم، ممن
 على شاملة انتفاضة يستدعي األمر بل واملسكِّنات، ؤقتةامل باحللول وال

 وعمليا إعالميا- متكاملة خطة قوامها ويكون كله، والفساد كلها املنكرات
  :االنتفاضة وتشمل عليا أوامر به وتصدر القوم علية به ويبدأ وعلميا



 

 

٢٩٧٢ 

 هذه بقيمة للتذكري اإلعالم وسائل كل يف قوية إعالمية برامج  - أ
 يف وإحيائها ا لالهتمام كلها، األمة واستنفار اإلميان، من لتهاومرت الشعرية
  .مكان وكل والسوق واإلدارة والشارع البيت

 يف واملواعظ، والندوات، احملاضرات، إقامة: شاملة علمية برامج - ب
 يشارك احلكومية، واإلدارات واملدارس واألسواق واملساجد اإلعالم وسائل

 واملشرفون واملوجهون واملربون عامة العلم طلبةو والدعاة العلماء فيها
 ومكانته فضله بيان مع وضوابطه اإلنكار بفقه تم وغريهم،.. االجتماعيون

  .االحتسابية اللجان مع التعاون على الناس وحتث
  :وتشمل عملية خطط -ج
 العلماء أحد يرأسها مركز أو حمافظة كل يف احتسابية جلان تكوين -١

 األعيان من أعضاؤها ويتكون الشعرية، ذه باالهتمام ملعروفنيا املسؤولني أو
 وتم احلسبة، ورجال العلم طلبة جانب إىل والتجار اإلداريني واملسؤولني

 أوراق ووضع عليها للقضاء السبل أفضل وحبث القائمة املنكرات بتصنيف
 للعلماء األسئلة ووضع املسؤولة، للجهات التوصيات وإصدار لذلك، عمل
 وسائل يف حوارية ندوات لذلك وتعقد القضايا، من حكمه يشكل عما

  .ومقيمني مواطنني من املهتمني آراء وتستقبل البحوث وتستكتب اإلعالم
 معهم يتعاون ومن احلسبة، رجال ا يقوم مكثفة ميدانية أعمال -٢

 توزيع: شأا من ويكون األمنية، األجهزة فيها وتشارك املؤهلني من
 واإلدارات العامة األماكن يف وغريها، وامللصقات واألشرطة تالنشرا

 املعروفة القطعية للمنكرات األفضل باألسلوب املباشر واإلنكار احلكومية،
 الفيديو حمالت يف وما واملعاكسات، والتربج، الصالة، عن كالتخلف
 ورةص يف ممثال واملساجد اإلعالم يف يقال ما أثر الناس جيد حبيث.. واملكتبات

 املدن يف األحياء لتمشيط احملكمة اخلطط توضع التالية املرحلة ويف عملية،
 اإلعالم، يف تباعا عنها والنشر املتخفية، الفساد أوكار ومدامهة والقرى
 واستقبال ذلك، من يعلمون ما كل عن التبليغ على املسلمني وحض



 

 

٢٩٧٣ 

 جهاز يف ا املعمول والضوابط التجارب ألفضل وفقا والشكاوى البالغات
  .احلسبة
 اجلهات من -معلنة غري تكون أن وميكن- دائمة جلنة تكوين -٣
 والدفاع اخلارجية وزارة مثل -الغربيون السيما- األجانب مع املتعاملة

 اإلميان ذوي من أعضاؤها خيتار اخل،...والتجارة والبترول والصحة والداخلية
 هؤالء وضع لدراسة سبةاحل ورجال العلماء من أعضاء إليهم ويضم والغرية،
 مكاتب وإلزام تدرجييا، استقدامهم من للتقليل التوصيات وتقدمي الكفار

 فسادهم من التقليل وكذلك بذلك، وغريها احلكومية واملؤسسات االستقدام
 السكنية جممعام ومراقبة ذلك، يف اونت اليت اجلهات وحماسبة ومنكرام
 أسلوب، وأفضل وسيلة بكل اإلسالم إىل ودعوم العامة، باآلداب وإلزامهم
 والسعي الطاهرة اجلزيرة هذه خصوصية بشرح حكومام مع والتفاهم
 االستثنائية احلاالت ويف شركام، حمل اإلسالمية الشركات إلحالل الدائب

 ويضرب حملهم املواطنني إلحالل تدريبية برامج تعتمد لوجودهم، القصوى
 وال درجة، أقصى إىل عددهم بتقليل ويلزمون تتعداها، ال زمنية مدة هلا

 ميكن ما وكل وبضائعهم، ثقافتهم يشمل بل أعيام على ذلك يقتصر
 كثريا أصبح وقد حمله، اإلسالمي البديل وإحالل منتجام، من عنه االستغناء

 أمر األمر هذا أن اعتبار على اللجنة هذه تؤسس وباختصار. احلمد وهللا
 نقل مل إن- ومداهنة تدليال وكفى وكرامة سيادة أمر هو كما وإميان عقيدة
Q P O (! سريرم وفضح نواياهم اهللا كشف لقوم -وحمبة مواالة

V U T S R( ]ومرضى اإلميان ضعاف أىب وقد ،]١١٨:آل عمران 
 والوقائع األحداث جاءت حىت اهللا، كتاب وتكذيب تصديقهم إال القلوب
 ال كي بعضهم ا قام اليت املربجمة تتابعةامل التفجريات وما القاطعة، بالبينة
  .كثري من وقليل فيض من غيض إال آخر غريب ينافسه



 

 

٢٩٧٤ 

 برئاسة احتسايب جملس بإنشاء ننصح احلاكمة األسرة مستوى على -٤
 من األمراء عن يصدر ما ومعاجلة لبحث املستقيمني األمراء وعضوية امللك

 ذا النصائح واستقبال رج،واخلا الداخل يف خاص أو عام أثر ذات منكرات
- وحواشيهم األمراء عن السائد االنطباع أن أحد على خيفى فال الشأن،
  .للغاية سليب -اخلارج يف السيما
- لالحتساب عاملية إسالمية هيئة إنشاء ينبغي العاملي املستوى على -د

 عامليا ا بالتعريف الشعرية هذه إحياء هدفها -عليها دولة ألي سلطة ال
 واادلة التعاون عالقات وإقامة هذا، يف وأسبقيته اإلسالم خصوصية يانوب

 شاكلها، وما اإلنسان حقوق يف املتخصصة العاملية املنظمات على والرد
 بالدها، يف احتسابية أجهزة إنشاء يف الراغبة للدول احتسايب تقرير وإعداد
 اإلسالمية لالدو يف مراسلون أو مكاتب أو فروع للهيئة يكون أن وميكن

 ذات باجلهات وصالت الدولية احملافل يف حضور هلا يكون وأن وغريها،
  .مسموع إعالمي وجهاز سياسية، أو علمية العالقة،

 جلهاز خاصة أولوية إعطاء املطلوب: احمللي املستوى وعلى -هـ
  :لذلك ونقترح وبشريا وماديا نظاميا وتأييده تقويته والتزام احلسبة
 سنة الصادرة النظام من صالحيات وأكثر أمشل جديد نظام إصدار -١
  .هـ١٤٠٠
 وختويلهم -وفروعا رئاسة- اجلهاز لتويل واألمانة القوة أهل اختيار -٢
 أو التشهري ضد للجميع احلصانة ومنح وتأهيلها، العناصر أفضل باختيار
 إال عليها جهة ألي سلطة ال خمتصة إدارة خالل من إال التحقيق، أو املساءلة
  .وضوابطها الشريعة أحكام
 يف العظيم جهدهم يكافئ مبا وظيفيا احلسبة رجال أوضاع حتسني -٣

  .احلرمات وصون األمن حفظ



 

 

٢٩٧٥ 

 أو قرية أو حي كل يف له فروع وافتتاح اجلهاز عمل ميادين توسيع -٤
 مكتبية جتهيزات من به يليق ما وإعطائه الئقة حكومية مباين وتشييد هجرة،

  .أعماله ختلفمل مهيأة وسيارات
 للحاسب متطورة وشبكة حديث، اتصاالت بنظام اجلهاز دعم -٥

  .اآليل
 أحناء كل يف ومعاهد كليات يتبعها لالحتساب جامعة تأسيس -٦

  .عمليا مدربني علميا مؤهلني حمتسبني لتخريج البالد
 االحتساب، بقضايا ختتص الرئيسة واملدن املناطق يف حماكم تأسيس -٧
 عن والنهي باملعروف األمر يف واخلربة بالسابقة هلم املشهود ضاةالق هلا وخيتار
 إجراءات ضمن مباشرة االحتسابية الدعاوى وتستقبل الواقع، وفقه املنكر

  .أنفسهم قضاا يضعها شرعية
 ومظهرهم أفراده نوعية يف يتميز االحتسابية للشرطة جهاز تأسيس -٨

  .للجهاز التنفيذي الذراع ويكون وصالحيتهم،
 للعقوبات والصارم العام بالتطبيق كافة التنفيذية اجلهات إلزام -٩
  .مؤسسة أو فردا اجلهاز يضبطه من كل على الشرعية

 وصور بالواقعات يوميا اجلهاز بإمداد وغريها الشرط أقسام إلزام -١٠
 أو اختصاصه يف داخل هو ما مبتابعة ليقوم التحقيق، حماضر ملخصات من

  .فيه الرأي إبداء
 هو احملتسب العضو يكون وغريها، القضايا ملناقشة جلنة إنشاء -١١

  .واألمنية اإلدارية اجلهة مندوب وليس الرئيس
 استثناء دون خماطبته عمله يقتضي من كل خماطبة للجهاز حيق -١٢

  .واسطة وبال
 عدد أكرب وجتنيد املتعاونني، للمحتسبني الئحة وضع للجهاز حيق -١٣

  .املؤهلني من ممكن



 

 

٢٩٧٦ 

 أثر من له ملا قدره، حق اجلهاز هذا تقدر أن الدولة على جيب -١٤
 وعماده األمن حتقيق أساس وهو االجتماعي األمين الوقائي اجلانب يف عظيم

  :ذلك ويشمل
 اجلهاز، مع التعاون على اإلعالم وسائل كل من املواطنني كل حض -أ

 ومحاية تشجيع مع اخلريية، واجلمعيات األحياء وجمالس األفراد ذلك ويشمل
 فيه الناس ثقة هو واقعا فاملشهود مقيم، أو مواطن من معه يتعاون من كل

 الناس من كثري يتحاشى اليت األخرى األجهزة خبالف معه للتعاون واطمئنام
 بل بعملها جلهلهم أو اتمع، لدى الشبهة من خوفا إما معها، التعاون
 على فهي اهليئة خبالف جراءاا،إ إىل اطمئنام لعدم أو أحيانا، مبواقعها
 على فريدة تكون وتكاد الشأن، هذا يف جدا متميزة إمكاناا وقلة ضعفها
  .العامل مستوى
 ماديا ودعما البالغات، استقبال يف مطلقة صالحية اجلهاز منح -ب
  .القضية وخطورة يتناسب مبا املبلِّغني ملكافأة

 ضوابط ضمن والتحري التفتيش يف مطلقة صالحية اجلهاز إعطاء -ج
  .أخرى جهة أي لتقييد ختضع وال اجلهاز، يضعها شرعية
 حاليا، به املعمول اهلضم بدل اال هذا يف اجلهاز بإجنازات اإلشادة -د
  .وغريها للمباحث الشكر ويكون اهليئة تكتشفها الكربى اجلرائم من فكثري

 يف وضعهو املقيمني من فيه يشتبه من ترحيل حق اجلهاز إعطاء -هـ
 املنع أو اجلنسيات لبعض مطلقا االستقدام منع ذلك ويشمل املمنوعني، قائمة
 وذلك والشذوذ، بالفساد معروفة جنسيات متتهنها اليت املهن لبعض املطلق
  .أخرى جهة أي مراجعة دون

 احلسبة رجال كون بأن معا احلسبة ورجال املواطنني إشعار -و
 إخالصا احلسبة رجال ليزداد ولذلك ب،االحتسا ينايف ال مبرتبات موظفني
 إذا- أكرب هي اليت جلهودهم وتقديرا معهم تعاونا املواطنون ويزداد وبذال،

  .مادي مقابل أو مرتب كل من -النية خلصت



 

 

٢٩٧٧ 

 للهيئات، العام الرئيس يرأسه لالحتساب أعلى جملس إنشاء -١٦
 لقطاعاتا من املصاحل أو الوزارات وكالء مستوى على األعضاء ويشمل

 والتعليم التجارية االجتماعية الدينية والشؤون األمن كقطاع العالقة، ذات
 مباشرة الوزراء جملس رئيس إىل توصياته ويرفع …والصحة والدعوة
 هذه بني التنسيق يف القرارات اختاذ حق وله ا، األوامر وإصدار إلقرارها

 وتكامل املنكر، عن يوالنه باملعروف األمر شعرية إلحياء وغريها القطاعات
  .الشأن هذا يف اخلربات وتبادل اجلهود
   



 

 

٢٩٧٨ 

  والثقافة اإلعالم
 التحول على دليل وأوضح مظهر أكرب جند والثقافة اإلعالم جمال يف

 جمتمع إىل والفضيلة، واألصالة العقيدة جمتمع من الكبري واالنتقال البعيد
 السوق اقتصاد يف االندماجو الرذيلة مع املستمر والتطبيع والشهوانية الرفاهية

 املسماة احلالة متاثل حال وهي وجتاريا، ماديا االندماج فوق وقيميا، فكريا
  أيضا؟ واملوروثة بل املكتسبة املناعة فقد طبيا

 يف الواعية اتمعات على يسيطران واالستنفار اهللع جند حني ففي
 الثقايف اجلانب وهو للمعلومات، املسيطر التدفق طوفان حيال والغرب الشرق

 يشاءون، كما األقوياء يفسره الذي املرعب الغول ذلك العوملة، من
 املنطقة يف املتاحة والقصعة املباح احلمى جند يبتغون، كما ويسخرونه
 الداهم اخلطر هذا جتاه موقفنا وليت خصوصا، البلد وهذا عموما اإلسالمية

 لكانت إذن منه، ناخصوصيت على احلراسة وغياب عنه، الغفلة على اقتصر
 الذايت بالوعي للسد قابلة حصانتنا سور يف ارمون فتحها اليت الثغرات
 مال ذات البلد هذا أبناء من طائفة أن هي املصيبة لكن االحتسابية، واملدافعة

 وسلوكيا عقديا املنحرفني فئة وأعانتها كله، السور هلدم نفسها جندت ونفوذ
 الدرهم عباد ركاا يف وسار اإلعالم، ائلوس يف يتحدثون أو يكتبون ممن

 يقدمون فهم املطمع؛ نالوا إذا بالوسيلة يبالون ال الذين اجلشعون، والدينار
 ذوي من -تأييد ورمبا- غفلة يف أو!! لبضائعهم الدعاية مقابل للغزاة املال

  :هو القومية الدول خماوف من نستنتجه والذي الشأن،
 عقيدة وال إميانية، عقيدة يقتضي األمر بل فيتك ال الوطنية الدعاية أن

 زحف يصد أن القلوب يف وعمقه بعامليته يستطيع الذي اإلسالم سوى هنا
 وحنن الدارين، وسعادة والعدل احلق خلدمة هايسخر أن بل املدمر، العوملة
 ال اليت قوته وإثبات اإلسالم، عاملية حتقيق على قدرة وأكثرها اتمعات أوىل
 الطابور بأنفسنا جنند وأن بأيدينا، بيوتنا خنرب أن بنا يليق كيفف زم،



 

 

٢٩٧٩ 

 ألا نظريا، هلا األمة تاريخ يشهد مل اليت املعركة هذه يف لعدونا، اخلامس
 وطنية فمصلحة كذلك يكن مل فإن شرعا الواجب إن وهوية، وجود معركة

 املعلننيو الفضائية القنوات مالكي من العابثني هؤالء أيدي على نأخذ أن-
 نسعى أن بل وأعم، أقوى إعالمنا جنعل وأن شديدا، أخذا هلا واملروجني فيها

 نرى حني والعار اخلزي نستشعر وأن كبرية، إسالمية إعالمية جهة لتشكيل
 ويستأثر شبابنا ويستهوي سوقنا، على ينافس أنواعه بكل املفسد اإلعالم

 وهو لدينا ما أغلى ويف رنا،دا عقر يف صرحيا استهدافا ويستهدفنا بإعالناتنا
 مشتك اشتكى أو قائل قال وإذا الرؤوس، مطرقو وحنن وأخالقنا، ديننا

 أبدا نسمعه ال الذي اجلواب وهو! وحدها؟ األسرة واجب هذا بأن أجيب
 خيالف رأي لذي يتاح أو بنقد،" الذوات "أحد لذوات أحد يتعرض حني
 بعض ميتلكها اليت" وربتأ شبكة "واقعيا مثاال ولنأخذ ينشر، أن رأينا

 قنواا وتعد املشكلة، طريف لكال مثال فهي البالد، هذه من الذوات
 من ممنوعة أا اإلعالن من الشركة تستحي ال إباحية قنوات منها باآلالف،

 كاملة، تنشرها" أوربت "ولكن وغريها، واملغرب وتونس مصر يف العرض
 القنوات ويف! املنكر إلنكار هيئة فيه الذي الوحيد البلد إننا نقول ذلك ومع

  :على دالئل الشبكة تلك يف سيما ال االنترنت ومواقع املختلفة
  .املالك عند الوطين والشعور بل اإلمياين واحلس التقوى انعدام -١
 إيقاف ميلك ملن بالنسبة األمانة وإضاعة باملسؤولية، الشعور انعدام -٢
 مبخالفة األمر يتعلق حني التساهل وعدم احلزم مع شرها، ختفيف أو دمارها
  !!السياسي الرأي

 على الوحيدة أو األكرب اإلعالمية الشبكة لتكون خططت الشبكة فهذه
 اجلهات ألغت الغري، مع رمبا وبتأثريها خاصة، واململكة عامة املنطقة مستوى
 الترميز نظام على تعتمد فالشبكة ،ميزاته رغم الكيبل نظام املسؤولة

 مشاهدة نقطة ٤٠٠,٠٠٠ على تستحوذ مصادرها حسب وهي ،"التشفري"
 أمريكية قنوات بث إعادة وهو واحد أسلوب على فيها البث نظام ويقوم



 

 

٢٩٨٠ 

 يف إال له، التعرض وعدم باحملتوى، املساس عدم على احلرص مع !بالكامل
 املنطقة حلساسية نظرا عنه، التغاضي ميكن ال فيما جدا حمدود نطاق

 مسئوليها أحد تصريح حسب مستهدف، سوق أكربك السعودية وخصوصا
  .قليل عما تفسريه وسنرى

  :منها كثرية الشبكة تبثها اليت والقنوات
  .أفالم قنوات ثالث  .١
  .مسلسالت قناة  .٢
  .الفنية هوليود قناة  .٣
  .رياضيتان قناتان  .٤
  .أطفال قناة  .٥
  .لألخبار قناتان  .٦
  .للفكاهة قناة  .٧
  .أزياء عروض قناة  .٨

  :وتشمل الربيطانية وستار قناة تبث أا اكم
  أفالم قناة  .٩

  مسلسالت قناة .١٠
  .لألخبار قناتان .١١
  .عامة قناة .١٢

  :وهي البث معادة عربية قنوات وكذلك
  .تونس .١٣
  .املغرب .١٤
  .األردن .١٥

  -:منها بالشبكة خاصة عربية قنوات وهناك
  .األوىل أوربت قناة .١٦
  .ةالثاني أوربت قناة .١٧



 

 

٢٩٨١ 

 يؤسسها أن استطاع اإلمرباطورية وهذه اإلمرباطورية، من جوانب هذه
 تطوير عن احلكومة تعجز فكيف عاملي، مستوى على البالد هذه من أفراد

  ).٢ وغصب ،١ غصب (صحفيا املسميتني القناتني
 عليه للحكومة رقابة فال املتعددة القنوات هذه تبثه الذي املضمون أما
  . يقال كما سياديةال احلاالت باستثناء

 أحد أجراها دراسة من فننقله املضمون أما القنوات، عن هذا كل
 قنوات أغلب متابعة مت: ((كتب ما نص وهذا اإلعالمي بالشأن املهتمني

 االنتقاء بأسلوب الربامج من العديد تسجيل ومت خمتلفة، أوقات يف" أوربت"
 أو معينة لفترة تقصد وند الوقت أو الربنامج أو القناة يف سواء العشوائي،

  .حمدودة قناة
 التصور عن ختتلف ومتابعته الشيء مشاهدة ألن مذهلة، النتيجة وكانت

 أو الفكرة أو للمحتوى سواء دقيقة املتابعة كانت إذا خصوصا السابق،
  .أسفل نلخصها سوف واليت العبارات أو املشاهد

 الصالح لأه عن فضال املسلم، جبني له يندى مما الكثري وجد لقد
 العربية املنطقة ا مقصود الربامج هذه أن واألدهى واخلري، والدعوة

  .اخلصوص وجه على اخلليج ودول والسعودية
  :النتائج أبرز

  .املشاهد أمام علنا ومقدماته) اجلنس (بالكامل الفاحشة ممارسة .١
  .اجلنسية للرغبة مثرية وكلمات وحركات فاضحة جنسية مقدمات .٢
  .رقص صاالت يف للنساء يةعار صور .٣
 والكبري والصغري واألم األب لسان على جدا فاضحة جنسية عبارات .٤

)fuck(.  
 اخللف من عراة الشباب وعرض مثرية وبطريقة اللواط فاحشة عرض .٥

  .مالبس بدون
  .الساخنة والقبالت والعناق الضم .٦



 

 

٢٩٨٢ 

 جدا قصري بعضها النساء من للكثري واملثرية الفاضحة املالبس .٧
  .ممزق وبعضها
  .اجلنسي املغزى ذات جدا الكثرية الغزلية العبارات .٨
  .النساء قبل من والتغنج املثرية احلركات .٩

  .األحيان من كثري يف املثرية وأيضا الساقطة األغاين .١٠
 املرتل يف املختلفة الشرب وبأساليب -بأنواعها- اخلمور تناول .١١

  .مكان كل يف واخلمارات
  .السيئة واأللفاظ واخلداع بالكذ .١٢
 عن فضال املختلفة، وبأنواعها املظاهر، من كثري يف الصلبان .١٣
  .النصرانية العقيدة وتقديس للكنائس الذهاب

 جتاه الطيبة جهودهم وبيان) املبشرين (املنصرين صورة تبييض .١٤
 القسس جتاه العطف واستدرار) أفريقيا (والضعيفة الفقرية الشعوب

  .باتوالراه
 خارج احملرمة والعالقات واملرأة الرجل بني الصداقة مفهوم تأصيل .١٥

  .األسرة دائرة
  .للحياة وهدف أساسي كغرض واملتعة اللذة مفهوم تأكيد .١٦
  .مشروعيتها وتأكيد اجلنسي الشذوذ ظاهرة تشجيع .١٧
  .اتمع يف مثلى كقدوة الفنان صورة تعزيز .١٨
 أو اللباس يف سواء املنحرفة، الغربية ليعاتالتق ذوي الشباب تقدمي .١٩

  .الزينة أو الشعر
 كجزء املنحرفة، العقائد من مناذج تقدمي طريق عن األديان حماربة .٢٠

  .اعتراض أو نقد دون الفلم سيناريو من
 حىت ودينهم وشخصيام لباسهم يف والعرب باملسلمني االستهزاء .٢١

  .لألطفال الكرتون أفالم خالل من



 

 

٢٩٨٣ 

 العامل يف العلمانية عتاة استضافة) الثانية (العربية أوربت قنوات يف .٢٢
 الكفرية العبارات وإطالق الشرع، رفض عن يتوانون ال الذين العريب،

 على متكرر فهذا لزماننا الشريعة صالحية عدم عن الكالم أما الصرحية،
 يبجن زكي حمفوظ، جنيب (املنحرفني لبعض كتب عروض إىل إضافة لسام،
  .اهللا بذات مساس فيها واليت ،)حممود

 من مناذج ميثل قدم وما جدا، صعب األمر هذا يف االستقصاء: مالحظة
  .كالمه اهـ. الشبكة هذه مواد ومن عشوائية خيارات

 شبكة هي عربية قنواتعربية  اتشقيق وله ،"الوطين "النموذج هو هذا
" الروتانا "شبكة وكذلك ،األمراء وأحد التجار أحد ميلكها اليت ،"يت.آر.إي"
  . وغريها" سي يب اإلم"و

 ليوافق ،)واإلعالم الثقافة (القطاع هذا إصالح يف صعوبة أية نرى ولسنا
  :وأحكامها املطهرة الشريعة قواعد

  :أسس ثالثة على تقوم املطهرة فالشريعة
  .أمكن ما اخلري إتاحة املقتضي: باملعروف األمر  .١
 اتباع وترك أمكن ما الشر منع ضىاملقت: املنكر عن النهي  .٢

  .الشهوات
 واجلاد، النافع الشيء يريدون وأم: باملواطنني الظن إحسان  .٣
 حسب األوىل املرتبة يف تأيت اجلزيرة لقناة متابعتهم أن ذلك على دليل وأكرب

 املسلسالت من ختلو ثقافية إخبارية قناة -فيها ما على- وهي عدة استبانات
 ال الذي واملفيد، الناجح اإلعالم حصل الشر ومنع اخلري أتيح فإذا واألغاين،

 كلها األرض يعم أن جيب بل وحده، البلد هذا على النافع أثره يقتصر
 أمور كافةً املسلمني وتعليم بلغته بلد كل يف اهللا إىل الناس دعوة ليشمل
  .دينهم

 اليت البالد هذه من يبث ما اخلصوص وعلى اإلعالم دور هو وهذا
 جزيرة إال يروا ال فهم األرض، أهل نفوس يف املقدسة باملكانة وتبوء ظىحت



 

 

٢٩٨٤ 

 ماديا، ذلك نغتنم أن حبال لنا يصح وال عاملية، رسالة ذو بلد وحنن اإلسالم،
 يف كما سياسيا أو الدخل، وزيادة للسياحة والعمرة احلج استغالل يف كما

 بواجبنا نقوم أن دون سية،السيا مواقفنا لتأييد اإلسالمية اجلماعات استغالل
 مما ليس الكربى األهداف هذه وحتقيق. الدعوة عبء محل وهو احلقيقي
  .منا يستغرب مما وال يعجزنا

  :حمورين على لإلصالح صادقة وإرادة قوي قرار هو إليه حنتاج ما وكل
 والفضيلة احلق خلدمة وتسخريها الثقافية اإلعالمية األجهزة تطوير  .١

 إفادة شأنه من ما وكل واألمين، والصحي واالقتصادي يينالد الوعي ونشر
 مقتضى وذلك فيه، نطيل أن من أوضح هو مما وآخرته دنياه يف املتلقي

  .املعلنة اإلعالمية وسياستنا االجتماعي، وعقدنا اإلميانية عقيدتنا
 الوقائي، اجلانب يف العادلني وامللوك الراشدين اخللفاء منهج انتهاج  .٢

 معطيات وتسخري كافة، املفسدين من الدين حوزة وحفظ األمة صيانة وهو
 اجلبار احلضاري املشروع قصة كتابة يف تعاىل اهللا قص وقد هلذا، احلضارة

 أمة على به استنجدت نائية، أمة حلماية القرنني ذو العادل امللك أقامه الذي
 حصينا، حمكما ردما بينهما فجعل سدا، وبينها بينهم ليجعل املفسدين، من

 اجلزيرة هذه أمر اهللا واله من السيما عادل وال لكل وقدوة مثال وهذا
 بأن والفضيلة، األصالة وحصن الدين وبيضة اإلسالم محى هي اليت الطاهرة،
 العرب جزيرة يف جيتمع ال (الصريح النبوي املنهج على محايتها يؤسس
 واألحجار قاراألب وعبدة واوس والنصارى اليهود من ويطهرها ،)دينان

 يف واملفسدين وامللحدين العلمانيني إخوام وكذلك واملشعوذين، والسحرة
 واملطبوعات الفضائيات على ردما وليجعل الضالني، البدع وأهل األرض

 وتفتك واليابس األخضر تأكل اليت املفسدة، الفاسدة املعلومات وسائل وكل
  .وشباا وأخالقها عقيدا: األمة أركان بأقوى

 املؤمنة األمة خصائص تعوزها ألمة الردم بىن القرنني ذا العادل امللك إن
 حكمه يف داخلني غري ذلك ومع ،]٩٣:الكهف[ )° ± ² ³ ( فهم حقا



 

 

٢٩٨٥ 

 يف املتميزة األمة هذه اهللا واله مبن فكيف القيامة، يوم عنهم مسؤول هو وال
 املبادرة جتب أال! فردا فردا القيامة يوم عنها مسؤول وهو وقيمها خصائصها
 كيد عنها ويصد ومتيزها، وأصالتها إمياا هلا حيفظ ما كل يف واإلسراع
  ! كانوا؟ أيا املفسدين
 املصطفاة األمة بني شامل ردم بناء تقتضي القصوى الضرورة إن بل
 بأمساء وموبقات ضالالت من الغربية احلضارة تفرزه ما كل وبني اتباة،
 وتشريع الشخصية، احلرية باسم اإلباحية كراتواملن الفواحش كنشر خداعة،

 اقتصاد أو- احلر االقتصاد باسم والغش، والتطفيف واالحتكار واجلشع الربا
 العوملة باسم املؤمنني واستعالء والرباء الوالء عقيدة ونقض -السوق

 بإفساد وامللحدين واملنصرين واألهواء البدع ألهل والسماح واالنفتاح،
 فإذا األمساء، من ذلك أشبه وما دميقراطيته، أو الفكر حرية اسمب األمة عقيدة

 فيه واملتخصصون ذلك لتنفيذ فاملؤهلون العزمية، وصدقت اإلرادة حتققت
 وإمنا اهلدف، مسو وال الرؤية وضوح وال املنهج يعوزهم ال احلمد، وهللا كثري

  .صالحاإل سبل يف املعوقات ومنع بالبدء، واإلذن للعمل التفويض يعوزهم
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  القيم واحنالل األمن انفالت
 يف (العامل يف أمنا األكثر الدول ضمن معدودة اململكة كانت أن بعد

 حىت خميف، بشكل األوضاع تدهورت ،)السياسي ال االجتماعي اجلانب
 معدالت يف ارتفاعا األكثر الدول صدارة يف األخرية السنوات يف أصبحت

 إذ نفسيا، مضاعفة واملشكلة الرمسية، اإلحصاءات حسب بأنواعها، اجلرمية
 املؤشر تعطي ال الرمسية األرقام أن واملقيمني املواطنني لدى العام الشعور أن

 مثل واقعية، ألسباب يستند الشعور هذا وبعض األمن، اليار احلقيقي
 وحرص اجلرائم، من كثري عن التبليغ وعدم الستر، على عموما اتمع حرص

 احملدودة احلرية مع األمين التدهور شأن من التقليل أو وينالته على السلطات
 على تقوم اليت اإلشاعات إىل يرجع اآلخر وبعضه. اخل...ذلك يف للصحف

 طرديا يتناسب اجلرمية معدل ارتفاع أن جليا املالحظ ومن والتلفيق، املبالغة
 فتحو جهة، من املنكر عن والنهي باملعروف واألمر الدعوة على التضييق مع

 يف ظاهرة طفرة أول كانت وقد أخرى، جهة من واالحنراف الفساد نوافذ
 مطلع املكي احلرم حادثة أعقب الذي الدعوة لكبت مصاحبة اإلجرام زيادة
 ذلك وصحب عجاف، سنوات سبع قرابة مطبقا واستمر هـ،١٤٠٠ سنة
 والرذيلة، الفجور ملباءات كالسفر الفساد ألسباب مصراعيه على الباب فتح

 املدمر اإلعالم وانتشار الغرب، إىل اجلنسني من األلوف عشرات وابتعاث
 وسائر الصحافة واحنراف ،)اخلليعة واالت والغناء الفيديو حمالت (للخلُق
  .واالحنالل احلداثة وحل يف وسقوطها الثقافة منافذ

 للدعوة الثاين الكبت أو التضييق بعد واملريع، السريع التردي كان مث
 الفساد على هائل انفتاح أيضا ذلك صاحب وقد هـ،١٤١٤ سنة من ءابتدا

 وقد والسياحة، واإلنترنت الفضائيات وأبرزها لوسائله مدمر واجتياح
 الضخمة الديون عنه نتج الذي االقتصادي بالتدهور األزمة تضاعفت

 العراق، على الغربيني احللفاء ملساندة الدولة حتملتها اليت الباهضة، والتكاليف
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 مما معدالا، أسوأ إىل هـ١٤١٧/١٤١٨ سنة النفط أسعار اخنفاض مث
 واحنراف للبطالة كربى أسبابا الترشيد وقلة التخطيط سوء إىل أضاف

 وتضاعفت وجههم، يف اجلامعات أبواب وصدت حينما السيما الشباب،
 ٣٠٠,٠٠٠ وحدها الرياض يف وصلت حىت منهم، والعالة العاطلني أعداد
 البطالة نسبة قدرت قد مراقبة جهة من أكثر إن بل هـ،١٤٢٠ سنة شاب

 اجلنسني من عاطل ماليني ثالثة على حاليا يزيد ما أي% ١٤ على يزيد مبا
  !!الشباب وفورة املراهقة عنفوان يف كلهم

 تورد العاملة القوى جملس دراسة يف كما) األمين؟؟؟ (التقرير ويف
 فوق] ٥٨ص رمضان قطوف [امياإلجر للسلوك كبري سبب أا على البطالة

 آثاره تعود الذي األمن، فقد ينتج املال فقد أن أي اقتصادية، مشكلة أا
  .والوظائف للمال احملتكرين على املباشرة

 إىل  رمسياًالكربى املدن يف نسبتها تصل اليت األجنبية العمالة عدا هذا
 امسا، مسلم أو مسلم غري منهم وكثريوهم يف الواقع أكثر من ذلك، % ٤٠
 من خليط وهنا السيما أنواعه، بكل اإلجرام مظنة العامل يف بلد أي يف وهم
 صاحب من والقهر بالغنب اإلحساس وجيمعهم متناثرة، ثقافية وبيئات أديان
  .عامة واتمع خاصة السعودي العمل

 وقلة جهة، من األمنية واإلجراءات اخلطط وارتباك ضعف أدى وقد
 للعابثني فرصة أكرب إتاحة إىل أخرى جهة من إمهاهلم أو املواطنني وعي

 واملختطفني واملهربني املخدرات ومروجي الطرق قُطَّاع من واملفسدين،
 تتفاقم كارثة مبثابة أصبحت حىت والفاحشة، الرذيلة ومسوقي واملغتصبني
 بل دواعيها، وانتشار اجلرائم زيادة على الكارثة حجم يقتصر ومل باستمرار

 اتمع هلذا بالنسبة ال وشذوذها أنواعها غرابة وهو كاحل، قبيح وجه هلا برز
  :ذلك ومن عامة العاملية باملقاييس بل املسلم

 بينهم الشاذة الفاحشة واستباحة الثالث، اجلنس يسمى ما ظهور  .١
  !.الواحد اجلنس بني وطالق زواج عقود إىل األمر آل حىت منكرة بفظاعة
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 وال مقبول غري حد إىل بالفاحشة احملارم على ءاالعتدا جرمية تفاقم  .٢
  .، وأصبح كل من يسافر ومعه عائلته ال بد أن يصطحب سالحاًمعقول
 الفظاظة غاية يف بطرق األزواج، أو األوالد أو الوالدين قتل ظاهرة  .٣
 ورميها األوصال وتقطيع املذيبة، الكاوية املواد وصب كاإلحراق، والغرابة

 األسباب، ألتفه ترتكب الشنائع هذه أن واألنكى ذلك، ووحن... القمامة يف
 وذلك احملرمات، كتعاطي اجلرائم من وغريها الفواحش الرتكاب للتمهيد أو

 املسكرات، لتعاطي مباشرة نتيجة يرتكب عما فضال وإصرار، عمد عن
  .املخدراتو

 كظاهرة، جمتمعنا يف معروفة تكن مل النكراء اجلرمية هذه: االنتحار  .٤
 رقم وهورمسياً، % ٤٠٠٠ يعدل مبا سنوات بضع يف تضاعفت نسبتها ولكن

 هنا، املة اإلشارات تستوعبها أن من وأكرب أعمق ذلك وداللة مذهل،
 الضائقة هو السبب قيل وإن!! أسباب؟ أم هلذا واحد سبب هناك فهل

 يوم سنة مخسني قبل هذا حيدث مل فلماذا الصحف يف يشاع كما االقتصادية
 اإلميان ضعف قيل وإن! أفقرها؟ نكن مل إن األرض يف الشعوب أفقر من اكن
! الدرجة؟ هذه إىل إمياننا ضعف ملاذا فالسؤال -األول مع يتعارض ال وهو-

 هذه إن بل اإلسالمية، الشعوب ببقية نقارا حني أنفسنا نزكي إذن وملاذا
 دراسات من قرأنا فيما إسالمي غري بلد أي يشهدها مل املخيفة النسبة

 فما الذات، قتل يف البعيدة النقلة هذه انتقلوا قد الناس كان وإذا!! وبيانات
 كل وحتطيم اتمع لقتل ذلك مبثل متهيئني الناس من كثري يكون أن املانع

 وسيلة ال الذي االجتماعي اإلصالح ضرورة إىل هذا ينبهنا أال فيه؟ احلواجز
 اإلمياين الوعي لنشر اإلعالم وتسخري ا،وجماال الدعوة أبواب فتح إال أبدا له

 وأغاين ومسلسالت أفالم من اإلجرام دواعي ونبذ السليم، واإلرشاد
 بكل الغريب واخللقي الفكري اإلفساد وجه يف الباب وسد ومقابالت،

 اخلريي للعمل اال وفسح للثروة، العادل التوزيع ضرورة ذلك ومع أنواعه،
 هي أخرى وضرورة والرب اإلحسان على ناسال وحث رمسي، قيد أي بال
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 يلجئوا ال لكي واملقيمني، املواطنني عن والقهر واملعاناة الظلم برفع اإلسراع
 الرتيه، والتقاضي الكرمية للحياة السبل كل وإتاحة احملرم، املخرج هذا إىل

  .أهلها إىل احلقوق وصول مينع ما كل وحظر
 ورفعها النتائج، إىل لوصولل حدة على كل احلاالت دراسة وأخريا
  .وصدق صراحة بكل للمسؤولني

 ورفض بعيدة، ومناطق مدن أو دول إىل الفتيات هروب ظاهرة  .٥
  !األهل بصحبة اخلارج من العودة

 وأشدها إثارة اجلرائم أكثر ارتكاب يف والصفاقة اجلرأة ظاهرة  .٦
 بصحبة النساء على -أحيانا وبالسالح- املباشر االعتداء وهي حساسية،
 األمن رجال من ومسمع مرأى وعلى النهار، وضح يف املدن داخل حمارمهن
 اقتحام حيدث- بل وحسب املشاة حق يف ذلك ليس الناس، ومجهور

 الشائنة األعمال تلك وارتكاب وعنوة، العائلية األماكن أو السيارات
 ،وغريهن الطالبات نقل سيارات مالحقة املألوف يشبه مما وأصبح املخزية،
 والصحافة، اتمع يف وضجة استنكار باستمرار يثري مما وازع، أي بال جهارا
 بأا جمتمعنا على الغريبة الظاهرة هذه واصفا الكتاب بعض كتب وحني

 هذه بأن مرموق جامعي أستاذ ومنهم آخرون عليهم رد الغرب من مستوردة
 يف ظاهرةال هذه توجد كيف إذ وصدق،!! الغرب يف هلا وجود ال الظاهرة
 تكاليف عدا سنوات مخس السجن هناك اجلنسي التحرش وعقوبة أمريكا
 ال اليت البسيطة، اجلرائم من السعودية اللوائح يف هو بينما... وغريها احملاماة

 التعهد أخذ عن األمر يزيد ال احلاالت وأكثر يوما، ١٥ على عقوبتها تزيد
 حتول ما كثريا الشرطة قسامأ إن بل احلسبة، تكبيل بعد خاصة العودة، بعدم

 كانت إذا السيما" معاكسة "وحترش خلوة جمرد إىل الفاحشة ارتكاب جرمية
  !!مستضعفة أو خادمة عليها اين

 اهليئات رؤساء أحد أن حد إىل والتردي، السوء من احلال وصل وقد
 بأنه املنطقة وإمارة العامة الرئاسة صارح الكربى املدن إحدى يف املخلصني
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 مادامت بأنه ذلك وعلّل واملعاكسة، االختالء قضايا من قضية أي يتابع لن
 للشرطة وتسليمها احلاالت مبتابعة قيامه فإن الشكل ذا واإلجراءات اللوائح

 ذلك أقيل وقد!! األمن رجال من والفساق البغايا بني" قيادة "مبثابة هو
  .وضعفا ءاسو اإلجراءات وازدادت حاهلا على اللوائح وبقيت الرئيس

 أن والدمار، االيار أسباب يكشف مما وهو هنا ذكره جيدر ومما
 املخالفات من" الصالة ترك "جتعل" االستيقاف الئحة "إليها املشار الالئحة
  !!البسيطة

 من األمنية، املسألة مع التعامل يف املنهج احنراف أن إىل يشري ما وهو
 الضبط جمرد إىل وانتقامه، غضبه ابأسب ودفع حدوده بإقامة تعاىل هللا العبودية

  !!امللل وخمتلف الدول سائر تنتهجه الذي االجتماعي
 األمن بفقد والشعور اجلرمية النتشار كتوابع مألوفة غري تصرفات  .٧

 واملقذوفات احلجارة من كمية إعداد مثل ،)واملنتديات الصحف ا متتلئ(
 وختصيص الثمن، دفع دون يهرب من ملالحقة الوقود حمطات عمال لدى

 أصحاب وحرص يدفع، وال يأكل ملن املطاعم يف خاصة أمنية حراسة
 ركوب قبل النقد من القليل إال حيملون ال بأم التأكيد على األجرة سيارات
 من مبلغ أي سحب عند األقارب أو الزمالء بعض واستصحاب الزبون،
 يف يتخذ حتياطاال ذلك إن بل مأمنه، يبلغ حىت الساحب خلف ليسري البنوك
  .وغريها البلدية أو الكهرباء طوابري

 املدينة أو مكة يف وهم حىت) املتخلفني األجانب (يسموم من أما
 املواطنني من يعرفهم ممن كثري وقلوب عيون أبكت شنائع حبقهم فترتكب

 أو السيارة يف أو والنهب، التفتيش حني البيت يف سواء املقيمني، عن فضال
 واألم وزوجه، املرء بني ويفرق األلوف فيها حيشر اليت ضيقة،ال السجون يف

 القلم يعجز ما وحيدث والبدين النفسي اإلجهاد من منهم كثري وميوت وابنها،
 الدين يسب وغريهم العسكر بعض أن كله هذا من وأسوأ وصفه، عن

 أواخر يف حدث حني وخاصة بالدهم، إىل اهلجرة على ويعزم الكفار، وميدح
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 امرأة وفاة بسبب استقال هوالندا يف الداخلية وزير أن حلمالتا إحدى
 املعارضة طالبت بل هناك، األجانب ترحيل محلة أثناء نيجريية مسلمة

 اإلنسانية، غري واملعاملة اإلمهال هذا على احتجاجا كلها احلكومة باستقالة
  :منها مضاعفة مشكالت إىل معهم التعامل سوء أدى وقد

 بعضهم مع بالتنسيق أو األمن رجال غري من عصابات قيام -١
  .والسطو النهب أعمال بارتكاب
 مما أنفسهم، عن للدفاع بعضهم وجتمع املرحلني أولئك احتياط -٢
  .األحياء بعض يف معارك أحدث

 ورجال املواطنني بني التعاون فقد اجلرمية انتشار أسباب أهم ومن
 تصرفام، من ويرتابون مناأل رجال من يستوحشون املواطنني إن بل األمن،
 ومع فللضرورة، يستدعيهم ومن التحقيق، أو الدورية أعمال يف سواء

 ارتكبها اليت الشنائع رأس على ويأيت وماله، عرضه على الشديد االحتياط
 األعراض وهتك الفواحش ارتكاب انتحاال أو حقيقة األمن على املنتسبون
 وجه على بقعة أقدس يف وحلي ودنق من األموال وب املنازل على والسطو
 القبض باسم وذلك وأمنا، للناس مثابة جعله الذي اهللا حرم وهي األرض،

 الفظاعة، غاية يف مأساوية قصص احلرام البلد يف وقع وقد املتخلفني، على
 اإلجرام من نوع حبق وهي يصل، مل وبعضها املسؤولني إىل وصل بعضها
 تنقسم أن ذلك على املتواترة األمثلة ومن ،األمنية باألعمال املتستر املنظّم
 فتجد وترويع، فظاظة بكل املساكن إحدامها تقتحم جمموعتني، التفتيش فرقة
 منهم فتأخذها اإلقامة، تصاريح أيديهم يف واقفني املرعوبني البيت أهل

 يف الذي الضابط يتأكد حني قليل، بعد بإرجاعها إياهم واعدة وخترج
 الساكنني من وتطلب املرتل األخرى اموعة تقتحم مث صحتها، من السيارة

 اموعة فترفض قليل، قبل زمالءكم أعطيناها قد فيقولون التصاريح إبراز
  .السيارات يف بالقوة وحتشرهم حلفوا مهما هذا



 

 

٢٩٩٢ 

 غري رقم إىل ارمني من كثري على املسجلة السوابق عدد ارتفاع -٣
 ووصل عادي، شبه أمرا سوابق ١٠ ىعل الزيادة أصبحت فقد مطلقا، معقول
 أناس عن تتحدث وغريها الصحف يف واإلشاعات سابقة، ٢٥ إىل البعض
 املسكر وتعاطي السرقة يف وخاصة!! (سنة ٣٠ مدى على سابقة ٧٠ سجلوا

  ).واملخدر
 حىت شنيعة، بصورة اجلنسني من السجون نزالء احنراف ظاهرة  -٩
 عارضة، جرمية أو خمالفة ارتكاب بسبب الرتيل يدخل أن املعتاد من أصبح
 يف األصوات وتعالت اإلجرام، من شىت أنواع يف حمترف جمرم وهو وخيرج

 السبب، هلذا بالسجن العقوبة من اإلمكان قدر بالتقليل وغريها الصحافة
 أوامر صدرت بل ،الكبرية أعدادهم استيعاب عن ضيقها هو آخر ولسبب

 على حيرصون ال وغريهم ألمنيةا الدوريات رجال جعل مما بذلك رمسية
 فقد!! العقوبة من تذكر نتيجة دون خماطرة من ذلك يف ملا ارم، متابعة
  !اإلطالق سيكون مصريه أن على تعودوا

 فهي تتكلم، اليت هي األرقام لغة ندع األمين التفلت جمال ويف: وأخريا
 املنظورة ايافالقض هي، كما الوقائع تنقل وإمنا بالكذب، أحد يتهمها ال اليت
 إىل هـ١٤١٠ عام يف) ٨٧٤٦ (من ارتفعت مثال التمييز حمكمة يف
  %.٢٤٩ بلغت العامني بني التغري فنسبة هـ،١٤١٩ عام يف) ٢١٧٥٤(

 املتعلقة املنظورة اجلنائية القضايا ارتفعت الرياض منطقة حماكم ويف
 هـ١٤١٩ عام يف) ١١١٧ (إىل هـ١٤٠٩ عام يف) ٤١٧ (من بالفاحشة

 حتال ال أصبحت قضايا هناك أن العلم مع العدل، وزارة حصائيةإ حسب
 اإلمارات يف للجنة حتال واالختالءات املعاكسات فقضايا الشرعية، للمحاكم

 هـ،١٤١٥ عام منذ ا العمل بدأ وقد للمحاكم، حتال وال فيها، حتكم
 اقضاي وكذلك الداخلية، وزارة من وتأييد الرياض، منطقة أمارة من باقتراح
 القضايا هذه أصحاب فإن األمنية، الدوريات قبل من عليها املقبوض السكر

 جمال ويف سراحهم، يطلق مث السكر أثر عنهم يذهب حىت حيتجزون



 

 

٢٩٩٣ 

 يف وجاء عقوبة، عليها ليس خمدرة حبات عشر من أقل حيازة فإن املخدرات
 ةاإلدار واإلحصاء، التخطيط إدارة من اإلحصائي بالكتاب اخلاص التقرير
 املتهمني عدد أن هـ،١٤١٩ لعام الداخلية بوزارة اإلداري للتطوير العامة

 هذا وأن ،١٠٤٦٥ بلغت هـ١٤١٨ عام واملخدرات اخلمور قضايا يف
 هذه يف املتهمني عدد بلغ حيث ،٣٣٧٣ فقط واحد عام خالل زاد العدد

 وبلغت ،%٣٥ منهم املروجني نسبة كان ،١٣٨٣٨ هـ١٤١٩ عام القضايا
 عمل، بدون عاطلني كانوا ٩٣٥٤ أن أي% ٦٧,٦ هؤالء من عاطلنيال نسبة
 األخالقية القضايا ويف املنكر عن والنهي باملعروف األمر هيئة إحصائية ويف

 وهي ،%٦٣٧ هـ١٤١٩ عام إىل هـ١٤١١ عام من التغري نسبة بلغت
 هـ١٤١١ عام األخالقية القضايا هذه بلغت حيث جدا، كبرية نسبة

 حصل الذي التقييد رغم ،٣٤١٦٩ إىل هـ١٤١٩ معا وارتفعت ٥٣٦٦
 واملادية البشرية اإلمكانيات ضعف إىل إضافة الصالحيات، وتقليص للهيئات

 إىل الوافدين ارمني خطر أيضا للهيئة اإلحصائية هذه وكشفت اجلهاز، هلذه
 إىل احملالة القضايا يف سواء اهليئات يف املضبوطني عدد بلغ حيث البالد،
 ٢٣٠٨٤٨ اهليئة مراكز داخل أيت اليت املخالفات تلك أو رى،أخ جهات

 املخالفات نفس يف املضبوطني السعوديني عدد بلغ بينما هـ،١٤٢٠ عام يف
  .أشد تضييق للهيئات حدث مث ،٨٨٤٥٤ الفترة ونفس
   



 

 

٢٩٩٤ 

  والشباب التعليم
 ضروريا شيئا أن على مثال أوضح - الدفاع ومثله- التعليم كان رمبا

 البلد هذا اام ميكن ال دولة ألي العادية فباملعايري شيء، كل بفغا غاب
 كثرية -ظاهرا- الفخر دواعي إن بل التعليم، قطاع يف واإلمهال بالتخلف

 األموال أما ،)األعداد تضاعف والتجهيزات، الوسائل حداثة ااالت، تنوع(
 لغة أن ولو ة،الفلكي األرقام تشبه حبيث الكثرة من فهي التعليم على املنفقة
 أعلى اململكة يف التعليم مستوى لكان -يقولون كما- وحدها تدل األرقام

 يف املتزايد النقص االعتبار يف األخذ مع!! (كله العاملي التاريخ يف مستوى
 عابرة مقارنة فإن الحقا، له وسنعرض ،)األخرية السنوات يف االحتياجات

  :احلقيقة وجه عن لنا تكشف بعده وما التحديث قبل ما مرحليت بني
 لكل غالبا واحد مدرس البساطة، غاية يف التحديث قبل التعليم كان

 احلساب، مبادئ البغدادية، القاعدة (حمدد ومنهج احلي، أو القرية أبناء
 يف املشاركة من متنع ال والدراسة ،)جروميةاأل الفقه، يف منت الثالثة، األصول

 الشهادة، على احلصول وليس العلم اكتساب والغاية االجتماعية، احلياة
 مث مستمعا أو معيدا تلقائيا يصبح املتفوق فالطالب متاحة، التميز وفرص
 واملتخرج يسريا، زمنا كان ولو فيه يتأهل الذي الوقت يف ويتخرج مدرسا

 القاضي مبرتلة فهو كثرية، حكومية بأجهزة اآلن تناط اجتماعية بأعباء يقوم
 بني واملصلح واملأذون واحملتسب والواعظ املدرسو العدل وكاتب واإلمام
 وهو واألعشاب، بالقرآن بالعالج طيب إسهام أيضا له يكون ما وغالبا الناس،

  .البلدة أو القرية أو للقبيلة ومفخرة األخالق يف قدوة ذلك فوق
 ملدن أو أخرى لبالد العلم طلب يف والرحلة اهلجرة فرصة له أتيح ولو
  !!كله البلد مستوى على اعامل لكان الكربى،
 فاملبىن اتمع، أو الدولة على عبء أي بال تتحقق اإلجنازات هذه كل

 على يعتمد أو احتسابا، يدرس مل إن واملدرس خريي، وقف أو املسجد هو



 

 

٢٩٩٥ 

  .ذاتية بدائية التعليمية والوسائل يعيش، الكفاف فعلى ماشيته، أو مزرعته
 املباين تلك املدن، عن فضال القرى معظم يف فقامت التحديث جاء مث
 املتخصصة، العربية اخلربات واستقدمت واملعامل، باملالعب اهزة الكبرية

 النقل وسائل وأتيحت واملراحل واملناهج اإلدارة يف احلديثة الطريقة وطبقت
 مما اخلارجية البعثات وتبعتها احلديثة، اجلامعات وأنشئت املغتربني، وإعانة
  ..امليزانية ربع ستهلكي القطاع هذا جعل

 تتضاءل ظلت النتائج ولكن باخلري، لتبشر مهيأة األمور كل وكانت
 التعليمية اخلطط يف دوريا النظر إعادة يستدعي األمر وظل باستمرار

 احلل فيكون سوءا يزداد األمر ولكن األجنبية، باخلربات ويستعان باستمرار،
 فهم حبيث االمتحانات، ويف عليميةالت املادة يف والتيسري التبسيط من مزيد هو

 ،"شهادة "املسماة الورقة على للحصول وتسريع" تنجيح "املسألة أن اجلميع
 واملعلِّم العلم قيمة وسقطت القانون، بقوة" تدليل "سياسة إىل األمر حتول مث

 لكي الباهظة األعباء تتحمل واألسرة نوعا، وازدادت كماً األمية نسبة وقلّت
 النهاية، يف غالبا هلا مثرة ال اليت الطويلة املراحل هذه البنت أو االبن جيتاز

 واحلصيلة للدراسة، الشباب يتفرغ لكي هائلة عمل طاقات خيسر واتمع
 بيت كل بل باجلامعة؛ القبول جلان يف شارك من حقيقتها يعرف تافهة

 الشهادة حيمل لكي سنة ٢٠-١٨ العمر من أمضى الذي الشاب فإن يعرفها،
 معرفة مثل احلساب من يعرف وال البسيطة، اجلمل كتابة حيسن ال الثانوية

 حلقات طالب حيفظه ما السور قصار من حيفظ وال األمي، التاجر أبيه
: مثل أخرى، فألسباب ذلك عن شذ ومن التمهيدية، املرحلة يف التحفيظ
 وال جزاء عملهم ألجل ينتظرون ال الذين املعلمني، بعض من إخالص
 حبلقات الصغار وإحلاق خاص، بتوجيه األسر من متميزة ورعاية ا،شكور

 دعوية مراكز يف منهجية غري ونشاطات املتخصصة، واملعاهد التحفيظ
 لكنه العلمي التحصيل يف املفجعة اخلسارة عند وقف األمر وليت.. خريية
  .قبل من أحد ببال خيطر يكن مل ما إىل تعدى



 

 

٢٩٩٦ 

 يف النبوي اهلدي استبعاد نتيجة -هللا رحم من إال- الطالب حتول لقد
 شرس وخماصم حمترف لص إىل األمريكي، الضب جحر ودخول التربية،
 أصبح النهاية ويف.. شيء كل يدمر ومنتقم لقيمة، وزنا يقيم ال وعابث
 وأصبحت املباشر، وباالنتحار وباملخدرات باأللعاب نفسه تدمري يف جيتهد
  .ندر ما إال وشارع ومدرسة بيت كل منها يشكو مدمرة مفزعة املأساة

 شيء، كل التعليمية اجلهات حنمل ال أننا إىل هنا التنبيه وجيب
 واألوسع األصل احملضن باعتبارها عنها نتحدث ولكننا عامة فاملسؤولية
 البالد تعيشه الذي األمين واالنفالت األخالقي االيار أن شك وال للشباب،
 يف األعم مبفهومها التربية فساد هو ورهاحم لكن كثرية، أسباب إىل يرجعان

  !.واإلعالم واملدرسة البيت
 من املنبثقة التربوية السياسة أنتجتها اليت املرة الثمار بعض نعرض وهنا

 جمتمع "وليس" السوق اقتصاد"و" الرفاه جمتمع "شعاره جعل الذي املنهج
  "!!والقناعة التكافل اقتصاد"و" اإلميان

 :عنصر البشريالكالم عن أمهية ال
يف دراسة كبرية أجريت لتقييم أداء مستشفيات األمل الثالثة عن طريق 

محد املرزوقي مع / مركز مكافحة اجلرمية بوزارة الداخلية بإشراف الدكتور
م ١٩٩٩/هـ ١٤١٩خبري من الس الدويل لدراسات الكحول واإلدمان 
 هؤالء حسب العمر ومشلت الدراسة الرتالء واملعاجلني، ظهر أن توزيع عينة

  :كاآليت
  النسبة  العمر

   سنة ٤٠-٢٠
   سنة٣٠أقل من 

  من الرتالء% ٨٨
  من الرتالء% ٦٠



 

 

٢٩٩٧ 

وجاء يف التقرير اخلاص بالكتاب اإلحصائي من إدارة التخطيط  -١
 الداخلية لعام واإلحصاء باإلدارة العامة للتطوير اإلداري بوزارة

 :م ما يلي١٩٩٩/هـ١٤١٩
  الكمية  البيان

  ١٠٤٦٥  هـ١٤١٨تهمني يف قضايا اخلمور واملخدرات لعام عدد امل

  ١٣٨٣٨  هـ١٤١٩عدد املتهمني يف قضايا اخلمور واملخدرات لعام 

  ٣٣٧٣  هـ١٤١٩هـ إىل عام ١٤١٨عدد الزيادة السنوية من عام 

  %٦٥  هـ١٤١٩نسبة املستعملني يف إحصائية عام 
  %٣٥  هـ١٤١٩نسبة املروجني يف إحصائية 

  %١٠  هـ١٤١٩ يف إحصائية نسبة املهربني
  ٩٣٥٤  هـ١٤١٩عدد العاطلني منهم يف عام 

  %٦٧,٦  هـ١٤١٩نسبة العاطلني إىل اموع يف عام 

الربيطانية، والصادرة يف " طب وصحة اتمع" وجاء يف جملة  -٢
وليد ملعاط، عن الصحة يف / م مقال للدكتور١٩٩٩الشهر السادس 
 : السعودية ما يلي

 يف الذكور من طالب اجلامعات، وإىل% ٣٧ل إىل نسبة التدخني تص
إىل % ٤٠يف البنات من طالبات، ويف البالغني تتراوح النسبة من % ١٢
٤٥.% 

عن مشكلة التدخني وظاهرة املخدرات بني طالب وطالبات  -٣
املدارس الثانوية واجلامعة مبحافظة جدة، مع دراسة العوامل االجتماعية 



 

 

٢٩٩٨ 

دمين املخدرات نشر مركز النشر العلمي والسكانية واملشاكل الصحية مل
 :هـ١٤٢١جبامعة امللك عبد العزيز جبدة لعام 

طالب وطالبة نسبة ) ٤٩٠٧(يف دراسة أجريت على عينة كبرية  -٤
%... ٧٩ونسبة السعوديني منهم % ٤٩,٩ونسبة الطالبات % ٥١,١الطلبة 

وقد مت ذلك من خالل استبيان صمم هلذا الغرض يشمل أسئلة التدخني 
 :املخدرات والعوامل املتعلقة بذلك وجاء فيهاو

  النسبة   البيان
  %٤,٢٦  املدخنون من الطالب 
  %٨,٩  املدخنات من الطالبات 

  %٧,٥  املدمنون على شرب الكحول 
  %٨٨  املدمنون على شرب الدخان 

  %٨٧  يدركون ضرر التدخني 
  %٨٠  يعرفون حكمه الشرعي 

  %٣٦  لعينة الذين ميارسون التدخني من آباء ا

ونشرت الصحف دراسات أخرى مفزعة نتركها لالختصار،  -٥
والغاية أن كال السياستني فاشلة سواء سياسة التنجيح أو سياسة الترسيب، 

 .وحنن يف حاجة لسياسة راشدة قوامها الصدق واحلق واإلميان



 

 

٢٩٩٩ 

  الصحة قطاع
 داموما، املادي الواقع عليها ينعكس اليت املرآة هو صحيا البالد واقع

 واألوبئة األمراض حتصد الذين فإن التداوي سبيل يف وسعا يدخرون ال الناس
 تتمتع وأن بائسني، معدمني إال يكونوا أن ميكن ال، أبدام وتنخر أرواحهم

 أرقى يف إال العادية الفحوصات هلم جترى ال حبيث هائلة بامتيازات أخرى فئة
 هذين وبني، الفاحش الثراء تعالما من وهذا وأغالها، العاملية املستشفيات

 حيسدوا الناس بقية ولكن اخلاصة، الفئة مستوى إىل ترقى ال حمدودة فئة
 من ضخمة أمواال تسترتف مشاف يف للتداوي فرص من هلا أتيح ما على

 األخرية الفئة هذه ومع ،]وحنوها العسكرية كاملستشفيات [العامة الثروة
 الوزارة وتبقى املقتدرين، من روادهاو املتميزة اخلاصة املستشفيات تصنف
 مبرتلة عندهم فهي املواطنني، عامة عن املسؤولة هي) الصحة وزارة (املعنية

 من وعناصرها بنيتها تعاين ملا مذمومة فهي، ومأكول مذموم هو الذي الشعري
  .املوجود من أفضل الوجود يف ليس إذ ومأكولة والقصور املشكالت
 حضت وما اإلنسانية النفس به اهللا كرم مبا التذكري القول نافلة ومن

 والوقاية، احلفظ سياج من األرواح به وأحاطت التداوي من الشريعة عليه
 من العادلون، اإلسالم وملوك الراشدون وخلفاؤه  النيب عليه كان وما

 كان وما، بشيء عليهم االستئثار وترك الناس عامة مع باملساواة االلتزام
 لألمة، عامة أوقافا وجعلها املتخصصة املشايف إنشاء من فيه يتنافسون اخللفاء
 احلضارات كانت أن بعد اإلسالمية، للحضارة املشرقة الوجوه أحد وهذا

 وحتتكره الراقي، بالطب الفراعنة ختص -مثال املصرية كاحلضارة- القدمية
  .عمموه إم مث التخصصي املستشفى أنشئ األساس هذا وعلى هلم، أسرارا

 القوم أن لوال: الوطين احلرس وكيل التوجيري العزيز عبد قال وقد
  .للخارج املريض ابتعثوا ما التخصصي املستشفى تقصري يعلمون



 

 

٣٠٠٠ 

 وما امليدان، هذا يف عظيم تقدم من البشرية على به اهللا أنعم ما ظل ويف
 واخللفاء  النيب منهج اقتفاء الواجب كان ثروة، من البالد هذه على أسبغ
 دماؤهم تتكافأ فاملسلمون، مسلم لكل التداوي أسباب ويئة دينالراش

 الثروة أن فلو الصاحل، والعمل بالتقوى اهللا عند التفاضل وإمنا وديام،
 املتقدمة املشايف كانت ملا الشرعية، املصاحل مبقتضى وأنفقت بالعدل قسمت

 املهملة اطقاملن من املرضى أحد نقل كان وملا ما، بفئة أو ما مبكان خمصوصة
 ويشكره الصحف تنقله خربا) الطيب اإلخالء (املشايف تلك أحد إىل

  . املداحون
 املتميزة الفئة من واحد فرد عالج تكلفة إن نقول ووضوح وبصدق

 جهاز لشراء تكفي اخلارج أو الداخل يف املتقدمة املستشفيات أحد داخل
 جدة مابني تدمت اليت امة، ملنطقة" الكلى غسيل كجهاز "جدا ضروري
  .مؤخرا أحدهم به تربع واحد جهاز إال فيها وليس وجيزان

 -املختصة اجلهات به توهم ما أو- الوهم من املطّلع فيه يقع ما وأكرب
 عدد على السكان عدد قسمة أسلوب تتبع اليت النظرية األرقام تصديق هو

 خص،ش ٥٠٠ لكل تقريبا واحد سرير لدينا فإذا النتيجة، خترج مث األسرة
 بني واخللط، األسرة عدد يف املبالغة هو هاميواإل الوهم مصدر وليس

 ،]كالعسكريني [حمدودة بفئة اخلاصة واملستشفيات العامة املستشفيات
 واألهم األكثر املصدر هناك بل فحسب؛ األسنان وأطباء األطباء بني واخللط

 فرد لكل ودةمعد فئة هناك فإن الصحية، اخلدمات توزيع يف العدالة عدم وهو
 لكل وحدا سريرا إال جتد ال باملاليني تقدر هائلة وفئة أكثر، أو سرير منها

 وحسب!! وأكثر ألف ١٠٠ املهملة املناطق بعض يف تصل وقد آالف عشرة
 ٣٠ تبلغ السوق يف املتداولة األدوية قيمة فإن التجارة وزارة إحصائيات

 الصحة وزارة فيها مبا ميةاحلكو القطاعات كل مشتريات قيمة وتبلغ مليارا،
 مليارا١٢ حوايل هـ١٤٢١ لسنة الوزارة ميزانية إن بل مليارات،١٠ حوايل

  :يعين وهذا الطبية واملستلزمات لألدوية فقط مليارات ٣ منها



 

 

٣٠٠١ 

 املوفر هو األدوية، من الناس عامة حيتاجه ما قيمة من% ١٠ أن  -١
  .املواطنني لعامة اينا العالج بتقدمي املتخصصة الوزارة طريق عن هلم

 فكثري املقتدرون أما قدرة، واألقل الفقراء يتحملها مليارا ٢٠ أن  -٢
 السبعة املليارات تقدمها اليت اخلدمات على بالواسطة حيصلون منهم

) العسكريون (اخلاصة الفئة ومعهم األخرى احلكومية للقطاعات املخصصة
 داخل غري وهو ومة،احلك نفقة على اخلارج يف العالج على حيصلون بل

  .اإلحصائية هذه ضمن
 جشع علمنا فإذا هنا، داخلة غري والتنومي العمليات كلفة أن   -٣
 عددا األكثر الشرحية تتحملها اليت الكلفة مقدار تصور أن فلنا اخلاص القطاع
 حد إىل الشأن هذا يف الشكاوي وصلت وملاذا اال، هذا يف دخال واألقل

  !!.معقول غري
 النائية املناطق يف املعدمني جتعل مهمة مشكلة هنا نضيف نأ وجيب 

 وضواحيها، الكربى املدن يف املعدمون يتحمله ما غري أخرى، أعباء يتحملون
 اخلدمات من الكربى بالنسبة جدة مث الرياض مدينة استئثار مشكلة وهي

 أسرة من% ٢٩.٣ الصحة، وزارة أسرة من% ٢٨,٨ [واخلاصة احلكومية
% ٤٩,٦ اخلاص، القطاع أسرة من% ٥١,٥ األخرى، حلكوميةا اجلهات

 وهي املهملة، املناطق يف اخلدمات هذه تصل حني يف ،]املستوصفات من
 السفر نفقة يتحملوا أن مواطنيها وعلى منها، وقريبا الصفر درجة إىل كثرية

  !!.للعالج وجدة بالرياض والسكن
 إىل ترسل اليت التاحلا يف واضحة احملاباة تظهر أخرى ناحية ومن

 حالة ٨٤ منها حالة ١٣٤ هـ١٤١٩ سنة عددها بلغ فقد للعالج، اخلارج
 اهليئات من بقرار فقط حالة ٥٠و الرياض من ٧٦ منهم خاص بأمر

  .املختصة
 القطاع هذا يف األكرب العبء تتحمل اليت هي الصحة وزارة أن ومبا

  :عليه وما له مبا حاهلا إىل فلننظر األمهية، البالغ



 

 

٣٠٠٢ 

 اململكة يف املرتفع السكاين النمو من بالرغم: العاملة القوى  -١
 فإن هـ،١٤١٩-١٤١٢ عامي بني ما نسمة ماليني ٣ بلغت اليت والزيادة
 سنة السعوديني وغري السعوديني والصيادلة واملمرضني األطباء جمموع
. فقط ١٣٤٩٧ بلغ هـ١٤١٩ سنة ويف ،١٢٣٢٣ كان هـ١٤١٥

  ).هـ١٤١٩ السنوي اإلحصاء كتاب يف ةالوارد املعلومات حسب(
 هـ١٤١٥ سنة كان وحدهم األطباء عدد أن ذلك من وأعجب

 هربوا أم تقاعدوا، فهل!! هـ١٤١٩ سنة ١٠٠٥٠ إىل هبط مث ،١٠٣٦٥
  !اخلاصة؟ للمستشفيات

 ،٢٠٠٠ إىل ١ هي املواطنني إىل األطباء نسبة بأن القول ميكن أنه أي
  .طبيا املتخلفة الدول مصاف يف البلد جتعل ةنسب وهي األسنان أطباء فيهم مبا

  . آخر أمر وحماسبتهم متابعتهم ومدى علميا، األطباء كفاءة إن مث
 من جزءا أن من -حبق- حاليا الصحة وزارة تشكو: امليزانية  -٢
 لكنه للوزارة العذر بعض يعطي وهذا السابقة، الديون لتسديد ذهب ميزانيتها

 على ويسري الشأن، ذا للدولة العامة اخلطة يف عميق خلل على يدل
% ٩٠ فنحو وقيود تعقيدات من الوزارات من غريها على يسري ما الوزارة

 وزارة خالل من إال بنوده بني املناقلة أو تبويبه إعادة ميكن ال امليزانية من
  .والتعقيد الرتابة يف موغلة إدارية إجراءات وعرب املالية

 ،"التنقيط "سياسة يسمى ما هي الوزارة، على الغالبة السياسة أن كما
 دون سنوات متر وذا سنويا، ومشروع بند لكل ضئيل مبلغ ختصيص وهي
 سنة كل وأجنزت األولويات سياسة انتهجت أا ولو ملحوظ حتسن حتقيق

 الرعاية لسياسة الوزارة انتهاج من وبالرغم أجدى، لكان أكثر أو مشروعا
 املستوى هذا على تتم الطبية املراجعات من% ٨٠ وكون األولية الصحية

 معاناة ضاعف الذي األمر الوزارة ميزانية من% ٢٠ يتجاوز ال نصيبها فإن
 على كبرية تشغيلية أعباء وأضاف هلم األساسية اخلدمات ونقص املواطنني

  .األخرى اخلدمات أجهزة



 

 

٣٠٠٣ 

 منسوبو ومثلهم الوزارة منسوبو يشعر الرواتب مستوى وعلى
 املستشفيات يف نظراؤهم به يتمتع ما إىل بالنظر بالغنب، اجلامعية املستشفيات

 بعضهم يدفع ما وهذا اخلاص، القطاع مستشفيات ويف األخرى احلكومية
 وجيعل ،-اخلاص بالقطاع املشروع غري كالعمل- أخرى مصادر عن للبحث
 هم وعامليها، الوزارة فإن ذلك ومع املطلوب دون بواجبهم قيامهم مستوى

 احلالة نقد يف عليها التجرؤ وغريهم الصحفيون يستطيع اليت الضعيفة ةاجله
  .وغريها املتصدع الوادي محى عن الكثرية الكتابات يف كما للبالد الصحية
 كلها، احلكومية األجهزة يف عامة ظاهرة اإلدارة سوء: اإلدارة  -٣

 عتيقة رةالوزا فأنظمة حقيقية، كارثة يكون الناس بأرواح يتعلق حيث أنه إال
 ونظام املطبوعات، نظام مثل سنة١٥ من أكثر منذ معظمها حيدث مل

 أنظمة يوجد وال األسنان، وطب البشري الطب مزاولة ونظام املشتريات،
 غائب، التخطيط فإن وكذلك األداء، لقياس أنظمة وال واضحة، إجرائية

 مدى على الوزارة أن ذلك على األدلة ومن متذبذبة، أو مفقودة واملنهجية
 اخلدمات وتشغيل اإلدارة آليات يف جربت قد املاضية سنة عشرة اخلمس
  :وسائل ثالث

 بأنواعها الشركات تشغيل وسيلة مث الوزارة، طريق عن تشغيل وسيلة
 يكون أن دون هذا. الذايت التشغيل فكرة وأخريا واجلزئي الكامل، الثالثة
 أخرى، إىل جتربة من نتقالاال أساسها على بين دقيقة تقوميية دراسة هنالك

 من ليس املخاوف يزيد مما هو الصحي التأمني نظام لتطبيق اجلديد والتوجه
 على اشتماله جهة من بل فحسب الشرعية املخالفات من سالمته جهة

  .أيضا يثريها سوف اليت املشكالت
 الصالحيات وضوح وعدم وتعقيدها، اإلدارية اإلجراءات طول أن كما
 الوزارة رقابة أن جند اآلخر اجلانب وعلى مزعجة، ظاهرة هو وتداخلها،

  !!أثر ذات غري أو متراخية لرقابتها اخلاضعة األخرى اجلهات على



 

 

٣٠٠٤ 

 األطباء من العاملني خترج اليت التعليمية املؤسسات وهي: الروافد  -٤
 واإلمكانيات الكبرية احلاجة مع يتناسب ال وواقعها. واملمرضني واملساعدين

 املعاهد خرجيو يتعدى ال هـ١٤١٩ سنة إلحصائيات فوفقا لبالد،ل املادية
 من خرجية ١٢٦ و جدد طالب ٣٩٣ و الطالب من ٣٠٥ الصحية

 العلوم بكليات امللتحقني جمموع أن كما جدد، ملتحقات ٢٠٥و الطالبات
 الطب كليات أما وطالبة، طالبا ٨٢٠ يتجاوز مل اجلنسني من الصحية
 جدا، حمدودة االستيعابية طاقتها إن بل فحسب، قليلة ليست فهي اجلامعية

  :كاآليت هم هـ١٤١٩ لسنة واخلرجيات اخلرجيني فإن لإلحصائيات ووفقا
  .أسنان طب ٥٩و ١٣٠ سعود امللك جامعة
  .١٦١ عبدالعزيز امللك جامعة
  .٨٣ فيصل امللك جامعة
  .٣٣ خالد امللك جامعة

 هي السعوديني ءاألطبا نسبة أن على وزارية إحصائية آخر نصت وقد
 جريدة يف- التعليمي للوضع املراقبني أحد كتب وهلذا فقط،% ١٨,٨
 من االكتفاء على لتحصل سنة٥٠٠ قرابة إىل حتتاج اململكة أن -الرياض
 الطب كلية منسويب أن حني يف هذا اهلزيلة، النسبة هذه استمرت إذا األطباء

  !!وطالبة طالب ٣٥٠٠ يقارب صنعاء يف
 بلد للملكة بالنسبة فهي األردن أما اليمن من أفضل ودانالس يف واحلال

  .اإلدارة حسن أو التأهيل أو اإلعداد حيث من سواء طبيا متقدم
 هلذا الشامل اإلصالح ضرورة على تدل الشواهد هذه كل أن واخلالصة

 لو واإلخالص اخلربة ذوي من رجاال هناك أن التفاؤل إىل يدعو ومما القطاع،
 بإذن األفضل إىل احلال لتغري تنفيذها من ومتكنوا احللول ترحوايق أن هلم أتيح
 كل على ويقضي جهد بكل يفتك الذي الداء انتفاء هو الوحيد والشرط اهللا،
  .العليا األدراج مقربة مث اللجان دوامة يف الدخول وهو أمر،



 

 

٣٠٠٥ 

  والبيئة واملياه الزراعة
 البنية -والقيمي األخالقي التدمري جانب إىل- التنمية خطط دمرت لقد
 أن دون من التاريخ طوال العرب جزيرة عليها قامت اليت الطبيعية األساسية

 والبيئة الذايت االكتفاء جمتمع من ونقلتها الصاحل، العصري بالبديل تأيت
 وإىل تقريبا شيء كل يف غريه على عالة استهالكي جمتمع إىل النقية الفطرية

  .متنافرة ملوثة بيئة
 واجلوائح، اجلفاف دورات من اجلزيرة ينتاب كان ما غفالإ عدم مع إنه

 البيئة، اإلنسان، (وعناصرها متكاملة الغالب يف احلياة دورة كانت فقد
 الطوارئ مع التكيف صفة اكتساب واستطاعت ثابتة، حملية كلها) احليوان

 أكثر هو الذي البشري، العامل مستوى على حىت للتحوالت، والصمود
  .انسيابية شبه والعمالة اهلجرة كانت فقد وتأثريا، تغريا العوامل

 الساحلية (الثالث البيئات بني والسكاين واملعريف التجاري التبادل وكان
 للحياة، العام املنسوب وثبات التكامل أسباب أحد) واجلبلية والصحراوية

 أهم أحد اإلنساين العبث عن بعيدا ،)املياه (الرئيسي احلياة مصدر بقاء وكان
 فاطمة وادي بأيام تتغىن احلية الذاكرة تزال وال والبقاء، االستقرار أسباب
 وخيرب املدينة وعيون والقصيم، االفالج وحبريات واألحساء اخلرج وعيون
  .اخل...امة وغيول والعقيق بيشة وسيول

 ٥٠ قبل الرحالة فتنت اليت السروات جلبال الساحرة الطبيعة عن فضال
 اخلصوصية حفظ بني جتمع بساطتها على فكانت ساكنامل أما أقل، أو سنة

 كانت اجلملة ويف النقلة، وسهولة الكلفة قلة عدا البيئة مع املدهش والتناسق
 ومجاهلا أصوهلا على احلفاظ مع تطويرها جيب متناغمة منظومة احلياة

 الدائمة والتنشئة والتهذيب التقليم إىل حاجة يف شك بال وكانت وتناسقها،
 وهذا مميت، إمهال وال قاتلة طفرة غري من املفيد، باجلديد املستمرة يةوالتغذ

  .للتنمية الصحيح املفهوم هو



 

 

٣٠٠٦ 

 ومؤسساا ومشروعاا التنمية خطط باسم حقا ال حدث ما أما 
 الثوابت وحطّم املقومات نسف األطراف، متعدد مدمر هجوم فهو املتنوعة
 أجزاء بني التواصل تسهيل ءفباستثنا تكون، ما أسوأ إىل األوضاع وقلب

 بني العالئق وتقطع األساسية البىن لتهدم املتغريات كل جاءت اجلزيرة،
  .والتدمري التنمية بني وشتان املتكاملة، البيئة عناصر
 اخلطط توضع أن زائدة خربة أو ذكاء إىل حمتاجا وال صعبا يكن مل
 الشروط يضمن مبا واحليواين الزراعي اإلنتاج وزيادة املياه مصادر لتطوير
- للغري األمر وتسليم الضب جحر يف الدخول ولكن للتنمية، احليوية

 الرخاء واستدامة النعمة استجالب أسباب أعظم وإغفال ،-للعدو وباألصح
 ال ما إىل أدى ذلك كل باألسباب؛ األخذ مع عليه والتوكل اهللا تقوى وهو

  .اال هذا يف أحد عليه حيسدنا
 احلبوب من الذايت االكتفاء وهم يف سدى ذهبت املليارات مئات
 الشرب مياه توفري سبيل يف وتذهب ذهبت املليارات وعشرات واحليوان،

 مائي مبخزون اجليولوجيني اخلرباء من متواصلة ووعود جدوى، دون لكن
 املاء حتجز ضخمة سدود ومشروعات اهلواء، يف تتبخر السنني ملاليني يكفي
  !!األرض تنفع ال لكنها

 البنية لتدمري واحتياطها التنمية خمزون استنفاد كله هذا من وأسوأ
 وعبثت األنعام، ونفقت األار وجفت العيون غارت فقد هلا، األساسية

 مبنطوق النتيجة وكانت فوقها، عما فضال األرض باطن يف مبا املشروعات
  :مظاهره من ايارا الرمسية التقارير
 عام يف% ٣,٧ نسبته بلغت ملزروعةا املساحة يف مستمر تراجع -١
  .قبله الذي عن هـ١٤١٨
 نفس يف% ٨,٣ نسبته بلغت احليواين االنتاج يف مستمر تراجع -٢

  .قبله الذي عن العام
  .اجلوفية املياه خمزون يف خميف تراجع -٣



 

 

٣٠٠٧ 

 عشرات تكلف مشروعات- احملالة املياه على متزايد طلب -٤
  !!املواطنني نفوس يف اهللع ببث كفيل جزئي خلل أي إن حىت -املليارات
 أي الترشيد، بل التنمية هو الزراعية للخطط والشغل اهلم يعد ومل

 والتخبط التناقض إىل أدى مما احملاصيل، قلّت وإن املياه استهالك من التقليل
  .املشروعات من كثري وإفالس

 إىل تشري واإلعالنية اإلعالمية الدعاية وكذلك اإلحصائيات أن على
 الباهظة القروض مثرة هو ذلك أن والواقع األلبان، إنتاج جمال يف قدمالت

 واألوعية والعلف واملصنع البقرة املنتجون اشترى حيث اهلائلة، والتسهيالت
 لبيئة استحداث هو هذا أن أي واملوزع، والشاحنة والعامل اخلبري واستوردوا
 تنمية تسميته يصح ال ما وذلك وخرباتنا، مبناخنا هلا عالقة ال اصطناعية

  .حبال
 يتعلق ما وهو الكارثة، حد إىل إخفاقا ميثل اآلخر اجلانب أن على

 سنة العجول وتسمني تربية مشروعات أنتجت فقد: العجول بإنتاج
-١٤١٨ سنة يف واخنفض عجل، رأس آالف أربعة هـ١٤١٨-١٤١٧
 وأ السراة، يف القرى من قرية انتاج يعادل ما أي رأس ألفي إىل هـ١٤١٩
! حكومي قرض غري ومن التنمية خطط قبل الصحراء يف اهلجر من هجرة
 ما أما جيدا، صحيا غذاء يعد اهلجرة أو القرية تنتجه كانت ما بأن علما
 هذه إخفاق يف فلعل وبعده البقر جنون قبل معروف فحاله املشروعات تنتجه

  .حال كل على هللا واحلمد آخر، جانب من خريا املشروعات
 خصصت اليت املليارات أن جند حيث آخر جانب القطاع ذاه ولكارثة

 دد بيئية كارثة أن واملؤكد نعلم، ال حيث إىل ذهبت قد الصحي للصرف
 اليت الشركة فإن. لذلك مثال أوضح" جدة "ولعل واملناطق؛ املدن من كثريا
 قد عقدين قرابة الشوارع حتفر وظلت الصحي الصرف مشروع تنفيذ تولت

 ومئات أصلية، تكلفة الرياالت مليارات استنفدت أن بعد فتاخت أو رحلت
 املليارديرات، ضمن معدودا أمريكا يف صاحبها ويعيش إضافيا دعما املاليني



 

 

٣٠٠٨ 

" األمانة"و اجلامعة ا قامت علمية دراسات أكدت فقد نفسها املدينة أما
 ةامللوث اجلوفية املياه من مكعب متر مليون ٧٠ فوق تسبح جدة أن وغريها

 يهدد وهذا األرض، باطن إىل يوميا مكعب متر ألف ٧٠٠ ضخ إىل باإلضافة
 وتلف والكهرباء واهلاتف املياه متديدات ورئة املساكن أساسيات بتدمري

 شاحنات جتلبه ما فوق هذا الضرر شديدة بالعناصر وتسممها النباتية احملاصيل
  .وزحام وقذارة تلوث من الصحي الصرف مياه نقل

 واملياه الزراعة لقطاع احلقيقة الفائدة إن مرة ذات املراقبني أحد قال وقد
 شديد نظام ضمن إدارية أعمال يف املواطنني من آالف توظيف هي

  .زراعي إنتاج أي دون ومن البريوقراطية
 يسيل األمريكية الشركات لعاب فإن املزدوجة الكوارث هذه ومع

 الدويل النقد بصندوق استعانت دفق القطاع، هلذا املخصصة املليارات اللتهام
 احلكومي، الدعم إلغاء بضرورة الدولة إلقناع العاملية التجارة ومبنظمة

 املتاهة يف إدخالنا تريد ببساطة فهي السوق، القتصاديات القطاع وإخضاع
  .واليمن آسية شرق جنوب مثل أخرى دوال فيها أدخلوا اليت املظلمة،

 أنشأت قد البيئة على باحلفاظ تصخي فيما احلكومة إن قائل قال وإن
 يرأسه وزراء مستوى على جملسا هلا وجعلت الفطرية احلياة حلماية وطنية هيئة

: قلنا! سنويا املاليني مئات هلا وترصد الوزراء، جملس لرئيس الثاين النائب
 النتائج نستعرض بل لألمة فائدته ومدى ذلك دوافع عن نتحدث وال نعم،
 بأنه ووصفته اهليئة عن املسؤولني لسان على احمللية الصحف أوردا كما
 يف الرياض جريدة مندوب كتب فقد النظري، منقطع وعاملي علمي إجناز

  :يقول هـ١٠/١١/١٤١٨ يف املؤرخ عددها
 للهيئة املنتدب العضو الفيصل سعود األمري امللكي السمو صاحب قام(
 اطلع الصيد، حمازة حملمية فقديةت بزيارة وإمنائها الفطرية احلياة حلماية الوطنية

 يف توطينها أعيد واليت) احلبارى (لطائر التكاثر موسم بشائر على خالهلا من
 الثاين النائب امللكي السمو صاحب آنذاك قام حيث هـ١٤١٠ عام احملمية



 

 

٣٠٠٩ 

 جملس ورئيس العام واملفتش والطريان الدفاع ووزير الوزراء جملس لرئيس
 الطيور بني ومن احملمية يف الطيور بعض بإطالق. لطائفبا الفطرية اهليئة إدارة
 شاهد حيث احملمية يف والبقاء العيش على تأقلم طائرا مخسني حنو أطلقت اليت

 وحن وضعت وقد اآلسيوية احلباري طيور من أنثى عشرة ست الكرمي مسوه
 هذا جيدة بنتائج يبشر مما التفريخ يف األعشاش من عدد وبدأ ،بيضة أربعني

 يف مسوه رافق الذي اهليئة عام أمني زنادة أبو العزيز عبد. د ويقول وسم،امل
 حمازة يف األعداد وذه توطينها أعيد اليت احلبارى تكاثر إن: (التفقدية جولته
 املعنية للجهات قوية دفعة ويعطي! عظيما وعمال علميا إجنازا يعد الصيد
 االنقراض على أوشكت أخرى عأنوا إلكثار املضي يف الفطرية واحلياة باهليئة
  ).الطبيعية مواطنها إىل إعادا املستحيل من أنه يعتقد وكان

 حياته على واحملافظة العريب النمر حلماية املبذولة واألموال اجلهود أما
 هناك فالناس فعال، احملميات أقيمت حىت امة، يف الناس يصدقه مل مما فهي

- الوحوش من يشتكون منهم رعاةوال حبيام االهتمام عدم من يشكون
 كان ولو قتله جيوز مما وجد إن وهو النمر، هو احليوانية البيئة على وأخطرها

 غري هذا الضارة؟ بالتوافه االهتمام مع املتعني الواجب يترك فلماذا ،-احلرم يف
 والصيد الرعي ومنع أهلها جري من احملميات إنشاء عن الناشئة اإلشكاالت

  !!العلمي البحث باسم ومراعيهم قراهم يف غرباء وإحالل فيها
 ليس أن يعلم والكل السياحية، الشركات عليها استولت املواقع وبعض

 والسواح السياحة نفايات من البيئة على أخطر هو ما األرض تاريخ يف
  !!خاصة؟ ملصاحل محاية أم للبيئة محاية هذا فهل وتلويثهم،

 شديدة واحلاجة السوء، غاية يف لواحلا مظلم املستقبل أن واخلالصة
 باستدراك والتعجيل والتوبة االستغفار مبدؤها متكاملة عملية خطة إىل جدا

 التمكن مع واإلخالص الغرية ذوي من رجاهلا يكون تداركه، ميكن ما
  .تنفيذها دون حتول اليت العراقيل وإلغاء الواعية، واخلربة العملي



 

 

٣٠١٠ 

 للناس السماح وهو التأجيل تملحي ال واحد مطلب حتقيق من أقل وال
 شاء مىت بلد كل رمحته؛ من عليهم ليرتل له والصالة برم باالستغاثة
 يشمل عاما أمرا تصدر اليت السلطة بيد حصرها من بدال حاله، وحسب
  .معا واملضطر املستغين
   



 

 

٣٠١١ 

  الصناعة
 حقق قد الصناعة قطاع أن هـ١٤٢١ لعام النقد مؤسسة تقرير يف جاء

 اململكة يف املصانع عدد وأن ،%٥,٢ نسبته بلغت السابق العام لخال منوا
 وهي ريال، مليار ٢٣٣,٧ حوايل متويلها إمجايل بلغ مصنعا، ٣٢٧٥ بلغ

  .عامل ٣٠٠,٠٠٠ عن يزيد ما وتوظف الصناعية األنشطة خمتلف يف تعمل
 اإلعالم، وينشره الصحف وتسطره التقارير تكتبه ملا مثال القول وهذا

 عظيم صناعي مستقبل على مشرفة البالد بأن وغريه، املواطن يوهم مما وكله
 احلال حبقيقة أعلم الشأن أهل ولكن النفط، ونفاد الزراعة إخفاق يعوض

  .اللذيذ الوهم ذا التمتع من متنع املعلنة وشكواهم
 فجر (فقد هـ١٨/١٢/١٤٢١ بتاريخ الرياض جريدة نشرته ملا فوفقا

 الصناعية اللجنة ورئيس (...) ونائبه (...) الرياض غرفة إدارة جملس رئيس
 مؤمتر يف وأعلنوا باململكة، الصناعة قطاع تواجه اليت القضايا من عدداً بالغرفة
 قدرة عدم اململكة يف الصناعيني عن نيابة الرياض غرفة يف عقد صحايف
 تعثر إىل أدت اليت والقرارات التكاليف من املزيد حتمل على السعودية املصانع
 بالرياض الصناعية املدينة يف املصانع من ٧٠ حنو أن إىل مشريين منها، الكثري
 يف فعليا دخلت مصانع ثالثة وأن أرباحا حتقق ال وأا التعثر، يف بدأت

  . جديدة تكاليف أي عليها زادت إذا تقفل أن احملتمل ومن اخلسائر،
 يف الصناعية ئاتالبي أن الرياض غرفة يف الصناعي القطاع ممثلو وأمجع

 استمر ما وإذا اململكة، يف موجود هو مما بكثري أفضل تعد العريب اخلليج دول
 الدول إىل تنتقل سوف السعودية املصانع من كبرية نسبة فإن هو كما الوضع
  .ااورة

 واملاء والكهرباء والديزل الغاز زيادة عن الثالثة املسؤولون وحتدث
 السنوات خالل االستقدام وتأشريات ،العمل ورخص اإلقامة وتصاريح



 

 

٣٠١٢ 

 خسائر إىل الشركات من الكثري أرباح حولت بأا مؤكدين األخرية األربع
  ).الزيادات هذه أصحاا توقع عدم بسبب

 بعض فإن باملقال مرفقا الصحيفة نشرته الذي الزيادات جلدول ووفقا
 ئيالكهربا التيار زيادة وبلغت% ٢٩٤ بلغت النفط مشتقات زيادات
 اإلقامة تصاريح زيادات بعض وبلغت% ٦٦ املاء زيادة وبلغت% ١٤٠

 فإن متوسطة صناعية ملنشأة بالنسبة أنه إىل اجلدول وأشار ،%٢٩٧ والعمل
 الرياالت من املاليني بعشرات اإلنتاج تكاليف رفع إىل تؤدي الزيادات هذه

  . سنويا
 واليت املهاجرة السعودية األموال تعود أن -إليهم املشار- واستبعدوا(

 األنظمة تعديل يتم مل إذا الوطن، أرض إىل دوالر مليار ٨٠٠ بنحو تقدر
  ).العريب اخلليج دول يف هو كما صناعية بيئة وإجياد حاليا، القائمة
 هي ااورة الدول مع االقتصادية االتفاقيات أن إىل املسؤولون ونبه(
 مشريين ماليا مرتاح بلد أا على إليها ينظر مازال وأنه اململكة، حبق جمحفة

 االنتاج كلفة بارتفاع تتعلق داخلية ضغوطا تواجه السعودية الصناعة أن إىل
  ).باإلغراق تتعلق خارجية وضغوطا

 عليها تعمل اليت الصناعية املدن تطوير وهيئة باستراتيجية خيتص وفيما(
 اللجنة ورئيس ونائبه، الرياض غرفة رئيس أبدى والكهرباء الصناعة وزارة

 جاءت أا مؤكدين االستراتيجية هذه تطبيق من ختوفهم الغرفة يف الصناعية
  ).اململكة يف الصناعة تواجهها اليت املشاكل حجم من لتزيد

 الباهر ومستقبله الكبري بتطوره الفخر يشغل الذي القطاع شكوى هذه
 كذلك يستأثر الذي القطاع وهو وغريها املناسبات يف اإلعالم وسائل

 األمن قطاع بعد- والتسهيالت واملساعدات القروض من األكرب بالنصيب
 من قليل نفر إال أصحابه سلك يف االنتظام يستطيع ال أنه وبديهي ،-والدفاع
 وأمنا ثروة البلد أهل أفضل باعتبارهم هؤالء تغبط فهي البقية أما الشعب

  !!أبنائهم ومستقبل مستقبلهم على



 

 

٣٠١٣ 

 ما بكل يبوحون ال التجار ومثلهم ينيالصناع هؤالء أن ننسى وال
 جناحها مثار قطف ختشى وجتاريا صناعيا البلد يف ناجحة شركة فكل يعانون،
 إذ غريب نوع من شراكة وهي! الشراكة باسم عليها األقوياء بعض واستيالء

 بل القبول إال معها تستطيع ال وضغوط حصار تأثري حتت نفسها الشركة جتد
 على شروطه ويفرض األسد، حصة يأخذ قوي طرف لشراكة اإلذعان
 عمره أمضى الذي املالك أو املؤسس ويصبح وأهدافها، الشركة مستقبل
 ذلك على ويترتب املستضعف، أو باملوظف أشبه الشركة إلجناح ماله وأنفق

 هذا املشروعات، وإخفاق جناحها إظهار يف والتحايل األموال رؤوس هروب
  .األبد إىل النفوس تملهحت ال الذي والقهر الغنب فوق

 هذه على الضريبة مبدأ بعد تقرر مل والدولة احلال هو  هذاكان وإذا
 اخلرباء من وكثري وارد أمر وهو ذلك تقرر إذا فكيف واملصانع الشركات

 على ويوافقهم البالد منها تعاين اليت لألزمة الوحيد احلل جيعلونه االقتصاديني
  .طالل نب كالوليد جدا األثرياء بعض ذلك

 وألغيت اإلعانات رفعت سواء تبقى، وسوف خطرية األزمة أن الواقع
 فاملدخل تفرض، مل أو الضرائب فرضت وسواء ذلك، حيدث مل أو القروض

 والتجاري املايل اهليكل إعادة هو احلقيقي املخرج إىل والباب الوحيد احلل إىل
 إىل األمر وإسناد حرمت، وفيما أحلت فيما اهللا شريعة ليوافق كله والصناعي
 وثقة، روية بكل اإلصالحية اخلطط ليضعوا اال، هذا يف املختصني

  .منه اإلفادة أحبت أو الشريعة أباحت فيما كلها األمم جتارب من ويستفيدوا



 

 

٣٠١٤ 

 الناس من اجلريئني بعض اهللا قيض مث قدميا، كتبته ما هذا :أقول ختاما
 كتبه ما ذلك وملخص عي،االجتما التواصل مواقع يف هذا عن يتحدث
  :كالمه بعض وهذا العباد، احملسن عبد الفاضل شيخنا
 عبد امللك والية من ابتداًء السعودية، الدولة عمر من وجيزة فترة ويف(

 يف للتغريبيني حتقق اآلن وحىت هـ١٤٢٦ عام منتصف يف العزيز عبد بن اهللا
 سفور منها منها، ةعافي يف كانت احلرمني بالد على غريبة أمور البالد هذه

 ذلك، وغري األسواق يف والبيع اإلعالم وسائل يف بالرجال واختالطهن النساء
 ودخوهلن السافرات، وفيهن الرجال مع وجلوسهن الشورى جملس ودخوهلن

 عن والنهي باملعروف األمر هيئة وإضعاف وترشيحا ترشحا البلدية االس
 عامة هيئة وإنشاء بالترفيه والعناية نيالرياضي وتشجيع الرياضة وتقوية املنكر،

 اهللا تسخط اليت السينما دور كافتتاح منكرة أمور إحداث منها خيشى له،
 الدكتور احلايل التعليم وزير اختذه ما ذلك إىل ويضاف األخالق، وتدمر
 الطب لكلية عميدة امرأة بتعيني قرار: أحدها جائرة قرارات من العيسى أمحد

: والثاين وطالبا، وموظفني أساتذة والنساء للرجال جعامر تكون بالطائف،
 جلمع باإلعداد قرار: والثالث البنات، مدارس يف البدنية التربية بإدخال قرار

 بتدريسهم يقوم االبتدائية املرحلة يف والثاين األول الصف يف والبنات البنني
  ).نساء

  :فيقول اهللا حفظه شيخنا ويستمر
 حتل عظمى أخالقية كارثة: "بعنوان كلمة األول القرار عن كتبت وقد(

 نشرت" السلماين العهد على التعليم وزير من جائر بقرار السعودي بالشعب
 بعنوان كلمة والثالث الثاين القرارين عن وكتبت هـ،١٢/٦/١٤٣٨ يف
" السلماين العهد على التعليم وزير العيسى أمحد الدكتور جنايات بيان"

 لوالة اخلري ومن (الكلمة هذه ختام يف وقلت ،هـ٩/١١/١٤٣٨ يف نشرت
 قراراته وإلغاء عمله من وإقصاؤه الوزير هذا من التخلص البالد هذه يف األمر

: وجل عز اهللا قال وقد وتأييده، بنصره الظفر رجاء اهللا لدين نصرة اإلفسادية
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 اإلدارة وعجز الدينية الثقافة وتوجس السياسية الرؤية غياب بني السعودية
 اجلائرة، قراراته توضح منه مواضع تسعة من خبيثًا كالما منه نقلت" التربوية

 لو األمر والة أن الظن على ويغلب التعليم، ادإلفس الوزارة إىل جاء وأنه
 الوزارة عن إبعاده إىل لبادروا عنه نقلته الذي اخلبيث كالمه على اطلعوا
 من كتابه يف جاء مبا التائه الوزير هذا يكتف ومل إفساده، من التعليم ليسلم

 ،)بالسعودية التعليم إفساد غايتها اليت اجلائرة قراراته ويف القبيحة الكلمات
  .الشيخ كالم من نريده ما انتهى

 نصيحة هو وإمنا فرديا رأيا ليس كتبته ما أن لكم أثبت لكي نقلته وأنا
 مشفق ناصح وكل احملسن عبد الشيخ أشكر وأنا والغرية، الدين أهل كل من

 اليمامة كلية يف كان أن منذ دأبه هذا التعليم وزير أن أذنه، يف وأمهس
 ال بأنه واله من اام عندي يصح وال وزير، إىل مدير من ترفع ذلك وألجل

 منك جدير واله من فإن ولذلك يعلم، ال أنه ظنك على يغلب وملاذا يعلم
  !السرية النصائح عليه يعرضون ال قد املستشارين ألن علنية بنصيحة

 أقواله من كالمه وخذ الغامدي قينان أمثال ناقدوه عنه يقوله ما ودع
 جملس رئيس إن فالقول!! الوزراء جملس جلسات حيضر أنه واعلم هو،

 ال اإلسالمية اجلامعة يف مسؤوالً كنت ملا وأنت له، اام يعلم ال الوزراء
  !!والباحوث األمحدي يفعل ماذا تعلم ال إنك عنك يقال أن ترضى
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 : املال-
جيب عليكم وعلينا وعلى كل مسلم تصحيح التصور عن املال ليوافق 

عليه الناس، وختتلف النظرة اإلسالمية عن النظرة الغربية الشرع ال ما درج 
الرأمسالية اختالفا كبريا، ومن ذلك أن معيار النجاح يف الغرب هو الربح 

  .والثروة، بينما معياره يف اإلسالم هو الصدقة واإلحسان
واهللا تعاىل جعل املال قياما للناس وزينه هلم، وفطر النفوس على حبه 

ه السفهاء وإضاعته والتبذير أو اإلسراف فيه، وجعله فتنةً وى عن إيتائ
واختباراً، واستخلف الناس فيه وأمرهم باإلنفاق يف وجهه، وى عن 
التخوض فيه أو الغلول منه، السيما املال العام الذي هو مال اهللا تعاىل الذي 

، ميلك كل شيء، وإمنا جعله لعموم املسلمني، إذ هو تعاىل غين عن العاملني
والعباد كلهم فقراء إليه، وحرم الظلم فيه، واإلنسان لو أعطوه عشرة دنانري 
جمانا وظلموه يف دينار واحد، لتأمل واشتكى وشغله الدينار عن الفرح 
بالعشرة، والناس يكرهون من يظلمهم ويستأثر عليهم، بل ويكرهون من 

املناصب ذلك ى السلف أصحاب لينافسهم يف املال، أو يشاركهم فيه، و
 أن ، وملا بلغ عمر بن اخلطاب "من اجتر فقد ظلم: "عن التجارة وقالوا

 ماال ليتجرا فيه، ابنيه عبد اهللا وعبيد اهللا أعطامها أبو موسى األشعري 
ويضعا أصله يف بيت املال، أمرمها عمر أن يضعا الربح أيضا، ولذلك قصة 

  .قال ابن حجر إا مروية بإسناد صحيح
هم الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني، ملا وبعد األنبياء وأفضل جيل 

بلغهم أن أبا عبيدة قدم من البحرين مبال جتمعوا يف املسجد فجراً لكي 
لعله بلغكم أن أبا عبيدة : ( منه، فلما رأى اجتماعهم قاليعطيهم النيب 

  ).فأبشروا وأملوا خريا(احلديث، ويف آخره ) …قدم مبال 
 ذاته كما يعتقد بعض اهلندوس وبعض الصوفية، وإمنا فليس املال شرا يف

هو تابع للنية، وقد كان يف الصحابة من هو ذو مال كثري، مثل عثمان وعبد 
الرمحن بن عوف، والزبري، وغريهم رضي اهللا عنهم أمجعني، وسار على 
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 أنه كان كثري جهم بعض السلف أيضا، واشتهر عن عبد اهللا بن املبارك 
، يعين السالطني، وقال للفضيل )لوال املال لتمندل بنا هؤالء(ل املال، ويقو
نعم املال الصاحل (، ويف احلديث )لوال أنت وصحبك ما اجترت(بن عياض 

  ).للعبد الصاحل
، )ذهب أهل الدثور باألجور(وقد غبط فقراء الصحابة أغنياءهم وقالوا 

  .يف آية الشراء فقطال إوقدم اهللا يف القرآن اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس 
والكالم يف ذلك يطول، واملقصود أين أنصحكم أال تستأثروا على 
الناس، وال تتجروا وال تشاركوهم يف املال، وأنا من واجيب أن أنصح لكم 

  :وأطلعكم على ما قد خيفى عليكم من احلقائق وأقول
 أعيدوا لألمة ما أخذمت من بيت املال، وما عجزمت عنه فاستحلوه -أ

 من الناس أن يقتصوا منها وعدوه دينا هلا يف أعناقكم، وقد طلب النيب 
  .منه، فلكم فيه أسوة حسنة، وذلك وفق اخلطة املشار إليها

 ال جيوز التخوض يف مال اهللا أبدا، أوليس من التخوض أن يطلب -ب
أحد األمراء من زوج امرأة أن ينام معها ليلة واحدة مقابل عشرة ماليني 

  !دوالر
 كل مال من مال اهللا أعطيتموه من عصاه عاد عليكم حسرة بل -ج

حرباً، وال أظنكم إال نادمني على ما قبض عليه علي عبد اهللا صاحل، وحافظ 
األسد وأضرام، وال يصح تكرار ذلك مع املعاصرين السيما السيسي 

ل ، وال تعطوا أحدا إال إذا حكم مبا أنز)بوتني(و) ترامب(وهادي، فضال عن 
اهللا والتزم بالشرع املطهر، أو سهل أمور املسلمني، إن مل يكن مسلما، 
وعادى إسرائيل، وليشرف على ذلك جلنة من أهل اخلري والعلم، كما هو يف 
اخلطة السابقة، والعجيب أن التاريخ يدل على أنه ما أخذ أحد عن طريقكم 

ألنه ال حيل له شيئا من بيت مال املسلمني، إال كان عليه شؤما وشرا، وذلك 
أصال، بدءا من حممد البدر وانتهاء بترامب، وقد كان القليل منه كافيا حلل 
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مشكالت كثرية يعاين منها الناس هنا، كالفقر والبطالة والتداوي والتعليم 
  .والسكن، وكسب قلوب كثري من الشعوب يف أفريقيا وآسيا

عية سوف  ال يصح أن يكون خرينا لغرينا كما يقول الناس، فالر-د
Ç (: يسألكم اهللا عنها، واألقربون أوىل باملعروف، وقد قال تعاىل

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È( ]ويف احلديث ]٢١٥:البقرة ،
فكيف مبن هم أمانة يف أعناقكم وجيب ). أمك وأباك وأخاك مث أدناك أدناك(

  عليكم إعطاؤهم؟
ا  الغوا كل معاملة ربوية حىت ال تدخلوا يف حرب مع اهللا، وم-هـ

يعلم جنوده إال هو، وحرب مع أهل اإلميان، فإن أكل الربا ردة إما عن أصل 
الدين، وإما عن شريعة من شعائره، كما كان أهل الطائف الوارد ذكرهم 
يف احلديث، ويف فتوى ابن تيمية عن التتار، وقد أخرب الصادق املصدوق أن 

أن أمره إىل قُل أبوابه كثرية، وأن درهم ربا أشد من ست وثالثني زنية، و
مهما كثر، وأنه ممحوق ال بركة فيه، وشهد بذلك أكرب االقتصاديني الغربيني 

  ).شاخت(يف القرن العشرين 
وكالم اهللا ورسوله أصدق من كالم الليرباليني، وكهنة االقتصاد الذين 
يشريون عليكم بافتتاح مزيد من البنوك الربوية، واالنضمام إىل اتفاقية 

ق النقد الدويل، فاتركوه لوجه اهللا، وال يكن الشيوعيون وصندو) اجلات(
  .واليساريون عامةً خرياً منكم

 ألغوا املخصصات املمنوحة لألسرة احلاكمة، وحددوا راتبا لكل -و
  .عامل يف الدولة ابتداء بامللك وويل عهده

 جيب مراعاة حق األجيال القادمة يف الثروة، وال يصح استرتافها -ز
هلكني، ال سيما دول الغرب، وقد بني اهللا يف سورة احلشر أن ملصلحة املست

 األراضي املفتوحة يف املال حقا للذين يأتون من بعد، لذلك أوقف عمر 
ومل يقسمها بني الغامنني، وعلى ذلك نص ابن القيم رمحه اهللا، وذكر أن 
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اإلمام مالك تبع عمر يف ذلك، ويف عصرنا هذا احتفظت النرويج حبق 
 القادمة من النفط، مع أن لديها منه احتياطيا كبريا فكيف نشبع حنن األجيال

  وجيوع أبناؤنا؟
 لكي حتصل لنا الربكة أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة -ح

، وإن كان املانع من ذلك هو خوفكم من العرب، كما أوصى رسول اهللا 
/ 0 1 2 (: األزمات االقتصادية فإن اهللا تعاىل يقول

 7 6 5 4 3 ? > = < ; : 9 8
D C B A @( ]اآلية]٢٨:التوبة .  

وملا أراد سبحانه أن يبتلينا أخرج لنا النفط دون أن يكون أحد يتوقعه، 
  .وإذا أخرجنا الكفار فسوف يبارك لنا يف الطاقة الشمسية أو غريها

 ألغوا رسوم التأشريات على احلج والعمرة، ورسوم مرافقي املقيم، -ط
اج، وال يكن اجلاهليون خريا منكم، إذ يتنافسون يف والضمان البنكي للح

  .إطعام احلاج وسقايته ورفادته
سعوديتني، فيجب أن تعودا بال ) تريان وصنافري( إذا كانت جزيرتا -ي

ال و ، وإن تنازل عنها السيسيانتا مصريتني فال حيل لكم أخذمهامال، وإذا ك
ا للتطبيع مع الكيان السياحي، ورمب) نيوم(حيل جعل ذلك مقدمة ملشروع 

  .الصهيوين
 بالتمسك بالدين نستطيع التوفري واالقتصاد يف النفقة، وكل ما -ك

قدمه املتدينون لنا جماناً عدنا إليه مع تكلفة باهضة، مثل كون التدخني ضارا، 
ومثل إنشاء احملاكم التجارية، حيث أمرت وزارة التجارة نفسها بالرجوع 

ظات اليت ليس فيها حماكم جتارية، ومثل السياحة للمحاكم الشرعية يف احملاف
  .اليت ألغت الدولة نفسها تأشرياا، إذ أن أكثر الناس يستغلوا ألداء العمرة

 احذروا األخذ من مال اهللا، فعاقبة ذلك خطرية، فقد غل موىل -ل
 أا تشتعل عليه يف قربه ناراً، فكيف مبن ينهب  مشلة، فأخرب للنيب 



 

 

٣٠٢٠ 

  املليارات؟
وهنا ينبغي تذكريكم مبا قد يكتمه عنكم البطانة أصلحهم اهللا، بل إن 
وزارة اإلعالم لتحجب مواقعه، وهو الفقر اليت تعاين منه البالد، ال سيما 
منطقة امة ما بني جدة واليمن، وأنا أعرفها جيدا، وأعرف أحواهلا، وقد 

وأوجز لكم قمت برحلة بل رحالت هلا، دع ما تنشره الصحافة واملواقع، 
  :بعض الدالئل وبعض ما أعرف عن حال الناس

البنك الدويل يقول إن نسبة الفقر يف السعودية أعلى منها يف  .١
األردن وفلسطني وأمثاهلما، وأعلنت األمم املتحدة عن صدمتها للفقر يف 

  .مثال) فيليب ألستون(السعودية، وفقا ملا كتبها مبعوثها 
ضهم ال يزال يسكن يف من السعوديني بال مسكن، وبع% ٨٥ .٢

عشة أو كهف وال جيد بيتا من الصفيح، فإن مل تذهبوا إليها فبإمكانكم 
  .الذهاب إىل األحياء الفقرية يف الرياض وجدة

املوظف واملتقاعد ال يكفيه راتبه التقاعدي، فكيف مبن ال دخل له  .٣
  مطلقا؟
بيوت الصفيح منتشرة وهلا أحياء خاصة حىت داخل املدن الكربى،  .٤

البلديات تزيلها ألا تشوه منظر املدينة، أما العمارات الشاهقة والفنادق و
  .الضخمة، فتملكها الطبقة الثرية، وبالطبع ال يزيلها أحد مهما خالفت

بعض القرى ختلو من أهلها طلبا للماء يف املدن، وبعض القرى  .٥
  .يبقى فيها بعض السكان، مما يضطر إدارات التعليم إىل دمج املدارس

لقبائل القريبة من مكة مثل قريش وهذيل وبين حليان وخزاعة، ا .٦
رأيتهم ورأيت فقرهم، بل زرت بعض أهل البيت الشريف يف بيوم يف 

  .مكة، فوجدم يف بيوت شعبية مستأجرة ويف غاية الفقر
قابل مندوب جريدة الرياض شيخ قبيلة أحتفظ بامسها، فشكر  .٧

 اجلليلة اليت تقدمها للشعب، وعلى الشيخ احلكومةَ الرشيدة على اخلدمات
ال ينقصنا إال الطرق واملدارس : التنمية الشاملة اليت يعيشوا، وقال
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واملستوصفات والربيد، وذكر تسعة أمور من قرأها علم أم ينقصهم كل 
  .شيء

حدثين ضابط كبري يف الشرطة، أم يستعينون باألخوياء يف األمارة  .٨
  .لسد النقص عندهم يف العاملني

الذي يهم هيئة السياحة واآلثار، وهيئة الترفيه واحلياة الفطرية، مما  .٩
عندهم هو النقوش أو الكوبرا العربية والنمر العريب، فهم كاملرأة البكماء اليت 
رأت زوجها وقد جيء به للشنق ووضعوا احلبل يف رقبته، فأشارت إليه أين 

  البطيخ؟
ر، ويلبسون قالئد بعضهم يصبغ ساقيه وغريها بأصباغ من الشج .١٠

  .قدمية جدا رأيتها، وبعضهم اعتذر عن رؤية أبنائه بأم عراة
األخبار عن جهلهم بالعقيدة بل حىت بالتاريخ املعاصر متواترة،  .١١

يعرفها الشيخ عبد اهللا الفنتوخ والشيخ عبد اهللا بن منيع العبديل، حىت أن 
ون يف خطبة بعضهم يصب العسل والسمن على احلجارة، وخطباؤهم ال يزال

اجلمعة يدعون للسلطان عبد احلميد، وأحدهم يسأل املشايخ هل مات 
  فيصل؟

  .مرجع أكثرهم اإلداري هو منطقة مكة اليت تبعد عنهم كثريا .١٢
ال يوجد سعودي ال ميلك "ني يقول سابقمسعت أحد امللوك ال .١٣

  "!مليون ريال
صحيح ما يقال هنا من أن الشعوب اإليرانية كاألهواز والبلوش  .١٤

  .قراء، ولكن هؤالء أفقر وأنا قابلت هؤالء وهؤالءف
اإلعالم الليربايل يذكر فقر العراقيني أيام صدام حسني، وفقر اليمن  .١٥

  . والفقر هنا!بسبب احلوثيني، وإمنا يقصد احلكومة هنا
رأيتهم بنفسي ميرون على أصحاب املطاعم ويقولون ال ترموا  .١٦

يع الفحم أو احلطب أو البقايا، فنحن نأكلها، والثري عندهم من يب
  .املساويك
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مع أم يشكلون ربع سكان السعودية ورمبا أكثر، ومع ما فيهم  .١٧
  .من عبقرية وذكاء، مل يصل أحد منهم إىل أن يكون وزيراً

وأخبارهم كثرية فال نطيل فيهم، وإمنا نقول حسبنا اهللا على من يبذر 
  .املليارات، أو يعطيها الكفار والعاهرات ويترك هؤالء

وأنا ملا رأيت حالتهم نذرت نفسي للدفاع عن حقوقهم، وعن املسجد 
األقصى، وآل البيت الشريف ما دمت حيا، وإذا حتدثت عن حق شخصي يل 
فال جزى اهللا خريا من يعطيين إياه، وقد خدم عمر بن اخلطاب امرأة ال تعرفه 

وىل أيت: ما يدري عمر عنكم؟ فقالت: فقال. أنت واهللا خري من عمر"فقالت 
  "!أمرنا وال يدري عنا

 مما يكثر السؤال عنه عندنا واملسؤول عنه هو من يتوىل أمر هذه األمة -
 الفساد يف اجلانب املايل فقط، -حسب ثقافتهم-، وحيصر الغربيون )الفساد(

ويتبعهم الليرباليون ومن ال يعلمون، أما أهل اإلميان والقرآن فالفساد عندهم 
 .أعم من ذلك

 : الكتاب والسنة من أنواعهومما ورد يف
° ± ² ³ ( الشرك باهللا املؤدي إىل فساد السماوات واألرض -أ

¶ µ ́( ]٢٢:األنبياء[.  
 إيقاد احلروب والفنت الذي هو دأب اليهود وجواسيسهم -ب

﴿ T   S   R   Q﴾ ]٣٣:املائدة[.  
̈ (  الطبقية-ج  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

  .]٤:القصص[ )° ± ² ³(:  إىل أن قال)© 
 )¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©( مواالة الكافرين -د

  .]٧٣:األنفال[
إذا جاءكم من ترضون دينه : ( ارتكاب الفواحش، قال -هـ

، وقال لوط عليه )وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري



 

 

٣٠٢٣ 

، وبعد هذه اآلية ]٣٠:العنكبوت ) È Ç Æ Å Ä (: السالم
، ]٣٥:العنكبوت [) o n m l kq p(: بآيات قال

فمن مل يعترب مبصريهم فهو ال يعقل بنص القرآن، وال ريب أن من أباح تلك 
  .الفاحشة مثل أمريكا ال يعقل

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð (:  االختالالت الكونية، قال تعاىل-و
Ø × Ö( ]ومن هذا الفساد الكوين كثرة الزالزل ]٤١:الروم ،

ناخية، ونفوق كثري من الكائنات والرباكني واجلفاف والتصحر والتغريات امل
  .البحرية، واختفاء كثري من اجلزر

W V U T S R Q (:  الدمار البيئي، قال تعاىل-ز
 _ ^ ] \ [ Z Y X( ]فكل من يتكرب وال ]٢٠٥:البقرة 

  .يقبل نصيحة الواعظني مفسد
 الطغيان الذي أهلك اهللا به عاداً ومثود وفرعون كما ذكر يف أول -ح

Z YX W V UT S R Q P ( قال سورة الفجر مث
  .]١٣-١١:الفجر[) ] \ [

 الدمار االجتماعي كتخبيب املرأة على زوجها، والسعي بالنميمة -ط
  .احلديث..) فساد ذات البني هي احلالقة (: بني الناس، قال 

 اتباع الشهوات والضالالت واألهواء والبدع، كما قال اإلمام -ي
  :عبد اهللا بن املبارك

  وأحبار سوء ورهبانها   الدين إال امللوكوهل أفسد 
فما يف اللوحات الدعائية على الطرق، من أن الفساد هدر للثروة 

  .وإعاقة عن التنمية صحيح، ولكنه قاصر ليس هو كل الفساد وكل أضراره
´ µ ¶ ¸ ¹ ( كل الذنوب واملنكرات فساد قال تعاىل -ك

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º( ]ومن أعظم الفساد ]١١٦:هود 
£ ¤ ¥ ¦ § (ويل اتمع من الفضيلة إىل الرذيلة، قال تعاىل حت



 

 

٣٠٢٤ 

كما توحي ) إصالحا(وأخطر من الفساد تسميته . ]٥٦:األعراف [)¨
أمريكا إىل من تريد بأن عملهم إصالحات أو زعم املنافقني أم يصلحون، 

  !]١١:البقرة[ )k j i h g f e d c b a (قال تعاىل 
لينا حتت ستار حماربة الفساد زعم  ومن الشرور اليت وفدت ع-ل

بعضهم أن ما كنا عليه يف املاضي تطرف بعيد عن وسطية اإلسالم ومساحته 
ابن باز وبن عثيمني، ومل يكن : واعتداله أي ملا كان يوجهنا العلماء أمثال

  .لدينا دور للسينما وال يدخلن نساؤنا املالعب
الرأمسالية للمال، ومل وملا ترىب الشعب على ثقافة االستهالك والنظرة 

يسمع إال قليال ممن حيث على الزهد، والعمل لآلخرة، أصبح أكرب مهه 
التنافس يف الدنيا، وإنشاء املؤسسات والشركات وأمثال ذلك، فلما وقعت 
األزمات ومنها األزمة االقتصادية، شق عليه العودة أليام القناعة، والرضى مبا 

 حال لذلك إال املزيد من إشغال الناس كتب اهللا، ومل جيد اإلعالم السيئ
وصرفهم عن اجلد، بالتشجيع والغناء والسباقات والعرضات، وإن حتدث عن 

" املستقبل املظلم"، وبدال من أن يقول "مستعدون للمستقبل"املستقبل قال 
، ويكثر من وعود الرخاء القادم واخلطط احلكيمة، "املستقبل املشرق"يقول 

ع يف بالدنا وجيري مقابالت مع أصحاب الثروة، إذ من وعرض مناذج للمصان
 وبعض األثرياء ميدح خوفا على نفسه .الطبيعي أن ميدح السوق من ربح فيه

  !من مصري فندق الريتز
لو أن املليارات الضائعة اليت قال جملس الشورى السعودي إا تقدر 

شروعات الفاشلة يف باملئات مت توزيعها نقداً على املواطنني، لكان خريا من امل
اإلسكان وتصريف السيول وااري فضال عن ضياعها، فال يدري الشورى 

وأنا أجزم أا ما ضاعت لكن بها اللصوص، ولكن ال جيرؤ أهل ،أين ذهبت
 .الشورى على ذكر أمسائهم

وأصبحت التنمية عندنا هي هدم املاضي، حىت أن املدن الكربى بنيت 
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يوت الطني إىل القصور احلديثة وما بينهما، ثالث مرات أو أربع، من ب
  )!تنمية التخلف(وانطبق علينا قول أحد املؤلفني 

وبعض الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا، ختصص شيئا من ميزانيتها 
ملا تسميه املساعدات اخلارجية، وذلك ليس مساعدة جمانية، بل له أهداف 

حني قال كيف نعطي ) رامبت(سياسية وجتارية معروفة، أظهرها األمحق 
أموالنا من ال يصوتون معنا؟ حينما قلّص األموال اليت كانت تعطى لألونروا، 
كما أن هذه املساعدات املزعومة ليست نقدية بل تعطى للشركات يف 

! أمريكا وأوربا لتصدرها لدول العامل الثالث يف شكل بضائع من منتوجاا
سبة لوجه اهللا، وجعل ذلك من والواجب على الدولة املسلمة ختصيص ن

  .أعظم مهامها، وقد جعل اهللا تعاىل من أسهم الزكاة سهما للمؤلفة قلوم
وألضرب مثالني أعرفهما وقرأت عنهما كثريا ومها اخلطط التنموية 

  :والسيول
  : خطة التنمية-

ملا أحال الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا إيل خطة التنمية اخلمسية 
راستها، كان ال بد أن أعرف واضعها ومنفذها، فأما واضعها فهو وكلفين بد

القريب من جامعة ) إم يت آي(معهد التكنولوجيا التطبيقية األمريكي 
، وال أدري كم قبض مقابل ذلك؟ وأما املنفِّذ فهو وزير التخطيط )هارفارد(

هنا، الذي قسم املشروعات إىل جمموعتني، أحدمها اموعة اليت مساها 
، وهي األوقاف واهليئات وكل الشؤون الدينية، وقال "وجدت لتموت"

النجار أفضل من : معاليه يف حماضرة جبامعة أم القرى اليت فيها قسم للتاريخ
وقد وجدت يف اخلطة أخطاء كثرية توجب إلغاءها ال ! خريج قسم التاريخ

سي تعديلها، وأيقنت أن أي قرار اقتصادي صائب ال بد له من قرار سيا
صائب، وأنه ال يستقيم الظل والعود أعوج، ومعاليه خريج كلية فكتوريا 

اليت ) ٢٠٣٠رؤية (مبصر، وكان ال بد أن يكتشف أخطاءه من وضع 
التزمت اإلدارات احلكومية كلها بتنفيذها بعد ظهور خطأ خطط التنمية 
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السابقة، وهذه الرؤية مع حتفظي على بعض ما ورد فيها إمنا هي رؤية 
ادية، وال تستلزم هذا التحول االجتماعي اخلطري الذي ينسبه هلا اقتص

  .الليرباليون
وإذا كتب اهللا مستقبالً واستغنينا على النفط أو أخرج لنا كنوزا أخرى 

، )٢٠٣٠رؤية (ال نعلمها اآلن، فسوف يغري اإلعالم هلجته، ويبين عيوب 
ا الناس أيام اللؤلؤ، وأنا أشبه وضع هذه الرؤية الطويلة بوضع خطة يسري عليه

لكن النفط فاجأها، ويل على الرؤية مالحظات سوف أبلغها للمسؤول إن 
، ونعلن ذلك كله )أ، ب، ج(شاء اهللا، والواجب هو وضع أكثر من خطة 

للناس، إذ أن أمرها يهمهم كلهم، وأن يرحب الس االقتصادي مبالحظات 
  .املختصني ويدرسها جيدا

  : السيول-٢
 الوحيد يف العامل الذي إذا الحت يف األفق سحابة توقّع كارثة حنن البلد

 ،"اللهم حوالينا وال علينا"حمدقة، وأرسل الطائرات لتفريق السحب، وقال 
وأسعد املناطق هي اليت ليس فيها بلديات وال شركات خاصة يف املدن، 

لتصريف السيول، وقد قال أحد حكام جدة إن األمر ال خيتص جبدة، 
املصيبة عامة، وكل املناطق تشكو، وبعضهم كتب عن تعليم وصدق، ف

 يف الرياض، ١٣السباحة فيه، وبعضهم كتبوا عمن غرق، خذ مثال خمرج 
الذي قرأت يف إحدى الصحف احمللية أن على وزارة الزراعة اإلفادة منه يف 

  !إنشاء السدود
املدين والذين أخذوا مليارات يف تصريف املياه جيعلون احلق على الدفاع 

واألرصاد وإدارات التعليم، وما بقي إال أن يضعوه على السيول اليت جرت 
وملخص املصيبة هو كما !! يف مكان غري ارى الذي خصصه هلا اخلواجات

، والعجيب أن هؤالء )يف امتحان السيول مل ينجح أحد(قالت عكاظ 
يل فلماذا؟ أما الغشاشني ال يغشون إذا نفذوا ااري للخواجات يف ينبع واجلب

بلدية جدة فدافعت عن نفسها بأن التصريف هو من اختصاص شركة 
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أرامكو، وصدقت لكن أرامكو شركة نفط وليست شركة جماري، وإن كان 
  !فيها خواجات

 فلماذا ال تولّى البالد كلها ،وإذا كانت أرامكو ذه اخلربة واألمانة
  !!ويصبح رئيسها مندوبا أمريكياً سامياً

ما عمله املهندسون األتراك يف مكة، خري مما عمله املهندسون كما أن 
  !الغربيون يف جدة

وإذا ضج الناس من أضرار السيول، يعوضوم من بيت مال املسلمني، 
فتكون اخلسارة مضاعفة على بيت املال، الذي يدفع أوال ملالكي شركات 

ن اهللا وألهلهم التصريف، ويدفع ثانيا للمتضررين، أما األموات فلهم الرمحة م
  !!الصرب والسلوان

واكتشف الناس بعض الغش حينما عثروا يف جدة على أغطية تفتيش 
  !بال جماري

دع جدة والدمام وأا، وخذ مثال العاصمة الرياض، فليس تطويرها 
موكوال إىل أمانة العاصمة وحدها، بل له جلنة وزارية تنفق املليارات سنويا، 

الشوارع أاراً، وتعطلت اإلشارات املرورية وملا أُمطرت الرياض جرت 
  !واالتصاالت، وأقفلوا املدارس

والعجيب أن بعض الدول يهطل عليها املطر يوميا بغزارة، وليس يف 
شوارعها قطرة واحدة، والتصريف أصالً من األعمال اهلندسية للشوارع، 

 ، وفوق هذا تريد)حتويلة(وليس له شركات خاصة حتفر االسفلت وتكتب 
  !!من الدولة حتسني وضع

وهم حيسبون حساب التصريف والتمديدات الكهربائية واهلاتفية عند 
  .تصميم الشوارع

واألنكى من ذلك عندنا هو التضليل اإلعالمي، السيما من أهل العلم 
  .وطلبته فمأساتنا مركَّبة وليست اقتصادية فقط

يعودوا وبفضل تلك الشركات، استخدم الناس الزوارق للتنقل، ومل 
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وبعد أن كانوا يصطادون ! يذهبون للبحر بل أصبح البحر هو من يأتيهم
السمك يف مياهه، أصبحوا يصطادون يف األنفاق، وهذا ليس تقوال أو رمجا 

 على سيارة اهدته بعيين، والدفاع املدين عثربالغيب، وال نقال عن أحد، بل ش
  !يف أحد أنفاق جدة بعد مدة من الزمن

أزمة هوية، بل حنن مسلمون كما مسانا اهللا، ونتبع ملة  حنن ال نعيش -
إبراهيم عربا وعجما، ولسنا قوميني وال خليجيني وال طورانيني، وأمثال ذلك 
من االنتسابات الضيقة، وأضيق منها الوطنية، وأضيق منها املناطقية والقبلية، 

ا منا عند واألجنيب عندنا هو الكافر، أما املسلم فهو أخونا، بل رمبا كان خري
اهللا، واهللا تعاىل انا عن التنابز باأللقاب، كنبز أهل الدين بأم متطرفون أو 

  ! بأنه أجنيبالوافداخل ونبز ... إرهابيون
وليس احلل عندنا هو التخصيص، فأكثر الشركات خاصة من قبل، وال 
هو يف الدخول يف جحر الضب، أو دفن الرؤوس يف الرمال، وال يف سن 

عاقبة املخالفني، وإمنا هو يف الدين، إذ به يكون العمل املخلص الذي قوانني مل
تفرضه األمانة داخليا، وأي تقصري فالدولة هي املسؤول األول عنه، وقد قال 

لو أن بغلة عثرت بالعراق خلشيت أن يسألين اهللا تعاىل  "عمر بن اخلطاب 
وليست إنسانا، وعثرت ، هذا وهي بغلة "لم مل متهد هلا الطريق يا عمر: عنها
  .فقط

 أنا أنصح آل سعود أال يدعموا اإلرهاب، ال أعين بالصورة املباشرة -
اليت يتحدث عنها الصليبيون، فهذا كذب وافتراء، ولكن باإلمهال وبدعم 

وإدارته، ودعم من ميارسون اإلرهاب مع شعوم ويستعينون ) ترامب(
زة، ويتهمون املظلومني يف اليهود لضرا، أو يغلقون قطاع غ بطائرات

وكأم هم الذين جاءوا من آفاق األرض الحتالل بالد !! فلسطني باإلرهاب
 !!اليهود

وأكرب اإلرهابيني يف التاريخ العاملي هو أمريكا، اليت قامت على إبادة 
اهلنود احلمر، ورفضت التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حمكمة 
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لبيئة، واليت ملا هددها صدام حسني بقطع النفط عنها، اجلنايات، واتفاقيات ا
رد معايل وزير النفط السعودي حينها بأن السعودية سوف تعوض أي نقص 

الظامل، ومع ذلك تدفقت ) جستا(يف البترول، مث إن أمريكا أصدرت قانون 
حني اعترف بالقدس ) ترامب(عليها املليارات، وقد ظهر بعد ذلك موقف 

  .، ووضع صفقة القرنعاصمة إلسرائيل
  فمن الذي يدعم اإلرهاب ويؤجج ناره؟

وهناك غري ذلك قضايا خمتلفة أقدمها لكم على سبيل النصيحة، آمال 
 :منكم استدراكها واستشعار املسؤولية حنوها، ووضع احللول الشرعية هلا

  إنشاء كليات للحقوق حىت يف املدن اليت ليس فيها كلية للشريعة مثل
  .جدة

 حيات هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر متهيدا تقليص صال
  !إللغائها أو دجمها، وإنشاء هيئة للترفيه ذات ميزانية ضخمة

  ضرورة تعديل النظام األساسي للحكم واستقالل القضاء، والسماح
  .للرأي اآلخر بال عقوبة وإطالق سراح سجناء الرأي

 رى لألمة، ضرورة التخلي عن احلكم الوراثي، وجعل األمر شو
لتختار األصلح من قريش، ولذلك تفصيل ليس هذا موضعه وتقدمت 

  .اإلشارة إليه
  استقالة احلكومة أو الوزير حبسب درجة التقصري، فضال عن املنفذ

املهمل، وقد استقالت وزيرة التعليم اٍإلسرائيلية بسبب ربع مليون شيكل، 
يل امرأة نيجريية ال إقامة واستقال وزير الداخلية اهلولندي ملا ماتت يف الترح
  !لديها، واآلن حياكمون نتنياهو بسبب سجائر كوبية

  إذا كان وال بد من الضرائب، فلتوضع أوال على الكبار، وليدفعوا
  .كلهم فواتري املاء والكهرباء واالتصاالت مثل سائر املواطنني

 جيب منع استخدام األمراء واألمريات للخطوط السعودية.  
 ة، وإذا ال حيوز وضع األموال يف بنوك أمريكا وسويسرا بأمساء خفي
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  .مات املسؤول سيطرت البنوك على تلك األموال
  وإال فالواجب جهادها)جستا(جيب على أمريكا أن تلغي قانون ،.  
 جيب ترك انتهاج السياسة اخللْفانية واالستقالل عن اإلمارات.  
 جيب أن تكون السياسة اإلعالمية للبالد شرعية.  
 ن يكون التعيني يف املناصب حبسب الكفاءة وليس القرابة أو جيب أ

  .الواسطة
  ال جيوز أن يكون املال دولة بني األغنياء حبجة االلتزام بقرارات
  .، واقتصاد السوق والعوملة، وأمثال ذلك)اجلات(منظمة 
  ال جيوز فرض الرسوم على احلجاج واملعتمرين بأي شكل، بل جيب

  .جمانيةأن تكون التأشريات هلم 
 وال جيب إخراج غري املسلمني من جزيرة العرب كلها حىت جزرها ،

  .جيوز بناء كنائس فيها
  جيب إخراج كل املسجونني من أهل الدين وتعويضهم عن كل يوم

وإرجاعهم إىل أعماهلم ورد اعتبارهم وكل من يستحق السجن شرعا فإمنا 
  .يسجنه القضاة وحدهم

  تشجيعهم عليه، ومنعهم من السفر جيب السماح للشباب باجلهاد بل
  .إىل أماكن الفساد، مثل ديب والبحرين والقاهرة وبريوت واملغرب

  ومنع اخللوة وكشف الوجه للنساء، "اإلدارة والتربية"جيب إصالح ،
  .ومنع توظيف املوارنة، ومنع الرافضة من أي موقع سيادي

 سلمة، جيب مراعاة الدعوة للصالة، فهي من أهم واجبات الدولة امل
وترك الدعوة إليها مما ينقض الشرعية ويوجب اخلروج، والتذكري بالواجبات 
وال أزلت أذكر كيف أن الشيخ األمني الشنقيطي رمحه اهللا، ملا حضر أحد 

Y X W V U T (امللوك درسه عاد إىل سورة احلج، وإىل آية 
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a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z( ]حتديدا، ]٤١:احلج 
  .وأمضى احلصة كلها يف تفسريها

  جيب اعتبار الزكاة فريضة شرعية كما أمر اهللا ورسوله، ومنع
 والزكاة تؤخذ من األغنياء وترد على الفقراء، أما ،)مغرما(اعتبارها ضريبة 

  !الضرائب فهي تؤخذ من الفقراء وترد على األغنياء
  وإال "مسارك"جيب إلزام شركة أرامكو باللغة العربية كما كانت ،

  .فليست سعودية
 تمع إذا ملتستجب أي إدارة لتغيري املنكر، وجب على الدولة وا 
  .تغيريه
  إىل مرحلة )األزمات(جيب االنتقال من مرحلة إطفاء احلرائق ،

  .تأسيس املنافع
  جيب السماح للقنوات اإلسالمية بالقيام بواجبها استقالالً، وال يصح

  .التعميم عليها وإخضاعها للسياسة احلكومية
 لة مستقلة استقالال حقيقيا، وترفض استعمار جيب أن تكون الدو

احلياة، وأن تصنع من السالح ما تشاء وتشتريه ممن تشاء، وتعطيه من تشاء، 
  .وتضعه أينما تشاء مثل تركيا

  ،ا البالد جيب إلغاء العلمنة بأي شكل، وإلغاء التناقضات اليت تعج
ت للقرآن والسنة وتبث فيها حمطا! حيث تقام املساجد والبنوك الربوية معاً

  !.وكليات للشريعة مع كليات للقانون! وحمطات للغناء معاً
  جيب أن يكون التدرج يف اخلري وليس يف الشر، فلم يكن يظهر من

املرأة شيء، مث ظهر الكفان فقط، مث ظهر الوجه، واآلن تكشف املذيعة عن 
  .شعرها وحنرها وساقيها

 ك ارتباط الريال بالدوالر أو جيب إلغاء التبعية االقتصادية للكفار، وف
سلة العمالت، ومنع البنوك األجنبية واالستثمار األجنيب، وكل مظاهر القوة 

  .الناعمة، وكل ما خيالف الشرع
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  ،السياسة احلكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة اليت هلا املستقبل
قول إن وليس مع القوة اآلخذة يف األفول، وكل ناظر يف أحوال العامل اليوم ي

 .املستقبل لإلسالم، وأن أمريكا آخذة يف األفول والتراجع
  الدخول يف حرب مضمونة النتائج وليس السياسة احلكمية تستلزم

  .املغامرة يف حرب خاسرة
  جيب التقدم صناعيا، فكيف تصنع تايلند السيارات، وكيف تصنع

  .الدول االسكندنافية ما تريد، مع أنه ليس يف هذه الدول نفط
 مالكاً، وإمنا كان ) ترامب( اخلطأ علميا جعل أوباما شيطانا ومن

أوباما يبحث عن الربح إذ اخلليج مضمون والربح هو إيران، وكالمها يعمل 
  .ملصلحته ومصلحة حزبه ومصلحة أمريكا

  لني والليرباليني، أو املتماحذرواسحني بالدين، وقول من يغشكم املطب
وبعضهم ميدح كل شيء حىت ) تاحاالقتصاد متني والشعب مر(ويقول 

  .نسأل اهللا أن يسكنهم تلك الفنادق) إا فنادق مخسة جنوم(السجون، قالو 
  إعملوا أن أصحاب األهداف اخلفية هم الذين يقولون إن للدعاة

  .أهدافا خفية، وإذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه
  العقيدة ليست شعارات نكتبها على الطائرات أو األعالم، بل هي

، أي اعتقاد وامتثال، أما وضع السيفني ضمن شعار الدولة، )قول وعمل(
  !والسيف على العلَم، فهو عند اليهود والنصارى دليل على أننا إرهابيون

  وهي قناة غري إسالمية، ) قناة اجلزيرة(لو أن أي عاقل قارن بني
ادة، مثال، حلكم أن قناة اجلزيرة أفضل، فهي قناة فكرية ج) قناة العربية(و

ليس فيها أغاين وال مسلسالت، وتعمل مبهنية واحتراف، وتأيت بالرأي 
والرأي اآلخر، وعليها يعتمد ساسة اخلليج يف فضح بشار واحلوثيني وليس 

  .على مسلسالت غريها
  ال جيوز كتم شيء من املال، قال:)  من استعملناه على عمل

  ). القيامةفكتمنا خميطا فما دونه، كان ذلك غلوال يأيت به يوم
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  ال بد من الشورى بني املسلمني حىت يف اختيار احلاكم، وبذلك
صحت األحاديث وأمجع السلف، وا أمر أبو حازم هشام بن عبد امللك، 
وأمر حممد بن طلحة املنصور واملهدي، وحنن اليوم يف عصر أصبحت فيه 

 بد الشورى كاملاء واهلواء، وال بد للشعب أن يبدي رأيه يف أي شيء، وال
ليكون االتفاق نافذاً من موافقة الربملان عليه، وال أحد يضرب على صدره 

  !ويهب املليارات
  ،جيب الصدق، والقول بأن السياسة تتغري حسب مقتضيات احلال

فهذا شأا دائما، فال نكذب ونقول إن لنا سياسة ثابتة، ومن أوضح األمثلة 
وه أخا شقيقا يذهب اجليش الذي أصبح عدوا لدودا، بعد أن كان أب) بشار(

  .السعودي حلمايته
  م يرحبوناحذروا الليرباليني وكل أعداء الدين، فقد كتبوا أ

بالدميقراطية ولو جاءت على ظهر دبابة أمريكية، وقالوا إن أمريكا احتلت 
العراق بشبهة أسلحة الدمار الشامل، بينما عندنا ما هو أخطر من أسلحة 

وىل باالحتالل، وثالث منهم حجزته مواكبكم فقال الدمار الشامل، أي حنن أ
السعودية تسلقت على الدين لكي : اهللا يسلط عليكم أمريكا، وقال رابعهم

: ، وقال سادس"آن أن نصحح عقيدة حممد: تصل إىل احلكم، وقال خامس
 .إذا مت فحنطوين حىت يكتشف العلماء ما يعيد احلياة، وهكذا

 عند أي مواطن فاصلحوا البطانة فساد بعض البطانة ليس موضع شك 
 أنه ما من خليفة أو أمري أخرب النيب واعملوا بشورى املصلحني منهم، وقد 
  .إال وله بطانتان، فاحذروا بطانة السوء

  اعلموا أن الشعب هنا يكرهكم أكثره إن مل يكن كله، وأن حالكم
، فلما معه كحال الذي أمر شعبه أن ميألوا ليال بِركة من اللنب يف قصره

 !أصبح الصباح وجدها كلها ماء
  احذروا من افتراق السلطان والقرآن، وهي مسألة حتتاج شيئاً من

 :التفصيل لكثرة من يغفل عنها ويضل فيها
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وافتراق السلطان والقرآن ثابت شرعا وواقع تارخياً، وعلى ذلك تدل 
 وإن أال(أحاديث الفنت وحتول خالفة النبوة إىل ملك، كما يدل عليه حديث 

 .عند من يصححه) السلطان والقرآن سيفترقان
، وحديث انتقال )تنقض عرى اإلسالم عروة عروة(وكذلك حديث 

إن هذا األمر كان يف محري وسيعود (اخلالفة إىل األرض املقدسة، وحديث 
، وقول عمر "ما استقامت عليه أئمتكم"، وقول الصديق لألمحسية )إليهم

، وأمثال "ليس هذا زمانه "، وقول عثمان "ملستم منه"أليب عبيدة ومعاذ 
  .ذلك

  .أما الواقع التارخيي فاألمر فيه جلي
، وقد كان الرسل عليهم الصالة والسالم وآخرهم رسولنا حممد 

! " # $ % (: جيمعون بني الدعوة والقوة كما قال تعاىل
 1 0 / . - , + * ) ( ' &( 

، ومل تكن القلوب مع أحد ، وكانوا أويل أيد وأبصار معاً]٢٥:احلديد[
  .والسيوف مع غريه

 وسار اخللفاء الراشدون على ذلك، فقد كانوا أئمة يف الدين جمتهدين 
  .يف نشره والدعوة إليه، ويف الوقت نفسه جماهدين بالسيف

وملا انقضى عصر اخلالفة الراشدة، جاء املُلْك فكان منه عاض، ومنه 
لنبوة يف الزهد واجلهاد، كما فعل جربي، ومن احلكام من سار على منهاج ا

عمر بن عبدالعزيز، والسلطان نور الدين، حممود زنكي، وقائده صالح الدين 
  .األيويب، وابن تاشفني، وغريهم

مث افترق السلطان والقرآن، ودار كثري من املتبعني للدنيا ولشهوام، مع 
داحني تزلفا السلطان ال مع القرآن، وجعلوا أنفسهم يف جوقة املطبلني امل

  .للسالطني
ويف اجلانب األخر، كان علماء اآلخرة يأنفون التزلف ويرضون 
بالكسرة اجلافة، ويعلمون أن ما يقبضونه من السلطة يف صورة عطاء، إمنا هو 
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خذوا العطاء ما "وبعضهم يرفعه وجيعله حديثا مرفوعا : رشوة للوالء، وقالوا
  ".دام عطاء، فإذا صار رشاء فال تأخذوه

وددت أن جسمي قرض باملقاريض وأن الناس مل : "قال بعضهمو
  ".يعصوا اهللا عز وجل

انظر يف : لو أجبت أو وريت، قال للقائل: واإلمام أمحد ملا قيل له
اخلارج فنظر، فإذا طلبة العلم وبأيديهم األقالم ينتظرون ما يقوله أمحد 

  ".أتريدين أن أضل هؤالء؟"ليكتبوه، فقال اإلمام 
لدعاة الصادقون ال يهمهم إال رضا اهللا عنهم، وطاعة اخللق هللا، وهكذا ا

وليس هلم مآرب شخصية أو أطماع خفية، كما قال املشركون عن رسول 
  .]٦:ص  ) [ Z Y X(]اهللا 

متباعدين عن األمراء أي السلطة ) العلماء(وهكذا أصبح مرجع األمور 
عمرو وذا كالع وروى البخاري يف الصحيح أن ذا . ومن يدور يف فلكها

إنكم معشر العرب لن تزالوا خبري ما كنتم إذا هلك أمري أمرمت آخر : قاال
مكانه، فإذا صارت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب امللوك ويرضون 

  ".رضا امللوك
  .فهما يفرقان بني االختيار والغلبة

وظلت اخلالفة عامل وحدة ولو معنويا، وإن كان اخلليفة ليس له إال 
بة والسكة كما قال بن القيم رمحه اهللا، أي أنه بالتعبري السياسي احلديث اخلط

ميلك وال حيكم، كما هو حال ملوك الغرب اليوم، ومنصبه شريف فقط 
  .كرئيس اجلمهورية يف الدول اليت تكون السلطات بيد رئيس الوزراء

وهذه الوحدة الرمزية ظل املسلمون حمافظني عليها، حىت الذين هزموا 
تار يف عني جالوت، كانوا مقرين للخليفة العباسي يف القاهرة، وملا جاء الت

السلطان العثماين سليم إىل مصر وحكمها، تنازل له ذلك اخلليفة عن 
اخلالفة، وقيل إن سليم أجربه على ذلك، وملا كان احلجاز حينها تابعا ملصر 

  .كما قال) فنييخادم احلرمني الشر(فقد أصبح السلطان سليم 
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 بعد قرون جاء عدو اهللا أتاتورك، فألغى اخلالفة ائيا كما أراد مث
  .الغرب

واملقصود أنه كلما جاء عصر ازداد اخلرق اتساعا، وأصبح العامة 
يعدون تربع السلطان ببعض مال املسلمني، أو اهتمامه ببعض الدعوة عمال 

  .مشكورا، ومكرمة سلطانية
، كان القرآن قد افترق وملا ظهرت دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب

عن السلطان، وانفصلت الدعوة عن القوة، واحلديد عن الكتاب، فكان ال 
 أن يساير ذلك الوضع القائم، وأن يبحث عن سيف -يرمحه اهللا-بد للشيخ 

ينصر الدعوة ورفض ذلك بن عريعر، إذ أن اهللا كتب شرفه حملمد بن سعود 
يز بن حممد بن سعود، دب رمحه اهللا، ويف عهد حفيده سعود بن عبدالعز

الترف إىل أهايل الدرعية، حىت أم كانوا إذا اغتسلوا جرت امليازيب محراء 
من الزعفران اهلندي، وكان ذلك الترف فرصة ساحنة ألعداء الدعوة، ففرحوا 
بقدوم عسكر إبراهيم باشا، ودلوه على ثغرات الدرعية، ورضوا أن حيكموا 

  .بامسه بعض مقاطعات جند
قريبا من الطائف، هزمت جيوش الباشا عبداهللا بن سعود، ) بسل(ويف 

وهناك أعدم، وقد بني الشيخ ) اسطنبول(وأرسلوه إىل ويل األمر يف االستانة 
عبدالرمحن بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبداللطيف بن عبدالرمحن أن سبب 

  .ذلك هو الذنوب واتباع الشهوات
اندين قامت الدولة السعودية واملقصود أنه على هذين العمودين املتس

األوىل، أما الدولة السعودية الثانية فقد شغل فيها الناس بفتنة األخوين سعود 
وعبداهللا أبناء فيصل بن تركي، وابتعد السلطان عن القرآن كثرياً حني استعان 
عبداهللا باإلمساعيلية على أخيه سعود، وأصبح األمر تقاتال وصراعاً على 

واقتدى بالشيخ .  كان اجلميع يقاتلون ليكون الدين كله هللاملُلْك، بعد أن
وعليه اليوم . حممد بن عبدالوهاب يف ذلك الشيخ بعض الدعاة واملصلحني

حزب التحرير اإلسالمي، الذي يرى ضرورة النصرة كما قرر الشيخ النبهاين 
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رمحه اهللا، بل إن بعض الناس فسر السرية تفسريا حتالفياً، كالشيخ منري 
  .غضبان رمحه اهللال

وبعد أن كان اجتماع املصحف والسيف يهدف إلقامة القسط، أصبح 
األمر ظلما صرحيا، واستحالال لسفك الدماء من أجل امللك، وظل بعض 
العلماء ومن معهم من املخدوعني، يستدلون بكالم الفقهاء يف عصور سابقة، 

هي العليا، مع ما يف كان عمود الدين فيها قائما موحداً، وكانت كلمة اهللا 
  .تلك العصور من دخنٍ

ويف عصرنا اجلربي هذا مل يعد األمر فيه دخن، بل صار كله دخناً، 
الشريعة أصل وامللك (وأصبح احلال كما قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا 

  .هـا)  فمهدوم، وما ال حارس له فضائعحارس، وما ال أصل له
ذه اجلزيرة املباركة شيخا زاهداً من وملا أراد اهللا جتديد الدعوة قيض هل

بين خالد، قدم إىل جند من أفغانستان يف العصر الذي اكتسحت فيه 
كارل (، وانتهاء بـ)روبرت أوين(االشتراكية أكثر العامل، ابتداء من 

) عبدالكرمي الدرويش(، وجدد الشيخ الزاهد )أنطونيو غرامشي(و) ماركس
جتماعية بال ثورة وال ضجة، وكانت الدعوة الدعوة إىل التوحيد واملساواة اال

هي األساس، وكان من أشهر الدعاة الشيخ عبدالرمحن الداود، فكانت 
  .التجربة على يد الشيخ وطالبه رمحهم اهللا، وجتدد امليثاق واحللف

وملا قدم الصليبيون باالستعمار احلديث ازداد األمر سوءا، مث إن 
ة ابتدعت القوة الناعمة اليت رحب ا كثري الصهيونية النصرانية الربوتستانتي

من جهلة املسلمني، موهومني باالستقالل واحلرية، وأصبحت الشعوب 
املستعمرة تفتخر ذه القوة وتعدها تنمية وتقدماً، ودخلت هذه القوة بالداً 

  .مل يدخلها االستعمار العسكري
للرأي  أنصحكم نصيحة املشفق حمب اخلري لكم أن تفسحوا اال -

املخالف لكم، وتتيحوا حرية الرأي لكل أحد يف حدود الشريعة، ويف ذلك 
حكمة سياسية إذ ميكنكم إخفاء الرأي السياسي الرمسي حتت اختالف اآلراء 



 

 

٣٠٣٨ 

 أما فرض رأي فاجأة يف أية مفاوضات أو مناسبة،ويكون لكم عنصر امل
آلخر من واحد فهو مع كونه فرعونياً يضيع هذه الفرصة وميكّن الطرف ا

  .معرفته باالطالع على أي وسيلة إعالمية رمسية
كما أن تأجيل االنفاق النهائي حىت يوافق عليه الس املختص، يعطي 

افقة عليه، أما املفاوض فرصة للتروي والتفكري ويكون قوة للرأي إذا متت املو
ري فكم ندم عيله صاحبه، وكم ندم من ضرب على صدره الرأي الوحيد الفط

  !مشورةبال 
  :ثورة الالدينيني التصحيحية

ه قام الالدينيون حية اليت قام ا حافظ أسد ونظراؤاتباعا للثورة التصحي
يف هذه البالد وحتت ديد السلطة احلاكمة بثورة تصحيحية زعموا إنقاذ 
اتمع الذي اختطفه ابن باز وابن عثيمني وأمثاهلم والعودة به إىل اإلسالم 

ذي كان عليه الناس قبل عقود غري أن الوافدين وهؤالء الوسطي السمح ال
 )!صحوة(املشايخ اختطفوا اتمع ومسوا العودة للدين 

هكذا يزعمون، وكأن التدين هو الغريب علينا وكأننا لسنا أحفاد 
الصحابة وكأنه ليس لنا عقول نتدبر ا كالم اهللا وإمنا كنا قطعانا من العراة 

ني نقبع يف غابات األمازون أو صحاري شتوحوآكلي حلوم البشر من امل
 ال نعرف ربا وال رسوال وال كعبة ،ز وفيجيينوولالبأواسط آسيا أو جزر 

 حىت أنقذنا هؤالء الليرباليون وهدونا ،وال علم لدينا وال حضارة وال توسط
وأصبحنا ! فأصبحنا نرقص ونغين ونترفه كأي إنسان متحضر! لليت هي أقوم

  !ية أمريكية نشرب اخلمر ونعري نسائنا ونأكل اخلنازيرنعيش حياة إنسان
ف اإلرهاب تعريفاً إسالميا،  ونعرفمىت نقيس األمور مبقاييسها الشرعية

حنن وأعداء التوحيد يف صراع عقدي ونفرق بينه وبني اجلهاد، ونعلم أننا 
 وكون املعركة دينية كما يزيده الزمن  البد فيه من اجلهاد،مستميت

سبك فيه ما يعج به اإلعالم األوريب واألمريكي وذيله اإلعالم وضوحا، وح



 

 

٣٠٣٩ 

العريب من إلصاق مة اإلرهاب بأهل الدين كي ينفر منه الناس كما كانت 
وهذا ! الكنيسة سابقا تنفر الناس من اإلسالم بذريعة أنه إمنا انتشر بالسيف

  .تالعب بالعقول وتضليل إعالمي مكشوف
 يقتضي العدل منا أن نقول إنه -على ما فيه-على أن اإلعالم األمريكي 

خري من اإلعالم السعودي من جهة قوله إن سبب املشكلة العراقية والسورية 
ظلم أهل السنة، وهذا يرد يف كالم البنتاجون وال يرد يف اإلعالم السعودي 
مع األسف، بل اإلعالم السعودي يدعو إىل ما يسميه اللحمة الوطنية أي أن 

خوة ألهل السنة يف الوطن، وإغفال املشكلة مطلقا حىت ال إة يكون الرافض
 ! يتهمه الكفار بالطائفية

وال جتد اإلعالم السعودي حيث على الفضيلة واالستقامة والرجوع 
  .للكتاب والسنة وسرية السلف الصاحل يف كل أمر

وإين ألعجب من إصرارهم على اخلطأ رغم كثرة الرباهني والشواهد 
قد ذكر اهللا أن القرآن الكرمي عمى لبعض الناس وإن يروا ولكن ال عجب و

 وليس هلم حل إال أن متنعهم السلطة التنفيذية عن ،كل آية ال يؤمنوا ا
  الباطل فهل هي فاعلة؟

والقضية اليت حيرص الليرباليون على طمسها ويتعمدون إنساءها هي 
 وكذا ،مجاهدين الذي ال يزال ممكنا رمسيا ففي السعودية إدارة لل،اجلهاد

شعبيا فال خيلو بيت تقريبا من بندقية أو رشاش أو مسدس كما أن عندنا 
سيارات كثرية ذات دفع رباعي، قد حاربنا فعليا يف اليمن فكيف ال جناهد 

  يف فلسطني؟
 مع -رمحه اهللا-من االنتكاس الفكري عندنا أن وزير التخطيط السابق 

اء تفوه بعبارات ال يقوهلا من هو أدىن مقدرته وذكائه بالنسبة لغريه من الوزر
  :منه ومن ذلك



 

 

٣٠٤٠ 

 قال يف كلمة منشورة نشرا كثري من الصحف احمللية والدولية إذا -١
وكأن املشكلة عند معاليه حمصورة . واجهتين مشكلة رميت عليها كذا دوالر

  .يف التمويل فقط
 ملا اعتدت عصابة إجرامية يف وضح النهار على أحد فروع شركة -٢

ملاذا : الراجحي املصرفية قال معاليه يف كالم نشرته جملة اليمامة وغريها
تنظرون إىل اجلانب السليب فقط انظروا إىل اجلانب اإلجيايب من األمر فقد 

  !انتقلت املسألة من العمل الفردي إىل العمل اجلماعي بفضل خطط التنمية
من ذلك ال يصح التعامي عن املشكالت ودفن الرؤوس يف الرمال وو

تطمني الناس بأن العلف كثري واالقتصاد مزدهر مع أن الناس يعلمون حقيقة 
الوضع بل اجلهات احلكومية نفسها تصرح به، فمثال أعلنت اجلوازات يف 

ة  وظيف١٤٠اإللكترونية عن ) سبق( كما يف صحيفة هـ١٢/٥/١٤٣٩
حسب كم احسب من مل يتقدمن وا آالف طالبة، ف١٠٧نسائية فتقدم هلا 

  .سيكون العدد لوكانت للذكور
وحنن وهللا احلمد لسنا يف حاجة إىل استرياد أي فكرة من اخلارج، أو 
افتعال كيانات متثل الشعب فهي موجودة لكنها غري مفعلة مع األسف، أعين 
التجمعات القبلية املوجودة عندنا لذلك أنا أنصح آل سعود بتشكيل جملس 

  .شورى منهم
إن : القبيلة والفرق بينها وبني العشرية، أقولوبغض النظر عن تعريف 

من خصائصنا االجتماعية اليت ال توجد يف أمريكا وال بريطانيا وغريمها أننا يف 
كيان قبلي، والقبيلة تجمع عضوي ذايت ال حيتاج إىل إجياد أو افتعال ومنه 
ننطلق لتحقيق أهدافنا، وكذلك بالد املسلمني وذلك جلي جدا يف أفريقيا 
مثال، فاالنتماء القبلي أعمق من االنتماء السياسي الذي فرضه ويفرضه 

 :االستعمار، والقبيلة أو العشرية هلا ميزات وخصائص منها
 فكل حمافظ يف جزيرة العرب مثالً ،أنه ميكن معرفتها بسهولة .١
  .يعرفها



 

 

٣٠٤١ 

 ﴾P Q R﴿:  أفرادها وقد قال قوم شعيبأا حتمي .٢
 ودخل مشركو بين هاشم الشعب، ل ومحى أبو طالب الرسو. ]٩١:هود[

  .ومزق بعض املشركني صحيفة احلصار
أن شيخ القبيلة أعلم مبطالب قبيلته وأفرادها من احملافظ أو أمري  .٣
  .املنطقة

أن شيخ القبيلة يصلح بني الناس، ويقدر على بعض ما تعجز عنه  .٤
  .احلكومة كمسألة العفو عن القصاص

طلحات موحدة كما جتمعها عاطفة اللهجة يف القبيلة واحدة واملص .٥
  .واحدة

 وميكنها اجلهاد ومقاومة احملتلني وال ،أن القبيلة متلك سالحها غالباً .٦
  .تعترف مبا فعلته العشائر العراقية) أمريكا(تزال أقوى دولة يف العامل 

  .القبيلة حتمي العرض وتم به جدا .٧
  .القبيلة على الفطرة بال تعقيدات فلسفية .٨
  .إىل األصالة واألخالق اإلسالميةالقبيلة أقرب  .٩

القبيلة ال تقر الفواحش كفاحشة قوم لوط مثال، وال تعاطي  .١٠
  .املخدرات وال إدمان اخلمر

رتلة أهل العلم وحتترم أهل الدين، وكل ذي فضل القبيلة تعرف م .١١
  .أو موهبة
 وقد ذهب ،القبيلة ال تنسى الترابط القبلي مهما تباعدت الديار .١٢

ملؤازرة العجمان يف الكويت، كما أن بعض آل البيت يف بعض يام يف جنران 
  .اندونيسيا يرتلون عند آل البيت باحلجاز

  .القبيلة تتيح قدراً من احلرية ال تتيحه احلكومات .١٣
  .القبيلة فيها املرجلة والنخوة والكرم والشهامة .١٤
  .القبيلة ليس هلا سجن، وال هي تنني للناس كما خشي هوبز .١٥
 . يشني بأنه عيب إذا مل حتكم عليه بأنه حرامالقبيلة حتكم على ما .١٦



 

 

٣٠٤٢ 

  .شيوخ القبائل خمتارون شعبيا .١٧
  .شيوخ القبائل قابلون للوعي السياسي السريع .١٨
  .شيوخ القبائل هم جملس الشورى احلقيقي الشعيب .١٩
النخبة املثقفة واملتخصصة غري مهدرة يف النظام القبلي، وميكن هلا  .٢٠

بدوره لس الشورى، أو لكل فرد تقدمي رأيها لشيخ القبيلة الذي يقدمه 
 .مكتوبا أو شفهيا

 وخلفاؤه الراشدون، انظر مثال القبيلة نظام شرعي أقره النيب  .٢١
حال الكتائب اإلسالمية عام الفتح، وسنة الوفود، ويف معارك اإلسالم 

  .الفاصلة كالقادسية والريموك، وماذا فعلت ثقيف يف معركة اجلسر
لسهولة يف االنضمام إليها عن طريق القبيلة متتاز باملرونة وا .٢٢
  .، ولذلك جتد كثريا من قريش يف زهران مثالًالتحالف
كل قبيلة لديها عرف قبلي حتتكم إليه وكثري من أعرافها يقره  .٢٣

حكم "الشرع وهو على أية حال خري من القوانني الوضعية، ويقول القبليون 
  . وهذا ليس على إطالقه"!القبيلة ما هو طاغوت

قبائل هم أشراف الناس الذين أوصى م احلسن البصري شيوخ ال .٢٤
  .عمر بن عبدالعزيز ملا استشاره من يويل

شيوخ القبيلة هم الذين يردون من ضل، ويردعون املخطئ من  .٢٥
وقد قال حذيفة بن . أفرادها، وهم السعاة الذين يردون الناس لصاحب احلق

، "يا رده عليه ساعيهإن كان مسلما رده علي إسالمه وإن كان نصران"اليمان 
وهكذا من مل يرده دينه ترده قبيلته، وأنا شخصيا ملا أساء أحد احملققني 

  .األدب هددته بأن أقول ذلك لقبيلته فاعتذر
  .عدد شيوخ القبائل يوازي غالبا عدد جملس الشورى احلكومي .٢٦
  .مع القبيلة ال حنتاج إىل جملس نواب أو دميقراطية نيابية أو متثيلية .٢٧
، ال سيما يف "يا عباد اهللا متايزوا" تنفذ الشعار اإلسالمي القبيلة .٢٨

  .املعارك



 

 

٣٠٤٣ 

  .القبائل تتنافس يف األمور احملمودة كالشجاعة والكرم .٢٩
القبيلة ترعى حق اجلوار ملن يستجري ا، وال تزال بعض قبائل  .٣٠

  .اليمن جتري من تطلبه أمريكا
 ﴾Q P O﴿القبيلة أوىل بالدعوة من اآلخرين  .٣١

  . وهم أسرع الناس إجابة هلا]٢١٤:الشعراء[
القبيلة معاجلة أدوائها كالعنصرية، أسهل من معاجلة أدواء  .٣٢

انظر مثال أي عشرية يف العراق والشام وقارا حبزب . األحزاب الفكرية
  .البعث

القبيلة إذا أسلم شيخها أو كرباؤها أسلمت كلها وقد تكون آالفا  .٣٣
  .كثرية

والقبيلة غالبا ترشح شيخها كل دول العامل فيها انتخابات بلدية  .٣٤
  .لذلك

  .االس البلدية يف كل منطقة تتكون من شيوخ القبائل .٣٥
كل املناصب ما هي إال مثل كرسي احلالق يفارقها صاحبها، إال  .٣٦

  .شيخ القبيلة فإنه يظل شيخا حىت يتنحى أو ميوت
بالعالقة القبلية ميكن صلة القرابة والرحم ومها مطلوبان شرعا وإذا  .٣٧
 0 / . - , +﴿ القبيلة للحق فذلك واجبها الذي ال منة فيه استجابت

  .، وكذلك أوىل رجل ذكر باملرياث]٢٣:الشورى[ ﴾3 2 1
عاطفة اإلنسان حنو قبيلته ال تنكر، وكذا تضامنه معها، قال  .٣٨

  :الشاعر
  وأهلي وإن ضنوا علي كرام    بالدي وإن جارت علي عزيزة

  :نا عدة مصاحلباستشارة شيوخ القبائل نكون قد مجعوحنن 
  .استشارة الشعب وحتقيق مراده. أ

  . استشارة أهل احلل والعقد والعمل بعقيدة أهل السنة واجلماعة. ب
  . درء الفنت واحلزازات القبلية والشعوبية. ج



 

 

٣٠٤٤ 

  . العمل مبقتضى الواقعية السياسية، وإيساد األمر إىل أهله. د
  . إعطاء كل ذي حق حقه دون هضم أحد. هـ

على من يزعم أنه دميقراطي، مع أن لديه جملسني أحدمها التفوق . و
  . للوردات واآلخر للعموم، أو أحدمها للشيوخ واآلخر للنواب

  .ارضاء دعاة الدميقراطية من الليرباليني واإلسالميني وغريهم. ز
  .إسناد أي تقصري يف اخلدمات إىل القبيلة ذاا. ح
  .حتقيق أكرب قدر من املساواة. ط
أن تسود قبيلة على أخرى أو أسرة على أخرى بال سبب نتجنب . ي
  . شرعي
إزاحة كثري من املسؤوليات عن كاهل الوزارات واإلدارات . ك

واملؤسسات احلكومية، ويعمل جملس الشورى القبلي هذا مبا يقوله علماء 
وبذلك . اآلخرة الزاهدون يف الدنيا، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل الذكر

  .ل أحد للنبوغ قبليا وعلميا وال در أي طائفة فكرية قطتتاح الفرصة لك
  .رب أو غريهتبع الغننترك جتمعاتنا املوجودة وال . ل

، ويقتضي متابعة مستمرة هذا ما حيضرين، واألمر يقتضي أكثر من ذلك
  .منكم ومن أهل الدين



 

 

٣٠٤٥ 

 اخلامتة
  أهم النتائج

 ات األجنبية مل تكن املنطقة تعرف ما يسمى اإلرهاب قبل جميء القو
  .إليها وقيام دولة إسرائيل اإلرهابية

 مل تكن بالد احلرمني تعرف التفجري أيام كانت الدروس واحللقات. 
  ،أسباب الفنت مشتركة وأمهها الذنوب من الطرفني احلكومة واملفجرين

  . وإذا أخطأ وجب تصحيح خطئه،وحق ااهد أن يكرم ال أن يسجن
  مث ابتالها ،الفكري بالتفتيش عن األشرطةإمنا ابتدأت الدولة اإلرهاب 

  .اهللا بالتفجريات وأصبحت تنقب عن الديناميت
  الرق مشروع بنص القرآن وجيب إلغاء أي سبب له غري شرعي، وال

  .جيوز إلغاؤه بالكلية
  ال حل ألي أزمة وال خروج من النفق املظلم إال بالزهد يف الدنيا وإحياء

  .اجلهاد يف األمة
 ها املقاومة وتكالب األعداء ال مفر من ذلك ال بالرفاهية وال رحنن أمة قد

  .باإلهلاء
 جوانب إجيابية ال يصح  بعض الناس يف فهمهاءأخط الكفار رغم ملقاومة 

  .نسياا يف غمرة احلرب على اإلرهاب
 م قطال جيوز حمالفة الكفار وال العمل حتت قياد.  
 ملسلمني ومضايقهم إال جيب منع أساطيل كل الدول عن استباحة حبار ا

  .برضى املسلمني وبرسم يفرضه املسلمون
  اهللا أمر بالعدل وجعله حق لكل أحد على كل أحد يف كل حال، وال

  .يصح إحالل القوة واهليمنة حمله
  جيب ترتيب العداوة كما رتبها اهللا والبدء باليهود والباطنية واملنافقني قبل

  .اخلوارج والزيدية



 

 

٣٠٤٦ 

  قا امن اخلوارج وأكثر طوائف األمة شركا ونفالرافضة أشد عداوة
فيجب جهاد من أصر منهم على ذنبه وإلزامه بالعقيدة الصحيحة 

  .وتفريقهم بني املسلمني
  ال جيوز تولية أهل البدع أي منصب سيادي وهم بني العقوبة واحلذر

  .كما جيب التفريق بني املبتدع الساكت واملبتدع الداعي لبدعته
 ناس باملباحات عن الواجبات فكيف إشغاهلم ال جيوز إشغال ال

  باحملرمات؟
  وتسميتهال جيوز فتح دور للسينما وال إحياء ملا يسمى الفنون الشعبية 

  .الثقافة
  من إكرام املرأة املسلمة أال تعمل خادمة ال يف مستشفى وال طائرة وال

يف أي مكان وال جيوز إحواجها للعمل مطلقا بل جيب كفالتها واإلنفاق 
ليها وصيانتها وحفظها ومحايتها قرارها يف بيتها وال جيوز دعوا للتربج ع

  .يف أي وسيلة
 احلجاب فرض على كل نساء املؤمنني وليس خاصا بأمهات املؤمنني.  
 جيب طاعة أمر املصلحني وال جيوز طاعة أمر املفسدين.  
  ال جيوز التنصل من املسؤولية وإلقاؤها كاملة على أهل احلكم والعلم

  .قط فكلنا راع وكل راع مسؤول عن رعيتهف
  ثبت عن الرسول أن األئمة املضلني أخطر على األمة من املسيح 

  .الدجال
  كل خمالفة ألمر اهللا ورسوله البد لصاحبها من عقوبة ودفع الثمن

  .مضاعفا
 حنن قوم أعزنا اهللا باإلسالم وليس بالتبعية ألمم الكفر.  
 ا ينصرون ويرزقون بضعفائهماملسلمون ال يهدرون أي طاقة وإمن.  
  ال جيوز التخوض يف مال اهللا وال إشباع شهوات احلكام منه وإمنا إمام

  .املسلمني وكيل عن األمة وحارس حلقها



 

 

٣٠٤٧ 

  جيب استغالل إمجاع العامل على إشراك الشعب يف احلكم بإحياء
  .الشورى يف األمة ومنع احتكار احلكم حلزب أو مجاعة أو طائفة أو أسرة

 وز للمؤمن أن يكون أمينا للخونة وال حارسا للصوص وال جنديا ال جي
  .للظلمة

 جيب حوط دين اهللا من مجيع جوانبه.  
  احلديث العلم جلزيرة العرب خصائص شرعية أمجعت عليها األمة وأقر

  .ا وال يصح دعوى أا جزء من العامل
 يشهد العامل صحوة دينية وعودة إىل اهللا فكيف تسبح بالد احلرمني 

  عكس التيار العاملي؟
  إمجاعا وال خيار لألئمة يف أن يكون األمر واحلكم إمنا هو لقريش نصا

  .لغريها ما بقي من الناس اثنان
  ال جيوز ألي سفيه االعتراض على أمر اهللا ورسوله أو التقدمي بني يدي

  .الشرع
 تهد واإلمام العادل وكل خبري مستنبط لألمر بنص ويل األمر هو العامل ا

  . لكل أحداماالقرآن وليس حمصورا يف بعض الناس وال ع
  الزكاة تؤخذ من األغنياء وتعطى للفقراء عكس الضرائب اليت تؤخذ من

  .الفقراء وتعطى لألغنياء
  دعوة املظلوم مستجابة ولو كان كافرا أو مبتدعا وكفره أو بدعته عليه

  . كاناوال جيوز ظلم أحد أي
  وال جيوز أن ميلك بعض الناس اليخوت جيب قسم بيت املال بالسوية

  .والقصور واجلزر والطائرات بينما يعيش غريه يف فقر وشظف
  الرسولأغلى عندنا من أنفسنا وأهلنا وقرابته أو بالصلة من قرابتنا .  
  ال جيوز مراقبة حسابات املسلمني ومنعهم من الصدقة مهما طلب

  .الكفار ذلك



 

 

٣٠٤٨ 

  واجب على كل مسلم حبسب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
  .استطاعته

 ا جيب أداء احلقوق ألهلها وهي ليست جمرد واجبات جيوز املطالبة.  
 وليس يف اإلسالم زمان أو مكان ال ،املسلم حماسب على كل قول 

  . وامليزان يوم القيامة حق واهللا تعاىل ال يظلم الناس شيئا،حساب فيه
  والصفات ومقتضيات ذلك جيب تعليم الناس املعىن الصحيح لألمساء

  .سلوكيا وليس جمرد الرد على أهل الكالم أو الفرق البدعية
  احلضارة الغربية ليست شرا كلها وجيب أن تكون احلكمة ضالة املؤمن

  .يلتقطها أىن وجدها
  املسلمون أسبق األمم إىل كل خري واإلسالم وسط بني األديان وهم

كل رسله وتعتقد أن الكفر األمة الوحيدة اليت تؤمن بكل كتب اهللا وب
  .برسول واحد أو بكتاب واحد كفر باجلميع

  الكتاب والسنة يدعوان إىل السري والتفكر ومعرفة سنن اهللا يف خلقه
  .والتفكر يف اإلسالم عبادة

  كلما ازداد االنسان علما ازداد اعذارا ملخالفيه وكلما ضاق أفقه وقل
  .يف االجتهادعلمه كان أكثر حتامال وتشنجا على املخالف 

  تهد يف اإلسالم له أجر اجتهاده إن أخطأ وله أجر االجتهاد وأجرا
  .الصواب إن أصاب

  املنهج العلمي الصحيح باالستقراء أو االستنباط سبق إليه املسلمون
  .ونطالب به كل أحد

  إذا كانت سياسة أي دولة وإعالمها واقتصادها وتعليمها غري إسالمي
  .مفمن أين توصف باإلسال

 اما وكذا األوقاف وتشجيع ما يسميه جيب استقالل القضاء استقالال ت
  .الغرب القطاع الثالث



 

 

٣٠٤٩ 

  أذى األنبياء واملصلحني البد منه لكل نيب أو مصلح وال ميكن حتاشيه
  .أبدا

  غاية ما يفعله أعداء اهللا هو القتل وهو أمنية كل مؤمن، وأقل منه السجن
  . فال بد منهاالمية االام واحلرب اإلعأماوهو خلوة 

  املسلمون أمة واحدة واألجنيب هو الكافر واألخوة اإلسالمية حق
واملسلمون كاجلسد الواحد وتتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم مهما 

  .كان لون املسلم أو جنسه، وحيق للمسلم أن ميتلك أو يقيم حيث شاء
 فضائلاألدب اإلسالمي أدب ملتزم جيب تسخريه خلدمة الدعوة وال.  
 أهم واجبات الدولة اإلسالمية هو إقامة الدين وعموده الصالة.  
 أعظم املعروف هو التوحيد وأكرب املنكرات هو الشرك.  
 يعظمه الشرعذوبة وال تعظيم ما ملال جيوز إقرار اآلثار املك .  
  جيب على أهل العلم اإلخالص هللا وحده واالبتعاد عن خدمة السالطني

 تبعا آلراء نقالب األمور من احلرمة إىل احللح اوتربير أفعاهلم وال يص
  .احلكام

 الناس كلهم عبيد هللا ويف قبضته وهو الذي يرزقهم ويتوفاهم.  
  األدلة على اإلسالم ليست جمرد أخبار مساعية بل هي مع ذلك براهني

  .قاطعة وبينات ناصعة
 كأهل الذمة والصلحالكفار منهم احلريب واملعاهد ومن ال جيوز قتله .  
 ال حيل دم أي مسلم إال بارتكابه ما حيل به ذلك شرعا.  
  جيب على كل املسلمني احلوار واجلدال باليت هي أحسن والبحث عن

  .احلق عند أي أحد
  م وال التخيري فيما قطعت النصوصال جيوز تتبع رخص العلماء وزال

  .حبكمه
 قل والنقل ال تنايف بني حتقيق املصاحل الشرعية والعمل بالشرع وال بني الع

  .وال بني القياس والنص الصحيح



 

 

٣٠٥٠ 

  الواليات كلها دينية وهي تكليف ال تشريف وأمانة ال يطيقها كل أحد
  .ومن رشح نفسه أو حرص على املنصب ال جيوز ترشيحه

 ال جتوز احملاباة يف الواليات وال مراعاة أحد لقرابة أو صداقة أو عالقة.  
  ما مل يأمر مبعصية وعلى األمة من حق اإلمام طاعته يف املنشط واملكره

  .مناصحته وتسديده وإبعاد بطانة السوء عنه
  الشورى ليست لكل أحد وإمنا هي ألهل الشوكة ورؤساء اجلند وشيوخ

  .القبائل وأشراف الناس
  وإن مسوا بشرية، نرفض رفضاً باتاً استعمار احلياة، والتبعية ألي قوة

  .وما أشبه ذلكذلك حرية أو دميقراطية أو ملكية دستورية 
  دون رسول اهللا -كل إنسان- جيوز ختطئته ونقده بالدليل، وليس يف 

  .اإلسالم ذات مقدسة
 وليس يف اإلسالم شخصيات عامة جيوز غيبتها ،غيبة املسلم حرام 

  .والكالم فيها
  ينبغي التفريق بني اخلروج عن اجلماعة واخلروج عليها وبني اخلروج

 وبني أحكام الدنيا وأحكام ،عن املنكراألمر باملعروف والنهي بني و
كما ينبغي التفريق بني التكفري املطلق كقوله تعاىل من فعل كذا . اآلخرة

  .أو قال كذا فهو كافر وبني التكفري املعني
  على عقيدة أهل السنة واجلماعة قامت الوحدة الفكرية املشاهدة من

أهل الذكر  وتأسس هذا الكيان الكبري على سؤال ،طربجل إىل شرورة
وأهل العلم واإلميان عما أشكل وتوحدت هذه القبائل بعد التشاحن، 
واليوم يريد أعداء الدين أن يفرقونا ونظل متشاحنني متناحرين بعضنا 

  .ليربايل وبعضنا صحوي وبعضنا تقليدي وبعضنا منفتح وهكذا



 

 

٣٠٥١ 

  التوصيات-
ضرورة حفظ القرآن الكرمي والسنة النبوية وقراءة سري السلف  -

  .واالطالع على أحوال فقهاء اإلسالم، وفهم ذلك فهما واسعا
عليم اللغة العربية والتخاطب ا، ونبذ اللغات األخرى ونبذ ضرورة ت -

 .العامية
ضرورة التمسك بالتقومي اهلجري الذي هو إحدى خصائصنا  -

 .وأسباب ومتيزنا
ضرورة احملافظة على أوامر اإلسالم وبر الوالدين وحسن اخللق مع  -

 .الناس كافة ال سيما حال االزدحام املروري
 .نبذ التعامل بالدوالر ال سيما وقد جعلوه ورقًا -
 .الصدع باحلق واستسهال األذى يف سبيل ذلك -
يف جماهدة أعداء اهللا فكرياً وقتاليا، وعلى رأسهم اليهود والصهاينة  -

 .أمريكاإسرائيل و
 .منع التنصري يف بالد املسلمني قاطبة -
ود والنصارى من جزيرة العرب ومنع بناء الكنائس إخراج اليه -

 .ومعابد النار فيها
الرضا عن اهللا يف كل ما يقدر مع األخذ باألسباب لدفع القدر  -

 .بالقدر
توثيق الصلة بالغربيني الذين يبدو منهم التعاطف مع العدل اإلسالمي  -

ويصرحون بأسبقية احلضارة اإلسالمية، مثل األمري تشارلز ويل عهد 
يطانيا، وروبرت فيسك وجورج جاالوي وشارل ريو وناتانا دي بر

 .لونج، وغريهم كثري
الكف عن إعطاء األموال للصهاينة النصارى واملنصرين مثل دونالد  -

 .ترامب وجيمي كارتر



 

 

٣٠٥٢ 

توثيق العالقة بالقوى اإلسالمية الصاعدة ودوام الدعاء هلا وتأييدهم  -
 .وعلى رأسهم األتراك

 وجيب اجتناا بقدر اإلمكان واإلكثار من الذنوب سبب كل مصيبة -
 .االستغفار وذكر اهللا، والتوبة إليه والضراعة إليه

تربية األمة على اجلهاد يف سبيل اهللا والزهد يف الدنيا، ومعرفة حقيقة  -
اجلهاد الشرعية، فال هو ما يسمى اإلرهاب وال هو ما يسمى 

 .التسامح
أحداثه فهو كما يقولون ن الدراسة العميقة للتاريخ وأخذ العربة م -

 .، وتلك سنة اهللا الدائمةيعيد نفسه
معرفة واقع العدو وحقيقته والتمييز بني فئاته ودراسة اجلاهلية الغربية  -

 .دراسة متعمقة
التمسك مبلة أبينا إبراهيم عليه السالم املتضمنة للرباءة من الشرك  -

 .وأهله ومعادام، وإعالن ذلك هلم
ا سنتها اخلاصة ا، وهلا رقابة داخلية ال توجد احلضارة اإلسالمية هل -

 .يف غريها
احلضارة نعمة إهلية وال تقتصر على اجلوانب املادية بل هي مثُل  -

 .وأخالق وترفع ومسو، وليست احلضارة الغربية كلها شر
احلضارة اإلنسانية جهد إبداعي تراكمي اشتركت فيه كل األعراق  -

 .والشعوب
 توحيد اهللا والعمل وفق شرعه، وما أساس كل حضارة وتقدم هو -

 .عدا ذلك احنطاط وتأخر وانتكاسة
 كل خري وهلا احلضارة اإلسالمية أسبق من كل احلضارات إىل -

 .خصائص ليست لغريها، وعلى العلم اإلسالمي قامت العلوم الغربية



 

 

٣٠٥٣ 

احلضارة الغربية تسعى الحتكار املعرفة واستعباد الشعوب األخرى ال  -
ال تلتزم باألخالق والعدل، والعالقات الدولية سيما اإلسالم، و

 .املعاصرة تقوم على املصاحل املادية للدولة وليس على احلق واملبدأ
 .العلم يف اإلسالم ال يتعارض مطلقًا مع الدين -
الواليات يف اإلسالم كلها دينية دف إىل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة  -

 .واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
سالم هو الدين احملفوظ الوحيد وما عداه دخله التحريف واألهواء اإل -

 .البشرية
 .هللا يف خلقه سنن اجتماعية كما أن له سننا طبيعية -
السياسة الشرعية تقوم على العدل واحلياة الطيبة ونشر الفضيلة  -

 .والسالم بني البشر
القوة أحد أركان احلضارة ولكنها ليست املعيار الوحيد كما يظن  -

 .غربال
كلما حافظ املسلمون على استعالئهم وخصائصهم ارتقوا يف السلم  -

احلضاري، وكلما ذابوا يف غريهم واتبعوا هديه واستخدموا تقوميه، 
 .كان ذلك احنطاطاً هلم وحلضارم

النور املبني هو هدى اهللا وعبادته وحده ال شريك له، وما عدا ذلك  -
 . اإلنس واجلنختبط يف الظلمات وحرية بني دعوات شياطني

 .خلق اإلسالم هو احلياء، وأعظمه احلياء من اهللا -
اإلسالم جيمع بني الفطرة والتجربة، وبني العقل والنقل، وبني املنطق  -

والعاطفة، وبني الدنيا واآلخرة، وليس يف اإلسالم ما هو سياسي وما 
هو طقوسي، وليس صلة روحية فقط بل هو دين شامل كامل للدنيا 

 .كامهماواآلخرة وأح
الطبيعة البشرية يف اإلسالم مركبة من نقائص كثرية مفصلة يف  -

الكتاب والسنة كالعجلة واحلرص واألنانية والظلم واجلهل واجلحود 



 

 

٣٠٥٤ 

 والواجب على اإلنسان هو االستقامة -حظ النفس-وعموما 
واإلصالح والتهذيب وليس كبت املشاعر اليت خلقها اهللا وال 

د الذين يتبعون ريد أن يتوب علينا ويرياالنسياق وراءها، واهللا ي
 . ميال عظيماالشهوات أن متيل

جيب على اإلنسان التريث يف إصدار األحكام وليس احلكم مبجرد  -
الظواهر األولية، وقد ندم من حكم على أتاتورك أو اخلميين أو حسن 

 .نصر اهللا مبجرد ما ظهر منهم أول األمر
ناس ذلك خروجا عن ضرورة التجديد واإلبداع مهما رأى ال -

املألوف، وهكذا عاجل كل رسول األدواء االجتماعية لقومه مع 
 .اشتراكهم كلهم يف األساس وهو توحيد اهللا وعبادته بال شريك

 هو اإلنسان الوحيد الذي حاز الكماالت البشرية كلها، الرسول  -
نقطع العالقات مع كل وينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأن 

 .من يشنؤه
 .الغرب يشن علينا محلة صليبية ماكرة ويستعمرنا استعمار حياة -
املخرج من كيد الغرب وطغيانه هو بالتقوى والصرب ومظهرمها  -

 .العملي الزهد واجلهاد مبفهومهما اإلجيايب الواسع
املستقبل إمنا هو لإلسالم وحده، والعامل اليوم أحوج ما يكون إليه،  -

 .للغة العربية هي لغة املستقبلواهللا مظهره على الدين كله، وا
ضرورة االستماع للرأي اآلخر فقد يكون هو احلق، وقبول نصيحة  -

 .الناصحني وإحياء البحث عن احلق بني املسلمني
الغرب اليوم خري منا يف النظام والعدل والتربية واإلدارة وال يدخل يف  -

ليس التشبه به أخذ ما عنده من الفضائل فاحلكمة ضالة املؤمن، نعم 
له كتاب يهدي لليت هي أقوم، ولكن من يضع عالمات يسري ا يف 

 .الظالم أهدى ممن ينام يف النور
 .الربيع العريب جنح شعبيا وهذه األمة ينصرها اهللا ويرزقها بالضعفاء -
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خريية هذه األمة هي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وسعادا  -
 .يف اجلهاد وعذاا يف الدنيا

كم عقال وال جتربه وال أي مصدر فكل ما عداه قابل حنحي ال مع الو -
 .للخطأ، وكل ما خالف النص باطل

 حتكيم الشرع يف كل صغرية وكبرية -لتحقيق كلمة الشهادة-جيب  -
 .وأن يكون هوانا تبعا له

جيب اإلخالص هللا تعاىل يف كل عمل والتوكل عليه وحده وقيام  -
 . والرجاءحياة املؤمن على املوازنة بني اخلوف

ال تعذيب قبل بعثة الرسل وال شرع قبل البالغ وال تكفري أو تبديع  -
 .قبل إقامة احلجة

 أقل درجة من لكنهماملؤمنون األعراب الذين مل يهاجروا مسلمون  -
املهاجرين، واإلميان يتبعض ويتفاوت فيه أهله، وهذه األمة فيها 

 .للمنافقنيالسابق واملقتصد والظامل لنفسه، ويف األمة مساعون 
أن يعظم القبلة األوىل ) مكة(جيب على من يعظم القبلة األخرية  -

 ).القدس(
كل من رغب عن ملة إبراهيم عليه السالم فقد سفه نفسه، وكل من  -

 .اعترض على أمر اهللا فهو من السفهاء
الفكر الغريب احلديث أكثر تيها وضالال من الفلسفة القدمية وال يصح  -

 . ترك نقده بالعلم والعدلاإلمجال فيه، فضال عن
ال مناص من اجلهاد يف سبيل اهللا والكفر مبا يسمى الشرعية الدولية،  -

واجلهاد حسب عقيدة أهل السنة واجلماعة ماض إىل قيام الساعة، 
 .وهذا قدرنا الذي ال ميكن حتاشيه

اإلسالم وسط بني الغايل فيه واجلايف عنه والكتاب والسنة مها مصدر  -
 .حبث كل شيء
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حسان لكل إنسان إما واجب وإما مستحب، ويف كل ذي كبد اإل -
 .رطبة أجر

ال جيوز إشغال الناس بامللهيات والترفيه عما هم صائرون إليه، وذلك  -
 .غش من احلاكم والعامل

 اهللا تعاىل فضل الذكور يف جوانب وفضل اإلناث يف جوانب وجعل  -
 .القاعدة هي التكامل بينهما وليس التماثل املزعوم

املنجزات اإلنسانية والدراسات يف العلوم الطبيعية واالجتماعية كل  -
 . الزمن إال قوةدين اهللا احلق الوحيد، وال يزيدهإمنا هي شهادات ل

على اإلنسان الذي يقتله الظمأ يف واشنطن أو لندن أو بكني أو  -
 .غريها أن يسلم ويشرب من ماء زمزم الفريد

جيب على  بالدميقراطية، وا هو بالشورى وليساحلكم اإلسالمي إمن -
  يف احلكم،املسلمني أن ينتهزوا فرصة الدعوة عامليا إلشراك الشعوب

 .يف تصحيح احلكم اإلسالمي وقيامه على الشورى ال على الوراثةو
الرسل الكرام و ، ضرورة التجديد وأن يراعي ادد واقع عصره -

لقومه مع  عاجل األدواء االجتماعية عني كلٌّصلوات اهللا عليهم أمج
 .اتفاقهم مجيعا يف الدين

وأخريا أنا مستعد لقبول أي مالحظة وتصحيح أي خطأ من أي  -
إنسان، ولو غري مسلم، ومن ال يريد الكتابة يل بامسه الصريح 
فليكتب بأي اسم، واملهم أن يوضح يل كيفية مراسلته، لكي أبني 

 .وجهة نظري إن كان يل وجهة نظر
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